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BẢN TIN THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ SỐ 3 NĂM 2023 

 

THÔNG TIN TRONG NƯỚC 

 

I. VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỨC DANH, CHỨC 

VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy 

phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính 

trị có một số điểm quan trọng sau: 

Phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm và thành phần ghi phiếu tín nhiệm: 

Là cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn 

vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Cán bộ đã 

có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm 

lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. 

Thành phần ghi phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể đối với từng chức 

danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Hội nghị lấy phiếu tín 

nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa 

nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp), cụ thể như sau: Lấy phiếu tín nhiệm đối với các 

chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện 

theo quy định của Quốc hội. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng bầu thực hiện theo chương trình làm việc của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo 

cấp uỷ địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do 

hội đồng nhân dân các cấp bầu. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức 

vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa 

nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. 

Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm: (1) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý 

thức tổ chức kỷ luật: Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm 
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chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ 

phục vụ Nhân dân; liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức 

và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê 

bình; chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện các quy định, quy chế của cấp 

uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác; khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và 

xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều 

đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân 

và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc 

thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú. (2) Kết quả thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu): Kết quả 

lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; tính năng động, 

đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao. Số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ 

quan, đơn vị trực thuộc. Kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách. 

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho 

công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và 

thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những trường hợp có trên 50% phiếu 

nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa 

ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm 

nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm 

theo quy định.  Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp 

có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và 

bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ 

nhiệm. Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở 2 nơi thì việc đánh giá tín nhiệm 

đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết 

quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi. 

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC NÔNG 

THÔN VIỆT NAM, TẠO BẢN SẮC VÀ GIỮ GÌN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG  
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Để nâng cao công tác quản lý, phù hợp và thể chế hóa định hướng lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng và Nhà nước về kiến trúc với mục tiêu là xây dựng nền kiến trúc Việt 

Nam hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc kế thừa và phát huy giá trị di sản kiến 

trúc truyền thống, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, yêu cầu 

quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, kế thừa kinh nghiệm xây dựng, phòng, chống 

thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 07/02/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn 

Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống nêu rõ một số nhiệm vụ 

của các bộ, ngành, địa phương như sau: 

Thường xuyên rà soát, đánh giá việc lập và thực hiện quy hoạch: Bộ Xây 

dựng tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện, tạo điều kiện cho các 

địa phương thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn, cụ thể như: Soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật 

Nhà ở (sửa đổi); Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thông tư hướng dẫn về Quy hoạch chung xây dựng 

xã (sửa đổi) phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn 

bản hướng dẫn các địa phương trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý kiến 

trúc nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường kiểm tra; thường xuyên rà 

soát, đánh giá việc lập và thực hiện quy hoạch để kịp thời khắc phục những hạn 

chế, khiếm khuyết trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý kiến trúc nông 

thôn mới. 

Tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, cập nhật 

các vấn đề mới để nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn cho từng vùng nông 

thôn trong bảo tồn và tôn tạo di sản, di tích; kiến trúc cảnh quan điểm quần cư 

nông thôn; tiêu chuẩn nhà ở nông thôn mới và các nội dung khác có liên quan; 

nhấn mạnh tiêu chuẩn quản lý chất lượng các công trình xây dựng và hạ tầng nông 

thôn mới. 

Tiếp tục triển khai Luật Kiến trúc tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg, ngày 

16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Kiến trúc; Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 

đến năm 2050 tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg, ngày 19/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Nghiên cứu, bổ sung thiết kế mẫu các công trình dịch vụ tiện ích cộng đồng, 

đặc biệt với các vùng miền đặc trưng, như: vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
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tộc thiểu số với rất nhiều khó khăn và đặc thù riêng. Nghiên cứu các mô hình nhà ở 

kết hợp với sản xuất, các yếu tố đặc thù riêng về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi 

gia súc gia cầm, thủy hải sản, tiểu thủ công nghiệp… trên cơ sở các nghiên cứu 

khảo sát thực địa cụ thể và bài bản, bao quát trên diện rộng, ưu tiên trước vùng bị 

ảnh hưởng nhiều về thiên tai theo chỉ đạo của Trung ương. 

Nghiên cứu và đề xuất các mẫu kiến trúc nhà ở vùng nông thôn, trong đó tập 

trung vào các mẫu nhà có quy mô vừa và nhỏ, khai thác tốt nguồn nguyên liệu sẵn 

có tại địa phương, ứng dụng được những công nghệ và vật liệu mới giúp giảm giá 

thành xây dựng phù hợp với khả năng kinh tế của đại bộ phận người dân nông 

thôn. Hướng tới các mẫu nhà hiện đại, tiệm cận với các tiêu chuẩn sống của đô thị, 

nhưng kế thừa các nét kiến trúc truyền thống tiêu biểu và đặc biệt bền vững, tiết 

kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Trực tiếp hỗ trợ các địa phương 

khó khăn trong việc triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Bộ Xây dựng trực tiếp hỗ trợ các địa phương khó khăn trong việc triển khai 

quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung 

xây dựng xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn). Nghiên cứu, hướng dẫn 

điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch phù hợp hơn (khoảng cách nghĩa trang, bãi 

rác thải đến điểm dân cư; nhà văn hoá thôn…). Phối hợp với Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất giải pháp quy hoạch 

bảo vệ điểm dân cư nông thôn trong vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi có 

địa hình chia cắt mạnh. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc giải quyết 

nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. 

Phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách về cơ cấu tổ chức của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm xây dựng đội ngũ cán 

bộ cấp huyện, xã đáp ứng được công tác xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các 

địa phương kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án phát 

triển nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn hiện các quy định về chính sách thuế 

liên quan đến tài sản, chính sách về tài chính đất đai… thuộc chức năng, nhiệm vụ 

được giao để trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung (nếu có) 

để đảm bảo tính khả thi, minh bạch, ổn định và lâu dài. Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, quản lý và có sử dụng đất tại nông 

thôn phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn các địa phương triển khai các nội dung về giữ gìn và xây 

dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn trong Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 

hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông 

thôn mới cấp huyện, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ trì phối hợp với 

các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn 

hóa gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Ủy ban nhân dân các cấp cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo công tác 

lập, thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc trên địa bàn do mình quản lý. Cần xác 

định rõ quy mô, ranh giới, tính chất, chức năng của khu chức năng dịch vụ hỗ trợ 

phát triển kinh tế nông thôn trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo hướng 

dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2307/BXD-QHKT, ngày 27/6/2022 về việc 

hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021- 2025. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương cần đẩy mạnh phát triển các yếu 

tố tạo đô thị trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở tiềm năng của từng khu vực làm cơ sở 

hình thành các đô thị nhỏ trên địa bàn huyện. Phát triển các điểm dân cư tập trung có 

quy mô, có điều kiện sống như điều kiện sống của người dân đô thị tại các vùng có 

kinh tế phát triển từ mức trung bình trở lên. Khu vực ven đô cần được xác định rõ và 

có các giải pháp quy hoạch hòa hợp với không gian đô thị, giữ được bản sắc, khai 

thác tốt tiềm năng trong giai đoạn trước mắt, tránh lãng phí trong đầu tư trong xây 

dựng. Quy hoạch, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái nước mặt phục vụ mục tiêu 

thoát nước, kết hợp xử lý nước thải, tạo cảnh quan, vui chơi giải trí và các hoạt động 

khác. Hướng dẫn các địa phương thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn 

nông thôn (tập trung, phi tập trung) phù hợp với đặc thù của các địa phương.  

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ 

đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình về nhà ở 

nông thôn trên địa bàn; cân đối vốn ngân sách địa phương để thực hiện các chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động để 
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người dân hiểu rõ và hưởng ứng tham gia các chính sách, đặc biệt là việc người 

dân tự nguyện vay vốn để làm nhà ở; đồng thời phải kết hợp, lồng ghép các 

chương trình giúp đỡ, hỗ trợ về nhà ở của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo 

tâm trên địa bàn vào chương trình hỗ trợ chung để đảm bảo sự hỗ trợ công bằng, 

nhất quán, góp phần nâng cao chất lượng nhà ở của người dân… 

III. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG LINH HOẠT, HIỆN 

ĐẠI, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP NHẰM PHỤC HỒI NHANH 

KINH TẾ - XÃ HỘI 

Để xây dựng và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, 

bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, ngày 10/01/2023,  

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động 

linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - 

xã hội. Nghị quyết nêu một số nhiệm vụ, giải pháp sau:  

Hoàn thiện khung pháp lý, rà soát sửa đổi các quy định của pháp luật, đáp 

ứng nhu cầu phát triển thị trường lao động đúng hướng, tập trung vào các lĩnh vực 

trọng tâm, trọng điểm, gồm: Tăng cường sự công khai, minh bạch của các chủ thể 

tham gia thị trường. Tiếp tục nội luật hóa và quy định cụ thể các tiêu chuẩn lao 

động phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế (các công ước của 

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới) mà 

Việt Nam cam kết và phê chuẩn. Thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết thị 

trường lao động trong và ngoài nước. Nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi các 

chính sách để hạn chế thất nghiệp, nâng cao chất lượng lao động. Quy hoạch, đầu 

tư phát triển hiện đại hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ở các địa phương đáp 

ứng yêu cầu phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả đóng vai trò đầu mối 

thông tin thị trường lao động, điều phối, hỗ trợ và quản trị thị trường lao động trên 

địa bàn...  

Bám sát thực tiễn, quản trị nguồn nhân lực chủ động, linh hoạt, phối hợp 

chặt chẽ giữa các chính sách phát triển thị trường lao động với các thị trường khác 

để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong 

đó có cung - cầu lao động. Khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực theo 

từng ngành, lĩnh vực, từng vùng để kịp thời kết nối, cung ứng lao động. Phát triển 

các cơ sở đào tạo chất lượng cao; đầu tư nâng cấp 03 trường và bổ sung chức năng 

trung tâm chất lượng cao để hình thành 03 trung tâm quốc gia đào tạo, thực hành 

chất lượng cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm đào 



7 
 

tạo, thực hành vùng đóng vai trò hạt nhân và dẫn dắt trong việc tổ chức đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, các ngành nghề mới, kỹ năng tương lai, tổ chức 

đào tạo và nhân rộng các chương trình đào tạo chuyển giao từ các nước phát triển. 

Thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động. 

Tăng cường đầu tư, phát triển các ngành kinh tế tạo nhiều việc làm bền vững. Đổi 

mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững theo hướng nâng cao 

chất lượng, tạo nhiều việc làm mới có năng suất, chất lượng cao. Tăng cường đầu 

tư nguồn lực cho các chương trình, đề án tạo nhiều việc làm bền vững, nhất là việc 

làm năng suất cao; nghiên cứu đề xuất các chính sách để hỗ trợ tuyển dụng và sử 

dụng các nhóm lao động đặc thù, lao động yếu thế, lao động thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tham gia thị trường lao 

động, có việc làm bền vững. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng hiệu 

quả đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa 

vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ. Có chính sách khuyến 

khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình đăng ký thành lập và hoạt động 

dưới hình thức doanh nghiệp để thu hút, sử dụng lao động chính thức, chuyển dần 

lao động phi chính thức sang lao động chính thức. 

Tập trung thực hiện các giải pháp để phân luồng, nâng cao chất lượng nhân 

lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Khẩn trương triển khai các điều kiện 

đảm bảo hiệu quả việc phân luồng, liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân 

nhằm thúc đẩy xã hội học tập, học tập suốt đời trong cộng đồng. Đầu tư đồng bộ 

cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện bảo đảm chất lượng cho các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN- 4 và G20.  

Tổ chức đào tạo, cung ứng kịp thời nhân lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt 

là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khắc phục tình trạng thiếu hụt lao 

động cục bộ. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá năng lực hệ thống các cơ sở đào tạo, tổ 

chức đánh giá kỹ năng nghề; tăng cường kết nối, trao đối thông tin giữa các doanh 

nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI và các cơ sở đào tạo để kịp thời triển khai các 

giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng, quy mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ của 

lực lượng lao động, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo cân bằng cung 

cầu của thị trường lao động nói chung. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc trong kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; thí điểm mô hình đào 

tạo tại doanh nghiệp, trong khu công nghiệp bảo đảm phù hợp đối với đặc điểm, 
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tính chất và điều kiện sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh 

nghiệp FDI và mô hình hội đồng kỹ năng nghề các cấp. Tập trung đào tạo nghề 

nghiệp cho người lao động cả trước - trong - sau quá trình tham gia thị trường lao 

động; cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ của lao động trong 

các doanh nghiệp, nhất là các ngành nghề khoa học - kỹ thuật - công nghệ và đào 

tạo các chuyên ngành mới trong chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học 

dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (loT), chuỗi khối (Blockchain),... 

Đầu tư phát triển hệ thống kết nối cung - cầu lao động, công tác dự báo 

cung - cầu lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động với nhiệm vụ 

trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động hiện đại, đồng bộ, có sự 

kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo 

hiểm xã hội. Thiết lập hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động đa tầng, đa 

lĩnh vực theo ngành nghề, cấp trình độ phục vụ người lao động, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách 

lao động - việc làm, giáo dục, đào tạo. Xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, 

hệ thống quản trị thị trường lao động hiện đại, minh bạch có kết nối với cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để quản trị được tình trạng lao 

động, việc làm của người lao động từ khi bắt đầu tham gia thị trường lao động, làm 

cơ sở xây dựng và tổ chức triển khai các chính sách về lao động, việc làm, an sinh 

xã hội. 

Hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm cho người lao động đa dạng hóa 

các gói dịch vụ an sinh xã hội cung cấp cho người lao động về hình thức, phương 

thức, mức đóng góp và mức hưởng thụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây 

dựng cơ chế cung cấp các hỗ trợ hành chính và pháp lý cần thiết cho người lao động 

tham gia các chương trình an sinh tự nguyện. Tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ 

tư vấn pháp lý cho người lao động khi tham gia thị trường lao động. Thúc đẩy và 

phát huy vai trò trung tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thu hút người lao 

động và tổ chức của người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam, phát triển thành 

viên, nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng bảo vệ quyền lợi cho 

người lao động...  

Nâng cao nhận thức, nhất là người đứng đầu một số cơ quan bộ, ngành, địa 

phương, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng phát triển thị trường lao động; chủ động 

có giải pháp hiệu quả để đảm bảo và phát triển thị trường lao động bền vững…  
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IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022; 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023  

Năm 2022, công tác cải cách hành chính có nhiều điểm sáng, như: Công tác 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chuyển đổi số, xây 

dựng Chính phủ điện tử; góp phần khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát 

triển đất nước. 

Nhận thức về cải cách hành chính được nâng lên; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công 

tác cải cách hành chính.  

Công tác cải cách, hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới, có 

trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Chính phủ đã trình Quốc hội 20 dự án luật; tổ 

chức 9 phiên họp chuyên đề về pháp luật để xem xét, cho ý kiến, thông qua 39 đề 

nghị xây dựng luật, dự án luật; ban hành 125 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 29 quyết định; các bộ ban hành trên 400 thông tư. Công tác kiểm tra, rà soát, 

theo dõi thi hành, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường (trong năm, các 

bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền gần 12.000 văn bản quy phạm 

pháp luật, rà soát hơn 27.800 văn bản và kiến nghị xử lý hơn 5.700 văn bản. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đã cắt giảm, đơn 

giản hóa 1.041 quy định kinh doanh tại 101 văn bản; Thủ tướng đã phê duyệt 

phương án phân cấp 699 thủ tục hành chính trong 100 lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. 

Cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính, trong đó có 56/63 địa phương tổ chức theo mô hình trung 

tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 100% bộ, ngành, địa phương đã xây dựng 

và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 

bộ, cấp tỉnh. 

Gần 4.400/6.502 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đạt 

trên 67%); hơn 164 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 4,6 triệu giao dịch thanh 

toán trực tuyến. Cơ bản hoàn thành tích hợp, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu 

theo Đề án 06 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
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Công tác cải cách bộ máy hành chính được triển khai quyết liệt, đạt được 

nhiều kết quả tích cực. Cơ bản hoàn thành việc ban hành nghị định về các bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ. Đến nay, đã ban hành 24 nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan, cắt giảm 17 tổng cục và tổ chức 

tương đương, giảm 24 vụ, 118 phòng thuộc vụ/ban…  

Cải cách công vụ, công chức có nhiều đổi mới. Năm 2022, Chính phủ đã ban 

hành 3 nghị định và đang xem xét để ban hành 3 nghị định quy định các nội dung 

liên quan đến chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã được khai trương, đi vào 

hoạt động, dự kiến quản lý gần 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử. 

Chuyển đổi số quốc gia được triển khai một cách mạnh mẽ, thực chất, đẩy 

mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

Đã chỉ đạo quyết liệt triển khai, đồng bộ Đề án 06 trên toàn quốc; cấp gần 78 triệu 

căn cước công dân gắp chíp điện tử cho công dân; kết nối dữ liệu giữa Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư với 13 đơn vị bộ, ngành, 4 doanh nghiệp và 57 địa phương. 

Các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành tiếp tục được triển khai, phát 

huy hiệu quả. Hệ thống thông tin của Chính phủ đã xử lý gần 1.500 phiếu lấy ý 

kiến giúp thay thế hơn 524.000 hồ sơ, tài liệu giấy. Trục liên thông văn bản quốc 

gia có khoảng 18 triệu văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà 

nước các cấp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Một số mục 

tiêu cải cách hành chính chưa đạt được; nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính chưa 

hoàn thành; vẫn còn tình trạng gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tham 

nhũng vặt trong thực hiện thủ tục hành chính, nợ ban hành văn bản quy định chi 

tiết vẫn chưa được khắc phục triệt để; tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị còn 

cồng kềnh. Việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh tại một số bộ, ngành, địa phương chưa được thực hiện nghiêm, 

đầy đủ, hiệu quả và kịp thời. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến có nơi còn hình 

thức. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của các bộ, 

ngành, địa phương với các cơ sở dữ liệu quốc gia còn nhiều vướng mắc. Tỉ lệ các 

cơ quan Nhà nước cung cấp dữ liệu mở còn rất ít, mới đạt gần 14%... 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn 

với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục 
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hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội khối Nhà nước, quy định kinh 

doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy 

người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ. Các địa phương kiện 

toàn các ban chỉ đạo cải cách hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm trưởng 

ban; Bộ Nội vụ hướng dẫn để thực hiện thống nhất. 

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải 

pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, trên cơ sở bám sát chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban hành kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 

15/02/2023. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng của năm 2022; triển 

khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được giao tại Nghị quyết 

số 01 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia, lưu ý Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 131/NQ-CP; 

nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương 

án phân cấp các thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ các 

điều kiện kinh doanh tại các luật chuyên ngành, bãi bỏ điều kiện kinh doanh không 

hợp pháp, không cần thiết, không khả thi, thiếu cụ thể; phấn đấu đạt và vượt các 

chỉ tiêu cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử được giao. 

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. 

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với phân bổ 

nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm 

soát quyền lực. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu 

chí theo quy định của Chính phủ. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành 

chính. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoàn thành việc hướng dẫn vị trí việc làm 

công chức nghiệp vụ chuyên ngành; vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh 
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nghề nghiệp chuyên ngành của viên chức. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 

các quy định pháp luật để đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

đồng bộ với quy định của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện, kết nối, chia sẻ các cơ sở 

dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia… 

V. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ 

ĐỘNG VẬT BẢO ĐẢM AN TOÀN DỊCH BỆNH, AN TOÀN THỰC PHẨM 

Để bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Bí thư đã 

ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể 

thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực 

phẩm. Tiếp theo Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 14/01/2023, Thủ tướng 

Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản 

lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Trong 

đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của 

Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, 

trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

(1) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trực tiếp chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở, dây 

truyền giết mổ động vật theo hướng hiện đại; có chính sách nâng cấp các cơ sở 

giết mổ được sắp xếp trong mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung. Tổ chức 

triển khai xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung theo quy định 

của Luật Thú y, Luật Quy hoạch; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quyết định phê 

duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tại địa phương, bảo đảm có 

kiểm soát thú y, không để lây lan dịch bệnh, bảo đảm môi trường và an toàn 

thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhà 

nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thú y, an toàn thực phẩm. 
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(2) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành và các địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về kiểm soát giết mổ; các quy định đối với mạng lưới cơ sở giết 

mổ động vật tập trung tại địa phương theo đúng quy định của Luật Thú y; chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong việc xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ 

động vật có kiểm soát thú y, không để lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe 

động vật, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở giết mổ động vật… 

(3) Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm 

việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ 

nguồn gốc lưu thông trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối. Bộ Y tế chỉ đạo 

tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm các loại 

bệnh lây từ động vật sang người, bệnh truyền qua thực phẩm có nguồn gốc động 

vật, chủ động giám sát tại cộng đồng. Bộ Công an tăng cường công tác phòng 

ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết 

mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm. Bộ Thông tin và 

Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền cho 

người dân việc kinh doanh, giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn 

thực phẩm. Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các Bộ, cơ 

quan Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm thực hiện 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (nếu có). 

(4) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

thực hiện, quản lý có hiệu quả các cơ sở giết mổ động vật nhằm ngăn chặn lây lan 

dịch bệnh, bảo đảm an toàn môi trường, an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ 

quốc các địa phương chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, các bộ, ngành 

liên quan trong công tác quản lý thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ 

động vật. 

VI. TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) CỦA 

VIỆT NAM NĂM 2022; DỰ BÁO NĂM 2023 
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Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/12/2022, tổng vốn đăng ký 

cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư 

nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD; giảm 11% so với cùng kỳ năm 

2021. Đáng chú ý, số vốn giải ngân đạt mức hơn 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với 

năm 2021. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 

năm qua. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành 

kinh tế quốc dân. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng 

vốn đầu tư đạt hơn 16,8 tỷ USD; chiếm 60,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; ngành 

kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ USD… 

Trong năm 2022, đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam; 

trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,46 tỷ USD, chiếm 23,3% 

tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 4,88 tỷ USD; Nhật 

Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,78 tỷ USD. Ngoài ra, các nhà 

đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2022. 

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,94 tỷ USD, 

chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021; 

Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,14 tỷ USD; Quảng Ninh xếp 

thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,37 tỷ USD...  

Năm 2023, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam được dự báo có thể đạt 38 tỷ USD. Đài Sputnik 

(Nga) nhận định rằng Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của 

thế giới với sự đầu tư hàng loạt của các hãng điện tử lớn, hàng đầu thế giới.  

Báo chí và truyền thông quốc tế đánh giá với lợi thế về chi phí sản xuất thấp, 

nguồn nhân lực dồi dào, năng động, chính sách đầu tư cởi mở, số lượng nhà máy 

lớn đang tăng dần lên, Việt Nam được các công ty nước ngoài chú ý như một điểm 

đến cạnh tranh FDI. Đặc biệt, chiến lược “Trung Quốc + 1” nổi lên gần đây đã 

khuyến khích các nhà đầu tư đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc 

vào chỉ một quốc gia duy nhất.  

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhiều cơ sở quan trọng để vốn FDI tiếp 

tục khởi sắc trong năm 2023: (1) Kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 (tăng 

trưởng GDP trên 8%); (2) nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập 

niềm tin với nhà đầu tư; (3) hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. 

Theo dự thảo Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài đã được Bộ Kế hoạch và Đầu 
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tư trình Chính phủ, theo kế hoạch, năm 2023, cũng như giai đoạn 2021 - 2030, 

Việt Nam sẽ thu hút các dự án công nghệ cao, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao 

và có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.  

Thống kê cho thấy, cơ cấu đóng góp của khu vực FDI trong GDP của Việt 

Nam có xu hướng tăng dần từ năm 2005 đến nay. Khối FDI cũng luôn chiếm tới 

trên 70% tổng giá trị xuất khẩu và khoảng 50% sản lượng công nghiệp. Tuy nhiên, 

tính liên kết của khối này với doanh nghiệp trong nước được coi là chưa thật chặt 

chẽ; tác động của FDI trong việc cải tiến khoa học - công nghệ vẫn còn rất hạn chế. 

Nhằm tận dụng và phát huy tốt nhất hiệu quả của dòng vốn FDI đóng góp vào việc 

nâng cao khả năng tự chủ, tự cường của nền kinh tế, theo các chuyên gia, Việt 

Nam cần tăng cường hợp tác cũng như chuyển giao công nghệ. Đồng thời, có đánh 

giá toàn diện về xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI để Việt Nam có những chính 

sách thu hút dòng vốn này phù hợp và hiệu quả hơn nữa; tiếp tục đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, tính ổn định trong 

chính sách sẽ tạo sự thu hút và an tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài.  

 VII. MỘT SỐ ĐIỂM SÁNG VỀ NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM NĂM 2022 

Năm 2022, đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch 

Covid-19 với quyết định thời điểm “mở cửa” du lịch rất đúng đắn và sớm so với 

các nước trong khu vực. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, khách du lịch quốc 

tế năm 2022 ước đạt 3,5 triệu lượt (bằng 70% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm). 

Lượng khách du lịch nội địa đạt 101 triệu lượt, tăng hơn 1,5 lần so với mục tiêu đặt 

ra cho năm 2022 là 60 triệu lượt khách và vượt xa con số 85 triệu lượt khách nội 

địa năm 2019 khi chưa xảy ra đại dịch Covid-19. Tổng thu từ du lịch ước đạt 495 

nghìn tỷ đồng, vượt trên 23% so với kế hoạch năm 2022 và đạt 66% so với năm 

2019. Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm 2022, như: Năm Du lịch quốc gia, 

Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội (tháng 3/2022), Hội chợ du lịch quốc tế 

ITE tại Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 9/2022), Hội chợ du lịch quốc tế tại Đà 

Nẵng (tháng 12/2022)... 

Sự tăng trưởng ngoạn mục của thị trường du lịch nội địa sau dịch Covid-19 

là một điểm sáng, cứu cánh cho toàn ngành, khẳng định vai trò của thị trường này 

đối với sự phát triển chung của ngành Du lịch trong bối cảnh du lịch quốc tế còn 

gặp nhiều khó khăn ở phạm vi toàn cầu. Các địa phương trong cụm điểm đến đã 

liên kết, ký kết các chương trình hành động và thực hiện việc quảng bá, giới thiệu, 

khai thác tốt thị trường nội địa, thị trường quốc tế với nhiều chương trình được 
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phát động như “Du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn” (hướng cho doanh nghiệp 

du lịch, điểm đến có sản phẩm an toàn, khách được trải nghiệm chuyến đi trọn 

vẹn), “Live fully in Vietnam” (hướng đến Việt Nam được trải nghiệm trọn vẹn, 

đầy đủ)… 

Những nỗ lực nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và tái thiết ngành du lịch 

Việt Nam đã mang lại thành tựu đáng ghi nhận. Theo Báo cáo chỉ số năng lực phát 

triển du lịch toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), mức tăng trưởng các 

chỉ số năng lực phát triển của du lịch Việt Nam cao thứ 3 thế giới, trong đó có 6 

chỉ số được xếp vào nhóm dẫn đầu toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới về 

mức độ tự tin du lịch qua Chỉ số tự tin về du lịch (Travel Confidence Index) của 

Booking. com. Theo dữ liệu của Google Destination Insights, lượng tìm kiếm về 

Du lịch Việt Nam từ các thị trường Mỹ, Australia, Pháp, Singapore, Ấn Độ, Nhật 

Bản, Đức, Anh… thuộc nhóm tăng cao nhất trên thế giới. 

Tại giải thưởng World Travel Awards 2022, du lịch Việt Nam xuất sắc 

giành được 16 hạng mục giải thưởng hàng đầu thế giới và 48 hạng mục giải thưởng 

hàng đầu châu Á. Trong 5 năm gần nhất, Việt Nam 3 lần được tôn vinh là Điểm 

đến Di sản hàng đầu thế giới; 4 lần nhận danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á; 

Tổng cục Du lịch Việt Nam 3 lần được bình chọn là Cơ quan quản lý du lịch hàng 

đầu châu Á; Việt Nam lần thứ 6 đạt danh hiệu “Điểm đến du lịch Golf tốt nhất 

châu Á” tại Giải thưởng World Golf Awards 2022 cùng nhiều danh hiệu quốc tế uy 

tín khác dành cho các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam. Gần đây nhất, 

ngày 05/02/2023, Việt Nam đã đạt nhiều giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023, 

như: Giải thưởng Homestay ASEAN, Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN, 

Giải thưởng Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, Giải thưởng Dịch vụ Spa ASEAN. 

Đây là điểm nhấn khẳng định sự phục hồi của du lịch Việt Nam thời gian qua, qua 

đó góp phần khẳng định quyết tâm mở cửa du lịch, chào đón du khách đến và trải 

nghiệm các dịch vụ xanh, đẹp, đẳng cấp của du lịch Việt Nam, phù hợp với mọi 

nhu cầu của khách du lịch. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, ngành Du lịch Việt 

Nam vẫn còn một số hạn chế như: Năm 2022 ngành Du lịch Việt Nam chỉ đón 3,5 

triệu khách, thấp hơn so với chỉ tiêu 5 triệu khách. Trong khi đó, các quốc gia khác 

ở Đông Nam Á đều hoàn thành, thậm chí vượt mục tiêu. Việt Nam còn nằm trong 

nhóm chậm phục hồi du lịch quốc tế. Một số thị trường truyền thống của Việt Nam 

tại Đông Bắc Á chưa mở cửa lại và khá dè dặt, dòng khách từ châu Âu bị hạn chế. 
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Bên cạnh đó, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đã được thành lập đã lâu nhưng vốn điều 

lệ cho quỹ này hoạt động chậm. Chính sách thị thực của Việt Nam còn nhiều rào 

cản… Đây là những yếu tố khiến Việt Nam chưa đạt được mục tiêu 5 triệu khách 

đề ra trong năm 2022. 

Năm 2023, ngành du lịch đề ra mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, 

trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 650.000 

tỷ đồng. Để ngành Du lịch Việt Nam có thể nhanh chóng tăng tốc, đón được lượng 

khách quốc tế như kỳ vọng, theo các chuyên gia, ngành Du lịch cần thực hiện 

chính sách visa với thủ tục nhanh chóng, tăng thời gian lưu trú cho du khách; mở 

rộng các quốc gia được miễn thị thực, nhất là với thị trường tiềm năng, như: châu 

Âu, Australia, New Zealand, Canada; xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị 

hiếu khách quốc tế, tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch; ứng dụng công 

nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn”... 

 

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ 

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

 

I. KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC NƯỚC CỘNG HÒA 

SINGAPORE VÀ BRUNEI DARUSSALAM CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH 

PHỦ PHẠM MINH CHÍNH 

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và 

Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm 

chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam (08 - 11/02/2023).  

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với hai nước 

đang phát triển tích cực và mạnh mẽ; Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm 

quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2023; Việt 

Nam và Brunei vừa kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao năm 2022. 

Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là chuyến thăm đầu tiên của 

Thủ tướng Chính phủ nước ta tới khu vực Đông Nam Á hải đảo kể từ sau Đại hội 

Đảng lần thứ XIII, cũng như kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đặc biệt, đây 

là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ ta tới Singapore sau gần 5 năm 

và tới Brunei sau gần 16 năm. 
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Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có hơn 30 hoạt động; trong đó 

nổi bật là các cuộc hội đàm và tiếp xúc với tất cả các Lãnh đạo cấp cao của hai 

nước; các cuộc tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của hai nước 

và các quỹ đầu tư lớn ở khu vực; các hoạt động gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ 

nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Singapore và Brunei. 

Chuyến thăm đã đạt được một số kết quả quan trọng sau:  

Thứ nhất, các nhà lãnh đạo Singapore và Brunei đều nhất trí không ngừng 

gia tăng tin cậy chính trị chiến lược với Việt Nam thông qua tăng cường trao đổi 

đoàn, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và các 

thỏa thuận hợp tác quan trọng. Nhân dịp chuyến thăm, nhiều văn kiện hợp tác đã 

được ký kết giữa Việt Nam với hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu 

tư, hợp tác hàng hải, thanh niên, lãnh sự, nghiên cứu và đào tạo. 

Tại Singapore, hai bên ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về Quan hệ Đối tác Kinh 

tế số - Kinh tế xanh Việt Nam - Singapore, tạo tiền đề cho triển khai hợp tác giữa 

hai nước trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, năng lượng 

sạch, chống biến đổi khí hậu… Lãnh đạo Singapore đánh giá cao việc Chính phủ 

Việt Nam vừa phê duyệt Quyết định chấp thuận đầu tư cho khu công nghiệp VSIP 

Nghệ An II, thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước. 

Với Brunei, lần đầu tiên hai bên ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ 

Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023 - 2027, giúp triển khai đồng bộ, 

bài bản hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm trong 5 năm tới. 

Thứ hai, kết quả chuyến thăm đã tiếp thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, 

thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Singapore và Brunei, góp phần tích cực hỗ 

trợ công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính đã đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh 

vực quan trọng và được lãnh đạo các nước ủng hộ, trong đó có việc mở rộng và nâng 

cao hiệu quả kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Brunei nhằm 

hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất 

và hiệu quả. 

Thứ ba, các kết quả thực chất đạt được trong chuyến thăm không những góp 

phần làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Việt Nam với hai nước trong các lĩnh vực: 

chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, dầu khí, du lịch, giao lưu 

nhân dân… 
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Thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn 

doanh nghiệp với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp Singapore và Việt Nam; 

tọa đàm với 32 quỹ đầu tư lớn của Singapore và quốc tế có trụ sở tại Singapore để 

thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh 

nghiệp) và tọa đàm với các doanh nghiệp năng lượng - hóa chất hàng đầu Brunei; 

tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước. 

Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng như quốc tế đều bày tỏ 

hết sức tin tưởng vào sự ổn định của môi trường kinh doanh của Việt Nam, khẳng 

định sẽ tiếp tục làm ăn lâu dài và mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

Thứ năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi thẳng thắn, 

tin cậy với lãnh đạo của Singapore và Brunei về những vấn đề khu vực và quốc tế 

cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; thống nhất những phương hướng 

lớn nhằm tăng cường phối hợp giữa Việt Nam với hai nước tại các các thể chế hợp 

tác đa phương. 

Chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei của Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp trên tất cả các khía cạnh, góp phần đưa 

quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore và Đối tác Toàn diện Việt Nam 

- Brunei lên tầm cao mới, phục vụ thiết thực công cuộc phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội của Việt Nam, cũng như đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết 

của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN MINH 

CHÂU ÂU VÀ UKRAINE LẦN THỨ 24 

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine là 

sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế. Hội nghị 

diễn ra vào ngày 03/02/2023, gần 01 năm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự 

đặc biệt tại Ukraine, trong bối cảnh chiến sự đang leo thang căng thẳng cùng những 

cuộc thảo luận gay gắt về việc viện trợ các vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở một 

quốc gia đang có xung đột, thể hiện một sự ủng hộ mạnh mẽ của EU đối với 

Ukraine. Hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, 

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng 15 ủy viên EU, đã có mặt tại 

Kiev để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng nội các Ukraine. 

 Sau Hội nghị, EU và Ukraine đã ra tuyên bố chung 32 điểm đề cập 5 chủ 

đề, trong đó nổi bật là tiến trình Ukraine gia nhập EU và phản ứng về cuộc xung 
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đột Nga - Ukraine. Tuyên bố chung đề cập tới cách thức hỗ trợ Ukraine nhiều hơn 

nữa, như EU khẳng định sẽ hỗ trợ Ukraine “trong thời gian lâu nhất có thể” và tăng 

cường áp lực tập thể nhằm vào Nga, cũng là cách để thể hiện đoàn kết với Ukraine. 

EU tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại 

Nga sau khi đã áp đặt 9 gói trừng phạt kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự 

đặc biệt ở Ukraine ngày 24/02/2022. 

Trong Tuyên bố chung hội nghị, EU ghi nhận “những nỗ lực đáng kể” của 

Ukraine trong việc đạt được các mục tiêu của mình, hoan nghênh những nỗ lực cải 

cách của Ukraine trong “thời điểm khó khăn” và sẽ tiếp tục “cam kết hỗ trợ 

Ukraine hội nhập châu Âu hơn nữa”. EU cũng nhấn mạnh việc Ukraine cần đẩy 

mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, cải cách hệ thống tư pháp và củng cố nền 

kinh tế. Như vậy, yêu cầu về việc đẩy nhanh tiến trình xem xét đơn xin gia nhập 

của Ukraine đã không đạt được đồng thuận tại Hội nghị này. 

Tính tới nay, EU đã viện trợ 60 tỷ euro cho Ukraine, trong đó “tổng hỗ trợ 

quân sự của EU ước tính gần 12 tỷ euro”. EU đã thông báo tăng gấp đôi số lượng 

binh sĩ Ukraine được EU huấn luyện lên 30.000 người trong năm 2023 và cung cấp 

25 triệu euro cho các khu vực rà phá bom mìn do Ukraine kiểm soát. Hội đồng 

châu Âu đã phê duyệt thêm 500 triệu euro cho Ukraine. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula 

von der Leyen khẳng định gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga sẽ có hiệu lực trước 

ngày 24/02/2023, đúng 01 năm nổ ra sự kiện. Các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm 

vào các linh kiện được sử dụng trong sản xuất máy bay không người lái và các 

thiết bị quân sự khác.  

III. THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG NĂM 2023 CỦA TỔNG THỐNG 

HOA KỲ JOE BIDEN 

Ngày 07/02/2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có bài phát biểu trước 

lưỡng viện quốc hội. Đây là lần đọc Thông điệp Liên bang thứ 2 trong nhiệm kỳ 

của Tổng thống Joe Biden, nhằm điểm lại các thành tựu trong hai năm qua và đưa 

ra chương trình nghị sự cho năm tiếp theo.  

Trong Thông điệp Liên bang 2023, Tổng thống Joe Biden đã điểm lại những 

thành tựu kinh tế và lập pháp của chính quyền Hoa Kỳ, điều đã giúp cải thiện cuộc 

sống của người dân Mỹ trong hai năm qua. Các thành tựu này bao gồm: giảm lạm 

phát, tạo ra hàng triệu việc làm, cắt giảm giá thuốc kê đơn và giá năng lượng, tăng 

cường sản xuất chip bán dẫn, giảm thâm hụt ngân sách, cải thiện hệ thống cơ sở hạ 
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tầng trong nước. Tổng thống Biden khẳng định, chính quyền Hoa Kỳ đã giúp tạo ra 

số việc làm kỷ lục là 12 triệu trong hai năm qua, nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào 

của nước Mỹ làm được trong cùng khoảng thời gian. Bên cạnh đó là những định 

hướng chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ trong thời gian tới.  

Về đối nội, Tổng thống Biden khẳng định thành tựu và trân trọng sự đoàn 

kết, hợp tác giữa hai đảng; cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa để tái thiết nền kinh 

tế và đoàn kết quốc gia. Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu là xây dựng nền kinh tế 

từ dưới lên, từ trong ra ngoài, với nền kinh tế “không ai bị bỏ lại phía sau”, “đầu tư 

vào những nơi và những người bị lãng quên”. Một tuyên bố quan trọng là các tiêu 

chuẩn mới về sử dụng vật liệu xây dựng trong các dự án cơ sở hạ tầng cấp liên 

bang, theo đó quy định các mặt hàng phải  được sản xuất tại Mỹ. Về giáo dục và an 

sinh xã hội, Tổng thống Biden thể hiện cam kết mạnh mẽ với việc duy trì Đạo luật 

Giảm lạm phát, các đạo luật về an sinh xã hội, y tế, gia hạn Quỹ Tín thác 

Medicare…; đầu tư nhiều hơn vào nhà ở, giáo dục và đào tạo việc làm.  

Một trong những vấn đề nghị sự thu hút được sự quan tâm đông đảo là vấn 

đề nhập cư. Tổng thống Biden khẳng định, chính sách biên giới mới có hiệu lực đã 

làm giảm tỷ lệ di cư bất hợp pháp và đề nghị Quốc hội hãy thông qua kế hoạch 

cung cấp thiết bị và nhân lực để bảo vệ biên giới. Tổng thống Biden thừa nhận 

khủng hoảng khí hậu là “mối đe dọa hiện hữu” và Hoa Kỳ đang tích cực giải quyết 

thách thức này. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng kêu gọi Quốc hội thông qua dự 

luật nhằm buộc cảnh sát phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm quyền, thực hiện các 

bước đi mạnh mẽ hơn để giải quyết nạn bạo lực súng đạn.  

Về đối ngoại, Thông điệp liên bang nhấn mạnh tới cuộc xung đột tại 

Ukraine và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Trong đó, Tổng thống Biden nhấn 

mạnh đến sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đồng thời, 

khẳng định nước Mỹ “thống nhất ủng hộ và sát cánh Ukraine cho đến khi nào còn 

cần thiết”. Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Biden nhấn mạnh, “Hoa Kỳ 

tìm kiếm sự cạnh tranh chứ không phải xung đột” và tự hào là Hoa Kỳ “đang ở vị 

trí mạnh nhất trong nhiều thập kỷ để cạnh tranh với Trung Quốc hay bất kỳ quốc 

gia nào khác trên thế giới”. Tổng thống Biden cam kết hợp tác với Trung Quốc để 

“thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ và mang lại lợi ích cho thế giới”. Tuy nhiên, Tổng 

thống Biden nhấn mạnh, nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền thì sẽ hành động để 

bảo vệ đất nước và chiến thắng trong cạnh tranh với Trung Quốc sẽ đoàn kết tất cả 

người dân Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ “đang tập hợp thế giới” một lần nữa, đầu tư vào 
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các liên minh, hợp tác với các đồng minh để bảo vệ các công nghệ tiên tiến, hiện 

đại hóa quân đội để đối phó với những thách thức nghiêm trọng, từ khí hậu và sức 

khỏe toàn cầu, đến tình trạng mất an ninh lương thực, khủng bố và xâm lược… 

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM VỀ ỨNG DỤNG CHATGPT 

ChatGPT - ứng dụng chatbot của Công ty OpenAI (Mỹ) đang là một trong 

những từ khóa “hot” được quan tâm nhất trong thời gian gần đây bởi đây đang là 

một trong những ứng dụng internet có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất 

trong lịch sử, cán mốc 100 triệu người sử dụng chỉ sau 2 tháng ra mắt. Đây là một 

sản phẩm công nghệ cho phép tổng hợp nội dung từ nhiều văn bản để trả lời câu 

hỏi của người dùng. Nhưng cùng với việc ứng dụng chatbot này đang thu hút sự 

chú ý của hàng triệu người, thì cũng đã xuất hiện những lo ngại, cảnh báo về tính 

rủi ro mà nó có thể mang lại. 

Ngày 30/11/2022, OpenAI - một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo có 

trụ sở tại San Francisco (Mỹ) đã chính thức cho người dùng đăng ký trải nghiệm 

miễn phí ChatGPT, một ứng dụng phần mềm được thiết kế để mô phỏng cuộc trò 

chuyện của con người. Đây là sự phát triển mới nhất của dòng AI tạo văn bản - 

GPT (Generative Pre-training Transformer). 

GPT (Generative Pre-training Transformer) là một mạng lưới thần kinh AI 

(ANNs) được đào tạo trên khối lượng lớn văn bản trực tuyến để tạo ra các phản hồi 

tự nhiên, giống con người. Do đó, nó có thể trả lời các câu hỏi phức tạp, viết truyện 

cười, viết mã máy tính, viết bài luận cấp đại học, giải thích các khái niệm khoa học 

ở nhiều cấp độ… 

Kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2022, ChatGPT đã thu hút được sự chú ý của 

các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Công cụ chatbot tiên tiến này đã nhanh chóng đạt 

được 1 triệu người dùng chỉ sau 5 ngày phát hành, thần tốc hơn cả hai ứng dụng 

mạng xã hội hàng đầu là TikTok và Instagram. 

Nhờ thành công của ChatGPT, một số công ty đã bắt đầu học cách tích hợp 

chatbot này với sản phẩm của họ. Kể từ đó, phạm vi tiếp cận của ChatGPT không 

ngừng tăng lên. Theo thống kê của ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ (UBS), tính đến ngày 

31/01/2023, ChatGPT đã cán mốc con số 100 triệu người dùng, trở thành ứng dụng 

tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử1. Trung bình mỗi ngày trong tháng 1, 

có 13 triệu người truy cập. 

                                                           
1 Để đạt được con số 100 triệu người dùng, TikTok đã mất khoảng 9 tháng sau khi ra mắt toàn cầu, còn Instagram 
mất tới 2 năm rưỡi. Trong khi, ChatGPT chỉ mất 2 tháng và chưa ra mắt trên phạm vi toàn cầu. 
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Theo các chuyên gia, sở dĩ ChatGPT “làm mưa làm gió” ngay khi xuất hiện 

bởi ChatGPT có khả năng thực hiện đối thoại với người lạ, trả lời câu hỏi, viết thơ, 

văn, kịch bản, bài luận... Bên cạnh đó, chatbot còn có thể giải thích nhiều câu hỏi 

phức tạp như người thật, hay giúp các lập trình viên tìm lỗi trong mã họ viết. Đặc 

biệt, ChatGPT có khả năng hiểu và sử dụng ngữ cảnh như con người qua việc tham 

gia vào các cuộc trò chuyện dài và khiến người dùng có cảm giác như đang thực sự 

nói chuyện với một người, chứ không phải với một cỗ máy… 

Theo Samuel H. Altman, “cha đẻ” của ChatGPT, chatbot này hiện vẫn đang 

trong giai đoạn nghiên cứu, người dùng có thể đăng ký dùng thử miễn phí. Sau đó, 

họ sẽ phải trả tiền để sử dụng một số tính năng trên chatbot này. Tuy nhiên, 

ChatGPT chỉ có thể truy cập thông qua trang web của OpenAI và không có ứng 

dụng trên điện thoại. Vì vậy, người dùng cần lưu ý để không tải về các ứng dụng 

mạo danh có nguy cơ chứa phần mềm độc hại. 

Theo các chuyên gia, ChatGPT là bước tiến của trí tuệ nhân tạo, góp phần 

thay đổi thế giới. Theo hướng tích cực, trí tuệ nhân tạo có thể giúp con người trả 

lời hầu hết câu hỏi trong một thời gian rất ngắn, nhưng câu trả lời là sự tổng hợp 

thông tin dựa vào dữ liệu có sẵn, do đó người dùng cần kiểm chứng, nhất là khi dữ 

liệu mang tính chất cá nhân. Nếu người dùng không thỏa mãn với câu trả lời, họ có 

thể chia sẻ các phản hồi, từ đó cập nhật dữ liệu cho ChatGPT. Tuy nhiên, ChatGPT 

cũng còn một số nhược điểm, hạn chế cần cân nhắc khi sử dụng như: ChatGPT có 

xu hướng tạo ra các nội dung văn bản nghe có vẻ hợp lý và có tính thuyết phục 

nhưng thực tế lại không chính xác hoặc vô nghĩa; chất lượng câu trả lời còn phụ 

thuộc nguồn dữ liệu đã được học; chưa cung cấp các nguồn tham chiếu của câu trả 

lời; chưa đáp ứng được tốt các câu hỏi yêu cầu chính xác và liên quan đến tương 

lai; mức độ cảm xúc, sáng tạo còn hạn chế… 

Các chuyên gia cũng cảnh báo, ChatGPT có thể được sử dụng trong các hoạt 

động tội phạm trên không gian mạng. Việc sử dụng ChatGPT sẽ dẫn đến một số 

công việc bị ảnh hưởng như nghề viết quảng cáo, nhân viên tổng đài chăm sóc 

khách hàng... Sử dụng ChatGPT có thể làm giảm sự sáng tạo và khả năng tư duy 

của con người, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học tập. ChatGPT có thể tạo ra 

câu trả lời nhanh nhưng không giúp ích cho xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn 

đề và tư duy phản biện. Vì vậy, một số trường học ở một số nước đã chặn sử dụng 
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ChatGPT trên các thiết bị và mạng của trường. Một số hội thảo khoa học cũng đã 

yêu cầu không sử dụng các nội dung do ChatGPT tạo ra… 

Trước những lo ngại về tính hai mặt của ChatGPT, Ủy viên phụ trách lĩnh 

vực công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU), ông Thierry Breton cho biết, EU sẽ 

áp đặt các quy định mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết những 

lo ngại về rủi ro của công cụ chatbot nổi tiếng ChatGPT và bảo đảm người dùng ở 

châu Âu có thể tin tưởng công nghệ AI.  

Như vậy, có thể thấy, mặc dù ChatGPT đang khiến nhiều người trên thế giới 

kinh ngạc bởi sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, nhưng chắc chắn là vẫn cần phải có 

thêm thời gian để đánh giá hết tác động của chatbot này tới cuộc sống. 

V. MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

- Theo dữ liệu mới công bố ngày 09/02/2023 của Trung tâm Agroexport 

thuộc Bộ Nông nghiệp Nga, Trung Quốc đã vượt Liên minh châu Âu (EU) trở 

thành nhà nhập khẩu thực phẩm và nông sản lớn nhất của Nga. Số lượng sản phẩm 

công nghiệp - nông nghiệp Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tiếp tục đi lên, tăng 44% 

trong năm 2022. Trung tâm Agroexport cho biết, Nga có tiềm năng mở rộng hơn 

nữa nguồn cung cấp thực phẩm cho Trung Quốc. Agroexport liệt kê các mặt hàng 

xuất khẩu hứa hẹn nhất là cá và hải sản, ngũ cốc, sản phẩm thịt cùng dầu thực vật. 

- Ngày 11/02/2023, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, trận động đất 

thảm khốc tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa qua đã ảnh hưởng tới gần 26 triệu 

người. Tính đến 10 giờ sáng 14/02/2023 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng 

trong thảm họa đã vượt 41.000 người, số người bị thương là hơn 85.000. Cơ quan 

y tế quốc tế cảnh báo điều này khiến cho việc giúp đỡ người bị thương trong thảm 

họa càng trở nên khó khăn hơn. Trong khi các cơ sở cứu chữa khẩn cấp quá tải, các 

dịch vụ y tế thiết yếu đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Theo Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO), chăm sóc những người bị chấn thương, chăm sóc phục hồi sau chấn 

thương, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng 

phát và hỗ trợ sức khỏe tâm thần là những việc cấp thiết hiện nay tại hai quốc gia 

nói trên.  

- Ngày 04/02/2023, Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc mà 

Mỹ cho rằng mang chức năng do thám. Ngay sau đó, Trung Quốc đã lên tiếng 

khẳng định đó chỉ là một khinh khí cầu quan trắc khí tượng và phản đối “phản ứng 

thái quá” của Mỹ. Ngay sau vụ việc, ngày 10/02/2023, Bộ Thương mại Mỹ đã 

thêm 6 thực thể Trung Quốc vào “danh sách đen” vì hỗ trợ các chương trình hàng 
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không vũ trụ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), trong đó có 

khinh khí cầu và các thành phần liên quan. 

 

VĂN BẢN MỚI 

 

1. Quyết định 02/2023/QĐ-TTg, ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 

Quyết định này quy định về mức giá tối đa và tối thiểu của mức giá bán lẻ 

điện bình quân; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử 

dụng điện. Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá 

trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 

đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.  

Khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất 

kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán 

lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 

chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm 

theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các 

thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất 

kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ 

điện bình quân.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2023. Quyết định số 

34/2017/QĐ-TTg, ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá 

của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020 hết hiệu lực kể từ ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

2. Quyết định số 51/QĐ-TTg, ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân 

sách Trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải 

Quyết định nêu: Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn 

ngân sách trung ương năm 2022 số tiền 31.392 tỷ đồng (Ba mươi mốt nghìn, ba trăm 

chín mươi hai tỷ đồng) cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí kế hoạch vốn cho 05 dự án 

đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ 

thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 63/2022/QH15, gồm: 01 dự 

án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư 
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(cao tốc Hà Nội - Hải phòng) và 04 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường 

cao tốc Việt nam làm chủ đầu tư (cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Đà Nẵng - Quảng 

Ngãi, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Bến Lức - 

Long Thành). 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu 

tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao 

thông vận tải theo quy định. Bộ Giao thông vận tải giao bổ sung kế hoạch đầu tư 

phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho các đơn vị sử 

dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án 

theo quy định, đảm bảo trong phạm vi tổng mức dự toán được bổ sung. Các Bộ: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao về quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công chịu trách 

nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ 

quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo; tổ chức quản lý, 

sử dụng, thanh quyết toán dự toán chi đầu tư phát triển được bổ sung nêu trên bảo 

đảm đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. 

3. Nghị quyết số 13/NQ-CP, ngày 07/02/2023 của Chính phủ thông qua 

hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, đã quyết nghị như sau:  

Đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ 

thể dữ liệu trong trường hợp sau: Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ 

liệu hoặc người khác trong tình huống khẩn cấp. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, 

Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba có 

trách nhiệm chứng minh trường hợp này. Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy 

định của luật. Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường 

hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 

thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng 

nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng 

bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật. Để thực 

hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan theo quy định của luật. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được 

quy định theo luật chuyên ngành. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 


