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I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BAN 

CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII  

Từ ngày 05 - 08/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ ba để thảo luận và quyết định một số nội dung 

quan trọng sau:  

1. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 

2020, và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

2021. Đồng thời, cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, tài chính quốc gia, và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025. Đây là những 

kế hoạch hết sức quan trọng, rộng lớn, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành 

thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. 

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, ngay sau Hội nghị, Ban Cán sự đảng 

Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến 

chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem 

xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trong quá trình này, cần 

tiếp tục bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm 

vụ và các chủ trương, chính sách, biện pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, 

bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với Kế 

hoạch tài chính quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn; có những giải pháp 

mang tính đột phá, khả thi cao và sát hợp với thực tế tình hình: Vừa phải tiếp tục 

đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phải chủ động, tích cực phòng, chống 

dịch bệnh có thể còn tiếp tục kéo dài, thậm chí nguy hiểm, lan rộng nhanh hơn. 

2. Các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương  

Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành 

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế 
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làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định về thi hành Điều lệ 

Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa 

XIII. Theo đó, các quy chế, quy định mới đã bám sát Điều lệ Đảng, kế thừa những nội 

dung cốt lõi của các quy chế, quy định của các khóa trước; đồng thời bổ sung, sửa đổi 

một số nội dung cho phù hợp với thực tế tình hình nhiệm kỳ khóa XIII.   

Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, nội dung bổ sung, sửa 

đổi không nhiều, nhưng rất quan trọng liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của 

Ban Chấp hành Trung ương, của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (bao gồm cả 

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư), của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách 

nhiệm và quyền hạn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, và về chế độ làm việc, phương pháp công tác. 

Về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm Trung ương khóa XIII, quy định rõ hơn 

các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trách 

nhiệm, quyền hạn của thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn 

của Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban; và về mối quan hệ công 

tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban chỉ đạo của Trung ương... 

Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, những nội dung mới chủ yếu tập trung 

vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên như: Giới thiệu và kết nạp 

người vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức; phát thẻ và quản lý thẻ đảng 

viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; một số quy định về 

thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; 

việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp 

uỷ; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng ủy cơ sở được ủy quyền 

quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên; tổ chức cơ quan kiểm tra; khen thưởng 

đối với tổ chức đảng và đảng viên; đảng đoàn và ban cán sự đảng... 

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nội dung sửa 

đổi, bổ sung trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI đã thể chế, 

cụ thể hóa các nội dung đã được Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII kết luận tại Nghị quyết số 53-NQ/TW; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; và bổ sung nhiều 

quy định cụ thể khác liên quan đến các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, có tính bản 

chất, phổ biến hoặc còn thiếu,... nhằm phát huy đầy đủ, đúng đắn hơn nữa chức 

năng kiểm tra, giám sát của Đảng.  

3. Về công tác cán bộ 

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao 

về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân 
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sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để trình 

Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, 

theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.  

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương khóa XIII. 

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi 

hành kỷ luật một số đồng chí cán bộ1. 

4. Một số công việc quan trọng khác 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thảo luận Báo cáo những công 

việc quan trọng Bộ Chính trị đã chỉ đạo giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 

đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 

đến Hội nghị Trung ương 4; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

cùng một số nội dung quan trọng khác. 

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn 

kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy kết quả quan trọng đã đạt được của 

năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, 

thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên 

cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nhằm lan tỏa những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần 

chú trọng một số nội dung sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền các nội dung chủ yếu của Hội nghị, trong đó 

nhấn mạnh: Những nội dung được Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại Hội 

nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, là một bước cụ thể hóa sớm và kịp thời Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng.  

Hai là, thông tin, tuyên truyền đậm nét bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần 

thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng. 

                                         
1 Đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi 

Đảng; thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 
nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020, 2020 - 2025. 
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Ba là, tuyên truyền, quán triệt để cấp ủy đảng các cấp tổ chức thực hiện tốt Nghị 

quyết của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó 

nhấn mạnh, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách 

nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết. 

II. KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC 

KHÁNH 2/9 

Năm 1945, Chiến tranh Thế giới thứ II bước vào giai đoạn cuối. Ngày 

09/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ở 

châu Á, ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, Chiến tranh Thế giới 

lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật 

đầu hàng, quân đội Anh và quân đội của Tưởng Giới Thạch sẽ vào Đông Dương để 

giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng 

khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn 

sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính 

quyền tay sai Nhật âm mưu thay thầy đổi chủ, chống lại cách mạng. 

Cách mạng nước ta đứng trước tình thế phải một mình đối phó với nhiều lực 

lượng trong và ngoài nước. Khí thế cách mạng của quần chúng ngày càng dâng 

cao. Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào khẳng 

định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân 

khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng 

minh vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó 

là: tập trung, thống nhất, kịp thời. 

Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua “10 chính 

sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định Quốc kỳ, 

Quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm 

thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi 

nghĩa, giành chính quyền. 

Từ ngày 14 - 18/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông 

thôn đồng bằng Bắc bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: 

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam… Ngày 19/8, khởi nghĩa giành 

chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, 

Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc 

Liêu… Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, 

Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre… Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù 

Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. 
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Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi 

hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.  

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của 

gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh 

trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ 

đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta. 

Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, đến nay, đất nước ta đã đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Việt Nam đã trở thành một quốc 

gia có chế độ chính trị độc lập, có chủ quyền lãnh thổ và tự quyết định con đường 

phát triển của mình. Thể chế, hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện và có bước phát 

triển; dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Công cuộc đổi mới, trong 

đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự 

đem lại những thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước ta trong 35 năm qua. Nhờ thực 

hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế bắt đầu phát triển và phát triển liên tục với tốc độ 

tương đối cao trong suốt 35 năm qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7% mỗi 

năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỷ đô la Mỹ 

(USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN2. Chính sách xã hội được quan 

tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, không ngừng nâng cao. Văn hóa phát triển đa 

dạng, phong phú, dân tộc, khoa học, đại chúng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã 

hội, trở thành nguồn lực phát triển đất nước. Chất lượng giáo dục và đào tạo được 

nâng lên. Quốc phòng và an ninh được đảm bảo. Công tác đối ngoại đã góp phần duy 

trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 

thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa… Nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, 

vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. 

Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) 

thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2021) trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành 

tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc Bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 

                                         
2 Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các 

nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không những đã 
bảo đảm được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu 
thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 
85% GDP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm 2020 đạt trên 540 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất 
khẩu đạt trên 280 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Đầu tư nước ngoài tăng 
nhanh, đăng ký đạt gần 395 tỷ USD vào cuối năm 2020. Về cơ cấu nền kinh tế xét trên phương diện quan hệ sở hữu, 
tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam hiện nay gồm khoảng 27% từ kinh tế nhà nước, 4% từ kinh tế tập thể, 30% từ 
kinh tế hộ, 10% từ kinh tế tư nhân trong nước và 20% từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.  
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- 2026, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng 

Tám đã mang lại; đề cao lòng tự hào dân tộc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế 

hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, 

tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Để góp phần phát huy giá trị, truyền thống của Cách mạng Tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9 trong 76 năm qua, thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú 

trọng một số nội dung sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, 

sâu sắc, toàn diện về bối cảnh lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài 

học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Hai là, tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sáng suốt 

của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta từ khi thành lập nước cho đến nay. 

Trong đó nhấn mạnh những thành quả to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được 

trong 76 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 

Ba là, công tác tuyên truyền về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 phải 

bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với 

các hoạt động thiết thực, cụ thể, các nội dung tuyên truyền cần cổ vũ, động viên, nâng 

cao ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với đất nước, góp phần cùng các tầng 

lớp nhân dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

III. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM 

VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh cơ hội, thuận lợi lớn nhưng khó khăn, thử 

thách nhiều hơn. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là từ cuối tháng 

4/2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hầu hết các lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, 

dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 

cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, chúng ta đã tổ chức thành công 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời thực 

hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh 

tế - xã hội. Dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát; chiến lược tiêm chủng 

vaccine được chỉ đạo triển khai quyết liệt. 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao 

hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (1,82%). Lạm phát ở mức thấp; chỉ số CPI 

bình quân 6 tháng tăng 1,47% so với cùng kỳ năm 2020, là mức tăng thấp nhất kể 
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từ năm 2016. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Khu vực công nghiệp 

và xây dựng tăng 8,36%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng tích cực, 

đạt 3,69%, cao nhất trong 5 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 

ước đạt trên 316 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu ước đạt 157,63 tỷ đô la, tăng 28,4%. 

Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Các phương án tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 - 2021 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến 

phức tạp được rà soát, chuẩn bị kỹ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh… 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, kinh tế - xã hội nước ta còn gặp 

một số khó khăn, thách thức: Sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc 

biệt là khu vực dịch vụ, du lịch, vận tải, doanh nghiệp nhỏ và vừa và tại các địa bàn 

có dịch bùng phát; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; số doanh nghiệp rút khỏi 

thị trường ở mức cao; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao... Đời sống một bộ phận 

người lao động, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Trước tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, tại phiên họp Chính 

phủ thường kỳ tháng 6/2021, Chính phủ khẳng định, nhất quán quan điểm là phải 

kiên định mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; 

bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện hài hòa, thành công “mục tiêu 

kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Trên tinh thần này, Chính phủ yêu cầu từng thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, 

ngành, địa phương bám sát các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc 

hội, Chính phủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, quyết 

liệt hành động, không để công việc trì trệ; đổi mới tư duy, phương thức chỉ đạo, 

điều hành theo hướng bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết 

sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất. 

Từ kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, để thực hiện hiệu quả các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong 6 tháng cuối năm 2021, trong thời 

gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số vấn đề sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền đầy đủ về những kết quả đạt được trong phát 

triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, trong đó tuyên truyền khẳng định, dưới sự lãnh 

đạo của Trung ương Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng 

doanh nghiệp và người dân cả nước, nước ta đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” 

vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.  

Hai là, tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Quốc 

hội, bộ, ngành, địa phương đề ra cho 6 tháng cuối năm 2021 để hoàn thành các 

mục tiêu của cả năm 2021. 
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Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao sự tích cực, chủ động của 

cộng đồng doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng các 

kịch bản đối phó với dịch bệnh Covid-19 để duy trì và phát triển sản xuất kinh 

doanh, đóng góp tích cực vào nền kinh tế. 

Bốn là, tuyên truyền để ổn định tư tưởng, tâm trạng cho các tầng lớp nhân 

dân khắc phục khó khăn, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước quyết tâm hoàn thành 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. 

IV. TOÀN DÂN ĐỒNG LÒNG, ĐOÀN KẾT, ỦNG HỘ VÀ THAM 

GIA CHIẾN DỊCH TIÊM PHÒNG VACCINE  

Theo Financial Times, Checking Covid-19, tính đến ngày 30/6/2021, trên toàn 

thế giới đã sản xuất và phân phối khoảng hơn 3,12 tỷ liều vaccine, đáp ứng khoảng 1/3 

số lượng đã đặt hàng (9,31 tỷ liều). Theo dự báo của các chuyên gia, đến tháng 9/2021, 

thế giới có thể sản xuất được 5 tỷ liều vaccine, vẫn còn thiếu khoảng 4,31 tỷ liều. 

Đối với Việt Nam, để chiến thắng dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam 

xác định việc tiếp cận và tiêm chủng vaccine là giải pháp rất quan trọng. Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã sớm dự báo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, 

chống dịch, trong đó triển khai chiến lược vaccine, gồm 3 nội dung: Một là, tiếp 

cận nguồn vaccine từ bên ngoài; Hai là, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc 

chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine; Ba là, sản xuất vaccine trong nước, 

bảo đảm triển khai tiêm chủng an toàn và hiệu quả cho người dân. 

Thời gian qua, ngoại giao vaccine đã và đang được triển khai quyết liệt trên 

nhiều cấp khác nhau, đặc biệt ở cấp cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch 

Quốc hội và đặc biệt là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo 

và tham gia trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Ngoại 

giao và các bộ, ngành liên quan cùng với hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài vào cuộc. Nhờ đó, ngoại giao vaccine đã có một số kết quả tích cực. 

Thông qua cơ chế COVAX, Việt Nam đã tiếp nhận được vaccine của các nước: 

Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ, Cuba, Anh, Đức, Australia, Ấn Độ... Tất cả các 

loại vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đưa về Việt Nam đều đảm bảo an 

toàn và hiệu quả. Hiện nay, đã có cam kết viện trợ, ký hợp đồng cung ứng trong 

năm 2021 cho Việt Nam khoảng hơn 105 triệu liều vaccine và Việt Nam đang đàm 

phán khoảng 45 triệu liều cũng như tiếp tục tìm kiếm, đàm phán các nguồn vaccine 

khác. Tuy nhiên, trong điều kiện khan hiếm vaccine trên toàn cầu, từ nay đến hết 

quý III/2021, dự kiến Việt Nam nhận khoảng 30 triệu liều vaccine. Đến quý 

IV/2021 và năm 2022, tình hình cung cấp vaccine sẽ thay đổi tích cực. 
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Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu tăng tốc hơn nữa trong việc 

thực hiện triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn ngoại giao vaccine, tập trung vào 3 

hướng chính: (i) Triển khai cam kết mà Việt Nam đã ký với các đối tác để cung 

cấp cho 70% dân số; (ii) Tiếp tục vận động đối tác và các tổ chức quốc tế cung cấp 

nguồn vaccine cho Việt Nam; (iii) Thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ và sản 

xuất vaccine trong nước để phục vụ cho việc tiêm chủng thường xuyên, lâu dài. 

Để đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng 

đồng với khoảng 70% dân số Việt Nam được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, 

ngày 08/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3355/QĐ-BYT về Kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 năm 2021 - 20223. Ngày 10/7/2021, Bộ 

Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành chính thức phát động Chiến dịch 

tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu bảo vệ sức 

khỏe, tính mạng của nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Bộ Y tế cùng 

các bộ quyết tâm, nỗ lực để thực hiện hiệu quả, thành công chiến dịch tiêm chủng với 

phương châm “tiêm đến đâu an toàn đến đó”, “không bỏ phí bất cứ một liều vaccine 

nào” và “không lãng phí bất cứ đồng nào từ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của 

Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, để thực hiện Chiến dịch tiêm chủng đạt 

hiệu quả, phải tổ chức điều phối tiêm thật tốt4; để thực hiện Chiến lược vaccine, chăm 

lo dài hạn cho sức khỏe của Nhân dân, Đảng và Nhà nước sẽ thực hiện mục tiêu đẩy 

mạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu để có đủ nguồn vaccine hằng năm. Thủ tướng 

Chính phủ kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn 

thể nhân dân để chiến thắng dịch bệnh.  

Để tạo được sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp 

nhân dân trong quá trình triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, 

thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính 

quyền các cấp trong việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh nói chung và việc triển khai chiến dịch tiêm chủng ở các địa phương, đơn vị 

                                         
3 Theo đó, từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022, Việt Nam sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử 

trên quy mô toàn quốc. Mục tiêu của chiến dịch là: (i) Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine 
phòng Covid-19 trong năm 2021; (ii) Trên 70% dân số được tiêm vaccine phòng Covid-19 đến hết quý I/2022. Đối 
tượng tiêm chủng là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, 
trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh 
tế. Hình thức triển khai là tổ chức tiêm chủng tại các các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các 
điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động)… 

4 Trong đó, Bộ Y tế là nòng cốt phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương có liên quan, đặc biệt là lực lượng công 
an, quân đội, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức tiêm khoa học, đúng 
quy trình, hiệu quả. Đặc biệt trong thời gian tới, lượng vaccine về nhiều, cần xây dựng kịch bản bảo quản, vận chuyển, phân 
phối, triển khai tiêm chủng nhanh chóng, kịp thời, an toàn nhất và hiệu quả nhất cho Nhân dân. 
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nói riêng gắn với việc tuyên truyền Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine 

phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 của Bộ Y tế. 

Hai là, đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của vaccine 

trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền nhấn mạnh, trong lúc 

này, triển khai thực hiện tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng là ưu 

tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm tạo ra sự miễn dịch cộng 

đồng, đó là mục tiêu quan trọng nhằm ngăn chặn dịch bệnh. 

Ba là, tuyên truyền về tính an toàn, hiệu quả của các loại vaccine mà Việt Nam 

đưa vào sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng lần này để các tầng lớp nhân dân hiểu, yên 

tâm, đồng thuận tham gia tiêm chủng. Tiếp tục đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên 

tạc của các thế lực thù địch về vấn đề vaccine và Chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. 

V. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2021 

1. Một số kết quả đạt được 

Sáu tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với 

các bộ, ban, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham 

gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải 

pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực 

thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa 

quan trọng của đất nước. Không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất, 

góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. 

Bộ Công an cũng đã tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm5, thực hiện 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xử lý kịp thời các vụ việc 

                                         
5 (i) Về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ gần 18.000 vụ phạm tội 

về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 84,12% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 9,12%); (ii) Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu: Lực 
lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra án tham nhũng, 
đã phát hiện 150 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, nhiều hơn 22,9% so cùng kỳ năm 2020. Công tác phòng, chống tội 
phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả tiếp tục được triển khai quyết liệt, lực lượng Công an đã phát 
hiện hơn 1.500 vụ, trong đó triệt phá nhiều đường dây buôn lậu lớn; (iii) Về tội phạm sử dụng công nghệ cao: Bộ Công an tham 
mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ 
thông tin, ngân hàng, thương mại điện tử, hoạt động của các sàn ngoại hối, đã phát hiện, xử lý hơn 80 vụ, hơn 100 đối tượng phạm tội, vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực này; (iv) Về phòng, chống tội phạm về ma túy: Đã phát hiện, bắt giữ hơn 15.000 vụ (nhiều hơn 6,9% 
số vụ), gần 21.500 đối tượng phạm tội về ma túy (nhiều hơn 7,6%); thu giữ hơn 320kg heroin (nhiều hơn 10,9%); hơn 1,2 triệu 
viên ma túy tổng hợp (nhiều hơn 13,9%); gần 1,9 tấn ma túy tổng hợp (nhiều hơn 8,7%); gần 1 tấn cần sa (nhiều hơn gần 600%) 
so với cùng kỳ năm 2020. Tình trạng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và 
không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19; trồng cây chứa chất ma túy diễn ra ở nhiều địa phương. Toàn quốc 
hiện có 246.648 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó nhiều đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” và phần lớn đang sinh sống tại cộng 
đồng, là nguyên nhân, điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm; (v) Về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi 
trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm: Đã Phát hiện hơn 500 vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm (ít hơn 57,8% số vụ 
so cùng kỳ năm 2020). 
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phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính 

trị, phục vụ hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh 

tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, lực lượng Công an nhân dân đã tiếp tục triển khai đồng bộ các 

giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp 

hình sự trong năm 2021. 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân cũng không ngừng triển khai các 

biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an đã cơ bản hoàn thành 02 Dự án 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công 

dân. Tính đến ngày 14/6/2021, lực lượng công an toàn quốc đã thu nhận hơn 53,8 

triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt 107,8% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.  

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối 

năm 2021 

(1) Tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình 

hình mới. (2) Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách 

pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công 

tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. (3) Tiếp tục tập trung cao thực hiện 

các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh góp phần giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về 

trật tự xã hội theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là tội phạm 

có tổ chức, tội phạm giết người, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm về cờ bạc, “tín dụng đen”...  (4) Phát huy 

vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể ở địa bàn cơ sở trong phòng, 

chống tội phạm. (5) Thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, 

quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài. (6) Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm; ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực 

hình sự, dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.  

Để góp phần vào những thành công của công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm trong những tháng cuối năm 2021, công tác tuyên truyền cần chú trọng một 

số nội dung sau: 

Một là, tuyên truyền sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự tham gia tích 

cực của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an nhân 
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dân trong việc bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 

2021. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn 

áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII và cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Hai là, tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác 

phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối năm 2021, nhấn mạnh các giải pháp phòng 

ngừa, đấu tranh góp phần giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội theo 

Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương. 

Ba là, tuyên truyền, cổ vũ vai trò tham gia tích cực của các tổ chức chính 

trị, xã hội, đặc biệt là sự tham gia của người dân trong công tác phòng, chống các 

loại tội phạm. 

 

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 

VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

 

 

I. MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, KHU VỰC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2021 VÀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA 

1. Tình hình thế giới và khu vực 6 tháng đầu năm 2021 

Tình hình thế giới và khu vực 6 tháng đầu năm 2021 chuyển động nhanh, 

phức tạp dưới tác động của nhiều nhân tố, nhất là do đại dịch Covid-19, sự điều 

chỉnh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tác động trực tiếp đến môi 

trường an ninh và phát triển của đất nước ta, trong đó nổi lên một số vấn đề lớn 

đáng chú ý như sau: 

Một là, việc kiểm soát đại dịch Covid-19, tuy còn nhiều khó khăn nhưng có 

tiến triển tích cực, tại nhiều nước phát triển, việc sản xuất vắc-xin được nâng lên và 

hiệu quả của vắc-xin được khẳng định. Tuy nhiên, các biến thể vi-rút mới xuất hiện 

đã đe dọa và kéo lùi thành quả chống dịch và phục hồi kinh tế, ngay tại các nước 

phát triển, có tỷ lệ tiêm chủng cao; sự khan hiếm, cạnh tranh toàn cầu về vắc-xin 

khiến các nước đang phát triển tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. 

Hai là, kinh tế thế giới được dự báo phục hồi khả quan, song còn bấp bênh 

và tiềm ẩn nhiều rủi ro. GDP toàn cầu dự báo tăng 5,6% năm 2021. Tuy nhiên, sự 

phục hồi kinh tế không đồng đều diễn ra giữa các lĩnh vực, giữa các nhóm nước, 

giữa thương mại với đầu tư nước ngoài. Trong đó, một số ngành còn gặp nhiều khó 

khăn như: hàng không, du lịch, giao thông vận tải... 
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Ba là, một số xu hướng xuất hiện từ trước đại dịch tiếp tục được đẩy mạnh 

hơn hiện nay, nhất là tăng trưởng xanh, liên kết kinh tế, ký kết các FTAs; 

xu hướng chuyển đổi số, liên kết số, xây dựng luật chơi về số.  

Bốn là, các nước lớn cạnh tranh chiến lược gay gắt, toàn diện; xu thế tập 

hợp lực lượng gia tăng phức tạp hơn. Quan hệ Mỹ - Trung vận động theo hướng 

cạnh tranh chiến lược, song các kênh đối thoại đã được nối lại dù còn nhiều khó 

khăn, trở lực. Quan hệ giữa Mỹ, EU với Nga tiếp tục căng thẳng, song đã có nhiều 

dấu hiệu dịu xuống, hai bên đã tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh ngày 16/6/2021. 

Quan hệ Trung - Nga được lãnh đạo hai nước tuyên bố là “đang tốt đẹp nhất 

trong lịch sử”… 

Năm là, chủ nghĩa đa phương được củng cố. Chính quyền Tổng thống Joe 

Biden đã tạo động lực cho một số cơ chế đa phương, nhất là tập hợp được các 

đồng minh, đối tác để ứng phó với các thách thức toàn cầu (biến đổi khí hậu, 

Covid-19...). Các tổ chức đa phương tuy còn gặp khó khăn, song phát huy được 

vai trò, hiệu quả hơn. 

Sáu là, các nước lớn tiếp tục ưu tiên tăng cường quan hệ và triển khai chính 

sách tại châu Á - Ấn Độ Dương, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời đẩy 

mạnh cạnh tranh chiến lược nước lớn6.  

Bảy là, Đông Nam Á trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ nhiều năm qua 

do tác động đồng thời của dịch bệnh; các nước lớn tăng cường lôi kéo, tranh giành 

ảnh hưởng và chính biến tại Mi-an-ma.  

ASEAN ưu tiên ứng phó với Covid-19; tích cực can dự trong xử lý vấn đề 

Mi-an-ma. Bên cạnh đó, ASEAN đang bộc lộ nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19  và không chủ động được về vắc-xin; một số thỏa thuận đạt được trong 

2020 vẫn chưa được triển khai do các nguyên nhân khách quan và chủ quan… 

Tám là, tình hình Biển Đông không xảy ra sự cố lớn, bất ngờ, song xu 

hướng phức tạp trên thực địa gia tăng. Cả Trung Quốc và Mỹ đều tăng cường các 

hoạt động của tàu thuyền quân sự ở Biển Đông.  

Vấn đề Biển Đông được quốc tế hóa ở mức cao. Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, 

Anh, Pháp, Đức, Ca-na-đa cử tàu hiện diện hoặc tập trận ở Biển Đông. Các Hội 

nghị Thượng đỉnh hoặc Bộ trưởng nhóm Bộ Tứ, NATO, EU, G7... nêu quan ngại 

                                         
6 Mỹ ra sức lôi kéo đồng minh, đối tác ứng phó với Trung Quốc; Trung Quốc đẩy mạnh tập hợp 

lực lượng nhằm hóa giải sức ép của Mỹ và khẳng định vị thế, ảnh hưởng tại khu vực, triển khai nhiều 
hoạt động đối ngoại, thương mại, đầu tư, viện trợ vắc-xin... Đáng chú ý là nhiều nước lớn trong và ngoài 
khu vực như Anh, EU, Ấn Độ, Pháp, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản đẩy mạnh triển khai các sáng kiến tại châu Á 
- Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; trong đó một số khuôn khổ “tiểu đa phương” do các nước tầm trung 
dẫn dắt được thúc đẩy 
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sâu sắc về tình hình Biển Đông. Các nước Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a 

tích cực và phản ứng mạnh hơn trước hành động của Trung Quốc về khía cạnh 

pháp lý và trên thực địa; Phi-líp-pin ra tuyên bố của Ngoại trưởng Kỷ niệm 5 năm 

phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016… 

2. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 

Thứ nhất, tích cực, chủ động, linh hoạt và kịp thời tổ chức các hoạt động đối 

ngoại cấp cao song phương nhằm xây dựng và tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo 

nước ta với lãnh đạo các nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu 

Sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai các hoạt 

động đối ngoại với các nước và đối tác. Lãnh đạo các Ban Đảng, Quốc hội, Chính 

phủ, Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương, Liên hiệp 

các Tổ chức Hữu nghị... đã tích cực tiến hành rất nhiều các cuộc điện đàm, trao 

đổi, tiếp xúc với các đối tác.  

Các hoạt động đối ngoại cấp cao được triển khai có trọng điểm, nội dung 

thực chất, tập trung vào các vấn đề có nhu cầu, hợp tác về tiếp cận vắc-xin, thúc 

đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, xuất khẩu hàng hóa, đầu tư, tăng trưởng xanh, 

hạ tầng, kinh tế số... 

Cùng với chương trình hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo cấp 

cao, các kênh đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại Nhân dân, đối ngoại 

Quốc phòng đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 

Thứ hai, tích cực vận động tiếp cận vắc-xin, đồng thời hỗ trợ các nước ứng phó 

với dịch bệnh Covid-19 

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp 

của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, các bộ, ban, ngành, các kênh đối ngoại đã đẩy 

mạnh trọng tâm “ngoại giao vắc-xin”, nhất là triển khai vận động trong các hoạt 

động đối ngoại cao nhất của Lãnh đạo nước ta, đạt nhiều kết quả khả quan. Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tích cực vận động ở nước sở tại cung cấp 

vắc-xin và chuyển giao công nghệ sản xuất. 

Các cơ quan và địa phương phối hợp triển khai quyết liệt các hoạt động phục 

vụ mục tiêu kép, tập trung vào: (i) ứng phó và ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào 

Việt Nam, phối hợp tốt với các nước bạn để giải quyết các khía cạnh phức tạp, 

quản lý xuất nhập cảnh; (ii) phối hợp tổ chức nhiều chuyến bay, đưa công dân 

thuộc các đối tượng ưu tiên về nước; (iii) trao tặng các vật tư y tế và hỗ trợ tiền mặt 

cho các đối tác nước ngoài cũng như cộng đồng người Việt Nam tại các nước… 

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại đa phương, đảm nhận tốt trọng trách 

Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA/LHQ) trong tháng 04/2021 và 
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phát huy vai trò trong ASEAN 

Các bộ, ban, ngành đã tích cực phối hợp triển khai Chỉ thị số 25 của Ban Bí 

thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, với nhiều sự 

kiện đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng7.  

Tại các hoạt động trên, Việt Nam đã lồng ghép những vấn đề có lợi ích, 

nhấn mạnh yêu cầu hợp tác và đoàn kết trong kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm tiếp 

cận vắc-xin công bằng, xử lý các khác biệt, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, 

huy động nguồn lực cho phát triển bền vững và bao trùm... Việt Nam đảm nhiệm 

tốt trọng trách Ủy viên không Thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, 

nhất là vai trò Chủ tịch HĐBA/LHQ trong tháng 4/2021. Trong ASEAN, Việt Nam 

tiếp tục thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN và vị thế của Việt Nam… 

Các bộ, ngành tích cực triển khai các hoạt động đa phương, hội thảo, hội 

nghị với tinh thần chủ động, linh hoạt với hình thức trực tuyến; tích 

cực ứng cử vào các tổ chức quốc tế. 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao kinh tế phục 

vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm 

Các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, 

địa phương mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết các tranh chấp 

thương mại, bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam. Các cơ quan 

liên quan đã phối hợp chặt chẽ, bước đầu vận động thành công Bộ Tài chính Mỹ 

đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ (16/4/2021). 

Công tác hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục bám sát Kế hoạch hành động của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA); thúc đẩy thủ tục phê chuẩn trong nước Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 

khu vực (RCEP), vận động thành công 7 Nghị viện thành viên EU phê chuẩn Hiệp 

định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)... Bên cạnh đó, Việt Nam tích cực 

tham gia, đóng góp tại các diễn đàn đa phương, như: APEC, ASEM; tham gia quá 

trình tham vấn lựa chọn Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Các 

đề xuất, sáng kiến của Việt Nam được nhiều nước đánh giá cao và hưởng ứng. 

Từ kết quả công tác đối ngoại của nước ta 6 tháng đầu năm 2021, thời gian 

tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng các nội dung sau: 

                                         
7 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao HĐBA/LHQ 

về “Tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp quốc với các tổ chức nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối 
thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột” (19/4); phát biểu ghi hình tại Lễ khai mạc trực tuyến Diễn 
đàn châu Á Bác Ngao (20/4); dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu do Tổng thống Mỹ chủ trì 
(22 - 23/4). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN dưới 
hình thức trực tiếp… 
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Một là, thông tin, tuyên truyền về tình hình thế giới và những kết quả đạt 

được trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong 6 

tháng đầu năm 2021, trong đó nhấn mạnh, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh 

Covid-19 nhưng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo sát sao; các bộ, ban, ngành, địa phương đã thể hiện tinh thần chủ 

động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong lĩnh vực đối ngoại để thích ứng với tình 

hình khó khăn. 

Hai là, tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của các tầng 

lớp nhân dân đối với các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đấu tranh chống 

các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đối ngoại của Việt Nam, 

góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại đề ra.  

II. HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN GIỮA ĐẢNG CỘNG 

SẢN TRUNG QUỐC VỚI CÁC CHÍNH ĐẢNG THẾ GIỚI 

Ngày 06/7/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực 

tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới. Hội nghị 

được tổ chức theo sáng kiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với chủ đề “Vì hạnh 

phúc của Nhân dân, trách nhiệm của chính đảng” và có sự tham dự của khoảng 

10.000 đại biểu đến từ hơn 500 chính đảng và tổ chức chính trị thuộc hơn 160 quốc 

gia trên thế giới. 

Phát biểu tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo các chính đảng, nguyên thủ, người 

đứng đầu chính phủ chúc mừng những thành tựu của nhân dân Trung Quốc đã 

giành được trong thời gian qua; coi trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của Đảng 

Cộng sản Trung Quốc; bày tỏ mong muốn Trung Quốc phát triển lớn mạnh, đóng 

góp tích cực cho hòa bình, phát triển và phồn vinh trên thế giới. Các chính đảng 

đều nhất trí cho rằng, nguyện vọng chung của Nhân dân thế giới là hòa bình, tự do, 

trách nhiệm của các chính đảng là giải quyết các mối quan tâm chung của người 

dân như: vấn đề dịch bệnh, đói nghèo; đề cao các giá trị hòa bình, chính nghĩa, dân 

chủ, tự do, cùng nhau hợp tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi phát 

triển kinh tế - xã hội.  

Bên cạnh đó, chính đảng các nước cũng trao đổi về các nội dung như: chống 

lại sự bao vây, cấm vận, phản đối chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh… 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng 

Cộng sản Trung Quốc nhân dịp Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; chúc mừng 

những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đã giành được trong 100 năm qua. Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt 
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Nam tham dự Hội nghị với tinh thần cởi mở và hợp tác, xuất phát từ đường lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa 

dạng hóa, truyền thống chủ nghĩa quốc tế trong sáng và sự coi trọng mối quan hệ 

Việt Nam - Trung Quốc. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với Hội nghị quan điểm của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân và kinh nghiệm từ thực tiễn của Việt 

Nam. Tổng Bí thư cho rằng, là các tổ chức chính trị - xã hội quan trọng trong đời 

sống của các quốc gia và chủ thể quan trọng trong quan hệ quốc tế, các chính đảng 

cần đồng hành cùng chính phủ của mình để đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, tích 

cực tham gia ứng phó với thách thức toàn cầu; cần "lấy dân làm gốc" để xây dựng 

và thực hiện mọi chủ trương, đường lối, cương lĩnh, đảm bảo sự phát triển thực sự 

vì con người; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường đối thoại, tôn 

trọng lợi ích chính đáng của nhau, đề cao luật pháp quốc tế, nhất là trong việc giải 

quyết những bất đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chỉ khi nào các 

quốc gia, các dân tộc chung sống hòa bình, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, vì tương 

lai tốt đẹp chung của nhân loại, khi đó người dân trên thế giới mới thực sự được 

hưởng hạnh phúc một cách đầy đủ và đích thực. 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn Nhân dân các nước, chính đảng, các tổ chức 

chính trị - xã hội, trong đó có Trung Quốc, đã ủng hộ, giúp đỡ đối với Việt Nam 

qua các thời kỳ. 

Từ Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với 

các chính đảng trên thế giới, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú 

trọng một số nội dung sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền các nội dung thảo luận của lãnh đạo chính 

đảng các nước tại Hội nghị, trong đó nhấn mạnh nội dung trách nhiệm của các 

chính đảng là giải quyết các mối quan tâm chung của người dân để đáp ứng 

nguyện vọng chung của Nhân dân thế giới là hòa bình và tự do. 

Hai là, tuyên truyền đậm nét phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

tại Hội nghị, trong đó nhấn mạnh nội dung về vai trò của các chính đảng trong việc 

đảm bảo hạnh phúc một cách đầy đủ và đích thực cho Nhân dân, nhất là trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.   

Ba là, thông tin, tuyên truyền quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam 

với Trung Quốc, cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính 

đảng, các tổ chức chính trị trên thế giới trong thời gian qua. 
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III. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

- Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua Nghị quyết chấm dứt 

cấm vận kinh tế với Cuba: Sáng ngày 23/6/2021, ĐHĐ LHQ đã họp thông qua 

Nghị quyết về “Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài 

chính đối với Cuba” (A/RES/75/290) với kết quả 184 phiếu thuận, 02 phiếu chống 

và 03 phiếu trắng. Đây là Nghị quyết do Cuba đề xuất từ năm 1992 và được ĐHĐ 

LHQ bỏ thông qua hằng năm với số phiếu thuận áp đảo. 

Hơn 20 nước, trong đó có đại diện 06 nhóm nước, gồm: châu Phi, Cộng 

đồng Caribbe, ASEAN, Nhóm G77+Trung Quốc, Phong trào Không Liên kết và 

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã phát biểu bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc thông qua 

Nghị quyết. Các nước nhấn mạnh, Hoa Kỳ cần dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba 

và cam kết tiếp tục cam kết tuân thủ các nguyên tắc, mục đích và tinh thần của 

Hiến chương LHQ, đặc biệt là các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can 

thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. 

Phát biểu trước khi bỏ phiếu, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt 

Nam tại LHQ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài 

chính đối với Cuba là đi ngược lại luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của 

Hiến chương LHQ. Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế kêu gọi Hoa Kỳ chấm 

dứt lệnh cấm vận đơn phương đối với Cuba, để Cuba được tự do tham gia bình 

đẳng và công bằng vào các quan hệ kinh tế, thương mại, phù hợp với luật pháp 

quốc tế. Việt Nam kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ đảo ngược xu hướng chính sách hiện 

nay đối với Cuba, không chỉ vì lợi ích của Nhân dân hai nước mà còn vì hòa bình, 

ổn định và phát triển khu vực, thế giới. 

- Quân đội Mỹ hỗ trợ thiết bị xét nghiệm Covid-19 cho Việt Nam: Ngày 

06/7/3021, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã trao tặng một máy phản ứng chuỗi 

Polymerase (PCR) và thiết bị xét nghiệm lưu động cho Cục Quân y, Bộ Quốc 

phòng Việt Nam. Số trang thiết bị này là quà tặng từ Bộ Quốc phòng Mỹ, góp phần 

nâng cao năng lực xét nghiệm lưu động và tăng cường khả năng ứng phó đại dịch 

cho Việt Nam. Việc trao tặng thiết bị xét nghiệm là một phần trong nhiều hoạt 

động hợp tác y tế giữa Mỹ và Việt Nam. 

Đại diện lâm thời Mỹ tại Việt Nam, ông Christopher Klein bày tỏ cảm ơn 

Việt Nam đã gửi tặng hàng triệu bộ đồ bảo hộ cá nhân cho người dân Mỹ vào năm 

2020 và cam kết sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ nhiều vaccine hơn nữa cho Việt Nam. 

Hiện nay, Chính phủ Mỹ đã đóng góp hơn 1 tỷ USD nhằm hỗ trợ Việt Nam 

phát triển hệ thống y tế, bao gồm chương trình hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS, 

phát hiện và quản lý bệnh cúm và hơn 13 triệu USD hỗ trợ Việt Nam ứng phó với 
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Covid-19. Sáng ngày 07/7/2021, 97.110 liều vaccine phòng Covid-19 của 

Pfizer/BioNtech, lô đầu tiên trong cam kết của Mỹ cung ứng 31 triệu liều vaccine 

cho Việt Nam trong năm 2021, đã về tới sân bay Nội Bài. 

- Xung quanh việc Nghị viện châu Âu kêu gọi tẩy chay ngoại giao Olympic 

Bắc Kinh 2022: Ngày 08/7/2021, các nghị sĩ châu Âu đã bỏ phiếu thông qua nghị 

quyết không bắt buộc, kêu gọi tẩy chay ngoại giao đối với Olympic mùa Đông 

2022 tổ chức tại Bắc Kinh - Trung Quốc, với các cáo buộc rằng, Trung Quốc vi 

phạm nhân quyền. 

Kết quả cuộc bỏ phiếu về nghị quyết trên được Nghị viện châu Âu công bố 

sáng 09/7/2021 cho thấy, các nghị sĩ châu Âu đã ủng hộ với tỷ lệ áp đảo nghị quyết 

này, với 578 phiếu ủng hộ so với 29 phiếu chống. Tất cả các nhóm đảng lớn tại 

Nghị viện châu Âu, như nhóm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), nhóm đảng “Đổi 

mới” (Renew) đều ủng hộ nghị quyết này. 

Nghị quyết gồm 28 điểm kêu gọi Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu cũng 

như các quốc gia thành viên EU “từ chối các lời mời đại diện chính phủ cũng như 

các nhà ngoại giao tham dự Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh, trừ khi Trung 

Quốc chứng tỏ được sự cải thiện rõ ràng và được kiểm chứng về tình hình nhân 

quyền tại Hong Kong, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông cũng như các nơi khác tại 

Trung Quốc”. 

Nghị quyết này của Nghị viện châu Âu là động thái căng thẳng mới nhất 

trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Tháng 3/2021, hai bên đã 

có các biện pháp trừng phạt trả đũa lẫn nhau vì vấn đề Tân Cương, trong đó Trung 

Quốc áp dụng các trừng phạt nhằm vào nhiều nghị sĩ và tiểu ban của Nghị viện 

châu Âu. 

Tuy nhiên, phản ứng trước các động thái từ phía châu Âu, Trung Quốc cho 

rằng, các nước khác đang cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc 

và Trung Quốc sẽ không đánh đổi lợi ích cốt lõi của mình để lấy sự ủng hộ của 

một vài lực lượng tại châu Âu. Trung Quốc cũng cho rằng, Nghị viện châu Âu 

đang tạo ra cản trở lớn nhất cho chính châu Âu. 

IV. THẾ GIỚI NỖ LỰC TÌM GIẢI PHÁP CHẤM DỨT MÂU THUẪN 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐẬP ĐẠI PHỤC HƯNG 

 Đập thủy điện GERD có chiều cao 145 mét và khả năng tích nước lên tới 74 

tỷ mét khối. Dự án được xây dựng từ năm 2011 trên nhánh sông Nile Xanh, 1 trong 

2 phụ lưu chính của sông Nile - vốn là nguồn cung cấp nước và điện thiết yếu cho 

hàng chục quốc gia ở Đông Phi. 
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Kể từ khi được Ethiopia khởi công xây dựng cách đây một thập kỷ, đập Đại 

Phục Hưng là nguồn gốc gây căng thẳng ở khu vực châu Phi. Ethiopia cho rằng, 

năng lượng thủy điện do đập Đại Phục Hưng tạo ra là rất quan trọng để đáp ứng 

nhu cầu năng lượng của 110 triệu người dân nước này, là điều kiện thiết yếu đối 

với phát triển kinh tế quốc gia. Trong khi đó, Ai Cập - quốc gia phụ thuộc vào sông 

Nile với khoảng 97% lượng nước tưới tiêu nông nghiệp và sinh hoạt, xem con đập 

là mối đe dọa hiện hữu do lo ngại dự án xây dựng đập GERD của Ethiopia sẽ làm 

giảm đáng kể nguồn cung cấp nước quan trọng của Ai Cập, vốn đã ở mức khan 

hiếm. Về phần mình, Sudan quan ngại hoạt động của đập Đại Phục Hưng sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động của đập Roseires của nước này, cũng như cuộc sống của 20 

triệu dân Sudan sinh sống ở lưu vực sông Nile Xanh. 

Sudan và Ai Cập, hai quốc gia ở hạ nguồn sông Nile, đã đàm phán với 

Ethiopia từ một thập kỷ trước đây nhằm tiến tới một thỏa thuận về vấn đề trữ nước 

và vận hành đập GERD. Cả hai bên đều cho rằng, nếu thiếu một thỏa thuận như 

vậy sẽ là mối đe dọa đối với an ninh nguồn nước của hai nước này. 

Năm 2015, Ethiopia, Ai Cập và Sudan đã đạt thỏa thuận về các Nguyên tắc 

đối với việc xây dựng đập GERD (DoPs 2015). Đến năm 2020, Liên minh châu 

Phi (AU) đã làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Ethiopia, Ai 

Cập và Sudan về tranh chấp liên quan đến GERD. Mặc dù vậy, trong năm 2020, 

Ethiopia đã đơn phương hoàn thành việc tích nước hồ chứa ở mức 4,9 tỷ mét khối 

của đập Đại Phục Hưng.  

Thời gian gần đây, căng thẳng đã tiếp tục leo thang giữa các nước ở hạ 

nguồn sông Nile và Ethiopia. Ngày 05/7/2021, Ethiopia đã tiến hành giai đoạn 2 

tích nước cho đập thủy điện Đại Phục Hưng. Ai Cập và Sudan đã chỉ trích hành 

động của Ethiopia “vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế” khi điều chỉnh dự án 

được xây dựng trên lưu vực chung của các con sông quốc tế, đồng thời kiên quyết 

bác bỏ “biện pháp đơn phương” của Ethiopia. Sau khi Liên đoàn Arab và Sudan đệ 

đơn yêu cầu giải quyết tranh cãi liên quan đến đập thủy điện Đại Phục Hưng giữa 

Ethiopia với Ai Cập và Sudan, ngày 08/7/2021, HĐBA LHQ đã họp thảo luận về 

tình hình đập Đại Phục Hưng. 

Tại cuộc họp, các nước HĐBA đã chuyển thông điệp thống nhất kêu gọi Ai 

Cập, Ethiopia và Sudan đối thoại trên tinh thần hợp tác, thiện chí để sớm tìm ra 

giải pháp thỏa đáng, chấp nhận được cho tất cả các bên. Các ý kiến cũng đề nghị 

các bên tránh các tuyên bố hoặc hành động có thể khiến căng thẳng và nguy cơ 

xung đột leo thang, đồng thời ủng hộ vai trò trung gian hòa giải của AU trong vấn 

đề này. 
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Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường 

trực Việt Nam tại LHQ cho rằng, việc sử dụng nguồn nước vì mục đích phát triển 

là quyền hợp pháp nhưng việc sử dụng các nguồn nước quốc tế cần phù hợp với 

luật pháp quốc tế và cam kết của các nước liên quan, trên cơ sở hài hòa lợi ích của 

các quốc gia ven sông để đảm bảo sử dụng bền vững và chia sẻ công bằng các 

nguồn nước.  

Liên quan đến đập GERD, Đại sứ bày tỏ mong muốn các nước tiếp tục nỗ 

lực và phát huy các kết quả đã đạt được, đặc biệt trong thực hiện DoPs 2015, 

đóng góp vào sự phát triển của khu vực. Đại sứ nhấn mạnh, các tranh chấp cần 

được giải quyết bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, đàm phán, trong 

đó các bên cần phải tính đến quan điểm và lợi ích hợp pháp của từng nước. Đại 

sứ ủng hộ vai trò và trách nhiệm của AU trong việc thúc đẩy đàm phán và trung 

gian hòa giải các vấn đề khu vực. Trong bối cảnh bế tắc hiện nay, AU cần nỗ 

lực hơn nữa trong hỗ trợ ba bên giải quyết các vấn đề còn tồn tại, bao gồm các 

vấn đề về pháp lý và kỹ thuật. 

 

VĂN BẢN MỚI 

 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quyết định gồm 46 điều, 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2021. Sau đây là một số nội dung chủ yếu của 

Quyết định: 

(i) Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở 

giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời 

gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều 

kiện sau: Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm 

người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; Chấm dứt hợp đồng lao động trong 

thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao 

động hằng tháng. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. Người lao động đang mang 

thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ 
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hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 

1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha 

hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em. 

(ii) Đối với trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và 

người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 

(F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 

đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ 

ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực 

tế nhưng tối đa 45 ngày; Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các 

trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. 

Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y 

tế: Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em; Ngân sách nhà nước 

đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi 

phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế. 

(iii) Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều 

kiện: Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 

IV; Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ 

thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng 

hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 

31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống 

dịch Covid-19. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. 

(iv) Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Có đăng ký kinh 

doanh, đăng ký thuế; Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian 

từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh. 

 (v) Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các 

điều kiện: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng 

việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99, Bộ luật Lao động 

trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Không có nợ xấu tại tổ 

chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn… 

 
 

 


