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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    BAN TUYÊN GIÁO  
                       *                         Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020 
 

THÔNG BÁO NỘI BỘ 
BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 NĂM 2020 

 
THÔNG TIN TRONG NƯỚC 

 

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13, BAN 

CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII 

Từ ngày 05 - 09/10/2020, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 13. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung 

chương trình đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Về kinh tế - xã hội năm 2020 - 2021 

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định: Trong 9 tháng năm 2020, 

tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn 

biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy 

thoái nặng nề, tăng trưởng âm; thương mại thế giới sụt giảm nghiêm trọng; thị 

trường tài chính biến động bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế - xã hội nước 

ta bị ảnh hưởng lớn, khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ 

yếu đã đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020. 

Trước nhiều khó khăn và thách thức, nhờ sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to 

lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam được bạn bè quốc tế coi 

là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chủ 

trương, chính sách, biện pháp đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt 

để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao 

động, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm 

an sinh và phúc lợi xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

thực hành tiết kiệm tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. Hoạt 

động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục 

được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của 

đất nước trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền 

quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước được 

giữ vững… 

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức lớn: Kinh tế tăng trưởng chậm lại, ở mức thấp nhất trong nhiều 

năm qua. Sản xuất kinh doanh bị suy giảm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, 

thậm chí phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Việc làm, thu nhập của người lao 

động bị ảnh hưởng lớn... 
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Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Hội nghị nhất trí cho rằng, 

trên cơ sở những kết quả, thành tích và bài học kinh nghiệm của năm 2020, tiếp 

tục đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tập 

trung ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp phục hồi và phát triển 

sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế gắn với tạo nền tảng để phát 

triển nhanh và bền vững... 

2. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng 

Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương các tiểu ban Văn kiện 

(Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo về xây dựng Đảng và thi 

hành Điều lệ Đảng) và các cơ quan có liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc cập 

nhật tình hình, nhất là tác động của đại dịch Covid-19; tổng hợp, phân tích, tiếp 

thu các ý kiến hợp lý, hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện trình Trung 

ương tại Hội nghị lần này. 

Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, 

trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn 

giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đã 

kế thừa, bổ sung phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng ta trong 35 năm 

qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng. Nổi bật là về nhận thức, 

tầm nhìn, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp.  

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo 

luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại 

hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cập nhật những 

vấn đề mới, những nội dung bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc: Báo cáo chính trị là 

báo cáo trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, phải đồng 

bộ, thống nhất. 

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban và các cơ 

quan có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương hoàn 

thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện để xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội 

khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

theo đúng tiến độ đã đề ra. Sau đó, khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình các ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, các tổ chức nêu trên và 

nhân dân để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 

sắp tới xem xét, cho ý kiến hoàn chỉnh các văn kiện và hoàn tất việc chuẩn bị các 

văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

3. Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII 

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự, 

kể từ sau Hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020) đã bám sát Phương hướng công 

tác nhân sự Đại hội XIII được Trung ương thông qua, chuẩn bị một cách công phu, 

khoa học, bài bản, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành 

Trung ương khoá XIII. Trung ương biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ 
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quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng 

nhân sự đại hội cấp mình, đồng thời tổ chức nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm 

cao việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, cơ bản bảo đảm 

tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự. 

Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu 

nhân sự, Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn 

diện về dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham 

gia Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và các 

phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm 

huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự. 

Trung ương bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái 

cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); đồng thời bỏ 

phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử 

khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

khóa XIII.  

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ 

Nghị quyết của Hội nghị, Báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XIII và các ý kiến đóng góp của Trung ương, tiếp tục xem xét, 

rà soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng quy trình 

công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua 

tại các hội nghị Trung ương tiếp theo trước khi trình Đại hội XIII của Đảng. 

4. Một số vấn đề quan trọng khác 

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định một số vấn đề sau: 

- Xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc 

quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần 

thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo công tác tài chính đảng 

năm 2019. Hội nghị giao Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến góp ý của Trung ương để 

có các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới. 

- Xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và ghi phiếu giới thiệu nhân sự trước 

khi Bộ Chính trị quyết định giới thiệu để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê 

chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

- Tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực 

hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 

27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; giao Bộ Chính 

trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với tình 
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hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị 

quyết số 27-NQ/TW. 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 

QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2020 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới 

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng 

dương, điều đó cho thấy tính đúng đắn trong việc chỉ đạo, điều hành khôi phục 

kinh tế, phòng, chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn hệ thống 

chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của người dân và 

cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng, chống 

dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. 

1. Tình hình phát triển kinh tế 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2020 ước tính tăng 2,62% so với 

cùng kỳ năm 2019, là mức tăng thấp nhất của quý III các năm trong giai đoạn từ 

2011 - 2020, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,93%; khu vực 

công nghiệp và xây dựng tăng 2,95%; khu vực dịch vụ tăng 2,75%; thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,70%.  

9 tháng năm 2020, cả nước có gần 99 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.428,5 nghìn tỷ đồng; 34,6 nghìn doanh nghiệp 

quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với 9 tháng năm 2019. Số doanh nghiệp tạm 

ngừng kinh doanh có thời hạn là 38,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng 

kỳ năm 2019; gần 12,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1%. 

Hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng 9 có dấu hiệu tăng trở lại, thị 

trường hàng hóa và đời sống của người dân dần ổn định, các điểm tham quan, du 

lịch trên địa bàn nhiều tỉnh/thành phố đã mở cửa trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng nhẹ 0,7%. 

9 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 388,73 tỷ 

USD, tăng 1,8%, trong đó xuất khẩu đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2%; nhập khẩu 

đạt 185,87 tỷ USD, giảm 0,8%.  

Khách quốc tế đến nước ta trong quý III/2020 đạt 44 nghìn lượt người, chỉ 

bằng 1% so với cùng kỳ năm 2019 do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến 

chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt 

Nam. Tính chung 9 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 3,8 triệu 

lượt người, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó hơn 97% là khách 

quốc tế đến trong quý I/2020. 

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2020 tăng 4,8% so với cùng kỳ 

năm 2019, mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020 do ảnh hưởng tiêu cực 
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của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh 

Bình quân 9 tháng năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,85% so với cùng kỳ 

năm 2019. Tỷ giá thương mại hàng hóa bình quân 9 tháng giảm 0,72% so với cùng 

kỳ năm 2019 phản ánh giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài không 

thuận lợi so với giá nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.  

Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2020 tăng 2,59% so với bình quân 

cùng kỳ năm 2019. 

2. Một số vấn đề đời sống xã hội 

Đời sống người dân trong 9 tháng năm 2020 tuy chịu nhiều ảnh hưởng tiêu 

cực từ dịch bệnh Covid-19 nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành 

và sự nỗ lực của nhân dân nên nhìn chung vẫn giữ được ổn định. 9 tháng năm 

2020, cả nước có 16,5 nghìn lượt hộ (tương ứng với 66,5 nghìn lượt nhân khẩu) 

thiếu đói, giảm 75,5% về số lượt hộ thiếu đói và giảm 75,6% về số lượt nhân khẩu 

thiếu đói so với cùng kỳ năm 2019. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, 

các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ 

thiếu đói trên 700 tấn gạo. 

Tình hình lao động, việc làm của cả nước trong quý III/2020 có dấu hiệu phục 

hồi, thu nhập của người làm công hưởng lương dần được cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp 

trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị quý III mặc dù giảm so với quý II nhưng 

so với cùng kỳ năm trước vẫn ở mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. 

3. Một số định hướng công tác tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội thời gian tới 

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định bảo đảm 

công tác phòng, chống dịch bệnh cơ bản; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với 

dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất; vừa 

quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. 

Thứ hai, tuyên truyền tính hiệu quả, kịp thời của các gói hỗ trợ tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, trong đó tập trung vào đối tượng 

doanh nghiệp, cải cách quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách 

hỗ trợ đơn giản, thuận tiện, kịp thời.  

Thứ ba, tuyên truyền về sự chủ động của các địa phương trong việc điều 

chỉnh phương án sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp từng vùng, miền, 

kịp thời đưa ra các giải pháp để giữ được các thị trường, giữ vững thương hiệu để 

duy trì hoạt động sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu tiêu 

dùng trong và ngoài nước; kích cầu đầu tư trong khối doanh nghiệp sản xuất cho 

xuất khẩu để chủ động nguồn hàng khi thị trường các nước trên thế giới mở lại 

bình thường và tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do châu Âu - Việt 

Nam.  

Thứ tư, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của người dân; làm tốt công tác tuyên 
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truyền ổn định tâm lý, tránh gây hoang mang, lo lắng cho người dân trong việc 

Chính phủ điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá linh hoạt, thận trọng, phù 

hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, phối hợp hài hòa chính sách tài 

khóa với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  

Thứ năm, thông tin, cập nhật tình hình thời tiết; tuyên truyền, hướng dẫn các 

phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở, tác động của hạn hán, 

xâm nhập mặn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tới sản xuất và cuộc sống của người 

dân. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm. Tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng, 

chống cháy nổ. 

 

III. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, CHỦ ĐỘNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế 

giới. Hiện đã có hơn 37 triệu người nhiễm Covid-19, mỗi ngày vẫn ghi nhận 

khoảng 250 ngàn ca mắc mới, khoảng hơn 1 triệu người tử vong và chưa có dấu 

hiệu chững lại; thậm chí đã lây lan nhanh trở lại tại một số nước sau khi nới lỏng 

các biện pháp giãn cách xã hội. Theo dự báo, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát 

mạnh tại nhiều nước trong thời gian tới. 

Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Đã hơn 1 tháng qua không 

phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng. Cả nước đã tăng cường triển khai các 

giải pháp thực hiện mục tiêu kép đạt kết quả bước đầu. Đây là thành quả quan 

trọng góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguy cơ dịch 

bệnh vẫn thường trực, nhất là từ người nhập cảnh nhưng không chấp hành nghiêm 

quy định về cách ly, giám sát y tế, từ người nhập cảnh trái phép, nguồn bệnh từ 

các đợt dịch trước nhưng chưa được phát hiện, từ hàng hóa nhập khẩu… Tại một 

số nơi, ngay cả trong một số cơ quan của Nhà nước và trong nhân dân đã bắt đầu 

xuất hiện tâm lý chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành 

Công điện số 1300/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đề cao cảnh 

giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; tổ chức thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Để 

duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo cơ sở thúc đẩy 

các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đề nghị 

các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và 

thực hiện nghiêm túc tinh thần Công điện 1300/CĐ-TTg, trong đó chú trọng một 

số nội dung trong công tác tuyên truyền sau: 
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Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch Covid-191,  

Thứ hai, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu 

phòng, chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Công tác quản lý chặt chẽ các cơ sở cách 

ly tập trung; đảm bảo việc tổ chức cách ly tại các cơ sở lưu trú, giám sát y tế chặt 

chẽ đối với các trường hợp nhập cảnh, không để dịch bệnh lây chéo trong các cơ 

sở cách ly và lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời 

và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

Thứ ba, tuyên truyền để người dân an tâm khi mở lại các đường bay thương 

mại quốc tế trên cơ sở bảo đảm an toàn tuyệt đối về công tác phòng chống dịch 

của Bộ Y tế. Tất cả người nhập cảnh đều phải khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly, 

giám sát y tế phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Thứ tư, tiếp tục truyền thông sâu rộng về phòng, chống dịch, chú trọng 

truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai 

báo y tế tự nguyện, Bluezone. 

 

IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN 

THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

1. Kết quả đạt được 

Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, công tác thi 

đua, khen thưởng (TĐKT) ngày càng giữ vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống 

lao động xã hội. Công tác TĐKT thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi người, 

mọi thành phần trong xã hội thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, sáng 

tạo; góp phần quan trọng trong xây dựng cuộc sống mới, xây dựng nền văn hóa 

mới, con người mới ngày càng phát triển hoàn thiện hơn.  

Từ năm 2015 đến nay, Ban TĐKT Trung ương đã thẩm định trình Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng hơn 498.000 trường hợp, trong đó, tỷ lệ 

                                                           
1 Trong đó: (1) Thực hiện nghiêm các biện pháp: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm 

và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 
khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; (2) Tăng 
cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 
trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; (3) Chú trọng phòng, chống dịch tại 
các đô thị lớn, địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường 
học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly…; (4) Chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở 
vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; (5) Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức 
độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định; (6) Trường hợp xuất hiện dịch bệnh, 
tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng thật gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm 
vi cần thiết, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quết không để dịch lây lan trên diện rộng. 
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khen thường cống hiến chiếm gần 7%; khen thưởng người trực tiếp lao động, sản 

xuất, học tập, công tác chiếm hơn 20%. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, biểu 

dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan làm công tác TĐKT với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên 

truyền các điển hình tiên tiến. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT cũng còn 

nhiều hạn chế: phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục, 

một số nơi còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích. Một số phong trào thi 

đua tác dụng lan tỏa chưa cao... Hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức thi 

đua chỉ tiêu thi đua còn chung chung, chưa cụ thể hóa và bám sát đặc điểm, nhiệm 

vụ của cơ quan, tổ chức. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong 

trào thi đua chưa kịp thời và thường xuyên… 

Để nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, 

chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt một số nội 

dung sau:  

Một là, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng về thi 

đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

TĐKT, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi 

hành thông qua các hình thức phù hợp, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của 

cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như các CBCCVC và người lao động về vị trí, vai 

trò và tầm quan trọng của công tác TĐKT cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền 

lợi của chính bản thân mỗi CBCCVC đối với công tác này.  

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào TĐKT nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, 

tạo ra sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng, thống nhất hoạt động đồng bộ, nhịp 

nhàng của các tổ chức trong thực hiện phong trào thi đua. 

Ba là, tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên 

tiến trong phong trào thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền tôn vinh gương người tốt, 

việc tốt, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu 

quả để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa.  

Bốn là, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác 

TĐKT các cấp theo hướng ổn định, tinh gọn, thống nhất từ Trung ương đến địa 

phương. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, 

nâng cao kiến thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác 

TĐKT, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và công tác 

khen thưởng. 

Năm là, bảo đảm nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp 

thời trong việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen 

thưởng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời việc khiếu 

nại, tố cáo của tổ chức, công dân về TĐKT; tiến hành sơ kết, tổng kết các phong 
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trào thi đua và công tác khen thưởng, đồng thời đúc kết kinh nghiệm, phổ biến, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Nhân dân. 

 

V. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA QUÂN ĐỘI VÀ 

CÔNG AN TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CÁC TUYẾN CƠ ĐỘNG 

QUÂN SỰ KHU VỰC BIÊN GIỚI TÂY BẮC HIỆN NAY 

Thời gian qua, lực lượng Công an và Quân đội đã hiệp đồng chặt chẽ, triển 

khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối 

hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, giữ vững sự ổn định chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Chủ 

động trao đổi, kiểm tra, xác minh nhiều thông tin có liên quan đến nhiệm vụ đảm 

bảo an ninh, quốc phòng; thống nhất đánh giá, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp ứng xử trước những tác động của tình hình 

thế giới, khu vực có liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia khu vực Tây Bắc. 

 Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, thời gian qua, trên địa bàn Tây Bắc đã và 

đang triển khai xây dựng một số tuyến cơ động quân sự: đường tuần tra biên giới, 

phục vụ phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng - an ninh, một số tuyến đường liên 

thôn, bản, xa khu vực biên giới và vùng khó khăn... công tác phối hợp giữa 2 lực 

lượng Bộ đội và Công an với nhân dân đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm 

an ninh cho xây dựng và bảo vệ các tuyến đường cơ động đó là: góp phần tuyên 

truyền cho bà con dân tộc trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính 

phủ về xây dựng và bảo vệ các tuyến đường cơ động; Chung tay cùng bà con với 

các mô hình phù hợp xây dựng và phát triển các tuyến đường ở những địa bàn đặc 

biệt khó khăn. 

Tuy nhiên, sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ giữa hai lực lượng, cơ chế 

phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ công 

trình có nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. 

 Thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới, khu vực và trong 

nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp chủ quyền, biển, đảo trên 

Biển Đông sẽ tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính trị và 

phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Bắc. Một số đối tượng thù địch, phản 

động sẽ còn thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt chống phá 

quyết liệt sự nghiệp đổi mới đất nước, nhất là trong thời điểm chúng ta đang chuẩn 

bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thúc đẩy 

chiến lược “Diễn biến hòa bình”, trong đó, tập trung phá hoại sự đoàn kết, thống 

nhất giữa lực lượng vũ trang với Đảng, Nhà nước và nhân dân... Tình hình đó, đặt 

ra yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi Quân đội và Công an cần tiếp tục phát huy truyền 

thống đoàn kết, hiệp đồng, thống nhất, nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng 

vũ trang bảo vệ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 
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trong tình hình mới. Đối với nhiệm vụ phối hợp bảo vệ các tuyến cơ động quân sự 

khu vực Tây Bắc cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

 (1) Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự 

thống nhất quản lý của Nhà nước đối với Công an nhân dân và Quân đội nhân dân 

và sự nghiệp quốc phòng - an ninh; tạo sự thống nhất giữa hai lực lượng trong lãnh 

đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quan hệ phối hợp. 

 (2) Đổi mới các hình thức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến 

sĩ Công an và Quân đội, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, 

tầm quan trọng, nội dung, nguyên tắc quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh. 

 (3) Chú trọng nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, thống nhất đánh giá, 

dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

 (4) Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp 

thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. 

 (5) Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bộ đội Biên phòng với công an tại các 

tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc trong quá trình xây dựng liên kết giữa các lực 

lượng vũ trang trong xây dựng và bảo vệ các tuyến đường cơ động quân sự. Ứng 

dụng các mô hình và giải pháp liên kết giữa hai lực lượng trong việc xây dựng và 

bảo vệ các tuyến đường cơ động quân sự cho các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc. 

 

VI. THAY ĐỔI THÓI QUEN TIÊU DÙNG ĐỂ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG  

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng như nhiều quốc gia 

khác, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm do chất thải nhựa gây ra cho 

môi trường. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm, người dân có hơn 1,8 triệu tấn rác 

thải nhựa được thải ra, nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế. Lượng tiêu thụ 

nhựa tính trên đầu người ở Việt Nam qua mỗi năm đã tăng mạnh lên mức khoảng 

40 kg nhựa/người và là một trong 4 quốc gia tại châu Á phát sinh chất thải nhựa 

nhiều nhất. Số lượng bao bì nhựa và túi nilon sử dụng ngày càng gia tăng ở Việt 

Nam dẫn đến lượng thải bỏ cũng tăng dần theo từng năm. Đặc biệt, rác thải nhựa 

có tính chất khó phân hủy, có thể tồn tại hàng trăm năm, gây ô nhiễm môi trường, 

đe dọa hệ sinh thái và tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe người 

dân và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. 

Nhằm đảm bảo sức khoẻ và tránh những tác động gây ô nhiễm môi trường 

do rác thải nhựa, nhiều sáng chế vì môi trường ra đời đã và đang được người tiêu 

dùng yêu thích và đón nhận2. Các sản phẩm tiện ích, thân thiện với môi trường, 

bằng các vật liệu thiên nhiên, như: bàn chải tre, ống hút inox, bình thủy tinh, bình 

                                                           
2 Nhiều nhà hàng, quán cafe đã sử dụng các sản phẩm ống hút bằng giấy mía thay vì sử dụng ống 

hút nhựa như trước. Một số các siêu thị còn sử dụng lá chuối bọc sản phẩm tươi sống thay vì túi nylon; 

hay kẹp dây chuối, dây lạt để buộc rau; túi đựng đồ bằng vải… 
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nước gốc tre, ống hút gạo, ống hút tự hủy, ống hút sậy, ly giấy, ly sợi rơm, hộp 

xốp bằng bã mía hay các sản phẩm có thể tự phân huỷ… đang dần thay thế cho đồ 

nhựa dùng một lần. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn 

còn diễn biến phức tạp, người tiêu dùng đã sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các 

thương hiệu có cam kết “xanh” và “sạch”, như cho các sản phẩm túi rác bằng nhựa 

sinh học tự hủy, túi đựng thực phẩm tự hủy, bao tay sử dụng 1 lần tự hủy, ly giấy, 

dĩa giấy, ống hút giấy… 

Mặc dù các sản phẩm thân thiện với môi trường đã được nhiều người tiêu 

dùng yêu thích và sử dụng nhưng các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm này còn 

gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng kinh doanh và tiếp cận thị trường3. Nhiều 

sản phẩm thân thiện với môi trường, như: túi sinh học phân hủy hoàn toàn; ống 

hút, ly, cốc được làm từ tre, giấy, rơm, cói… hiện vẫn còn xa lạ với nhiều người 

tiêu dùng, nhất là những người không ở các thành phố lớn. Đại bộ phận người dân 

vẫn còn giữ thói quen sử dụng các sản phẩm tiện lợi, giá rẻ làm từ nhựa và túi 

nilon. Một số người tiêu dùng do chưa có đủ thông tin nên đã tin vào khả năng “vô 

hại” đối với môi trường của các sản phẩm nhựa dán nhãn “tự hủy sinh học”, nhưng 

bản chất đó chỉ là những sản phẩm nhựa HDPE thông thường được thêm phụ gia 

để dễ phân rã thành vi nhựa (thành phần còn nguy hiểm hơn cả nhựa thông 

thường). Giá thành của các sản phẩm thân thiện với môi trường hiện khá cao so 

với những sản phẩm nhựa thông thường nên chưa thu hút được người tiêu dùng. 

Nhà nước chưa có cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp đầu 

tư công nghệ, vay vốn… để chuyển đổi từ sản xuất các sản phẩm nhựa sang các 

sản phẩm thân thiện môi trường;… 

Nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các sản phẩm thân thiện với môi trường 

tiếp cận và phổ biến rộng rãi trên thị trường, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn 

thể các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường với 

những ưu thế như chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh, có thể phân hủy hoàn toàn thay 

thế các sản phẩm làm từ nhựa và túi nilon. 

Thứ hai, thông tin, tuyên truyền các quy định, chế tài xử lý nghiêm khắc các 

hoạt động , hành vi sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa khó phân hủy gây ô nhiễm 

và hủy hoại môi trường sống, qua đó hạn chế và tiến tới cấm sử dụng các sản 

phẩm này.  

Thứ ba, tuyên truyền, cổ vũ nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa 

học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải túi ni-lông khó phân hủy 

thành các sản phẩm thân thiện môi trường. Từng bước tạo thói quen sử dụng các 

sản phẩm thân thiện môi trường trong đời sống sinh hoạt của người dân. 

                                                           
3 Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện nay, cả nước có 25 doanh 

nghiệp sản xuất bao bì đã được cấp giấy chứng nhận thân thiện với môi trường. 
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 
VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

 
I. THÔNG ĐIỆP CỦA VIỆT NAM TẠI TUẦN LỄ CẤP CAO KHÓA 

75 ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC KHÓA 75 
Từ ngày 21/9 - 02/10/2020, tại trụ sở Liên Hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ 

đã diễn ra Tuần lễ cấp cao, Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ), bao gồm 
Phiên thảo luận chung cấp cao và các sự kiện cấp cao bên lề khác, được tổ chức 
theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.  

Trong các sự kiện diễn ra tại Tuần lễ cấp cao khóa 75, Phiên thảo luận chung 
cấp cao là sự kiện quốc tế quan trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi rộng rãi của 
cộng đồng quốc tế. Với chủ đề “Tương lai chúng ta muốn, Liên Hợp quốc chúng 
ta cần: Tái khẳng định cam kết chung đối với chủ nghĩa đa phương - ứng phó 
Covid-19 thông qua hành động đa phương hiệu quả”, Phiên thảo luận đã nhận 
được hơn 170 bài thông điệp của các nhà lãnh đạo các nước gửi đến. Trong thông 
điệp của mình, Lãnh đạo các nước đã chia sẻ những tác động chưa từng có tiền lệ 
của đại dịch Covid-19; khẳng định cam kết mạnh mẽ thúc đẩy chủ nghĩa đa 
phương, ủng hộ vai trò của LHQ, tăng cường đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong 
phòng chống đại dịch, phục hồi tăng trưởng, phát triển hậu Covid-19, ứng phó 
hiệu quả với các thách thức toàn cầu.  

Việt Nam tham gia khóa họp thứ 75, ĐHĐ LHQ khi đang đảm nhiệm những 
trọng trách lớn của khu vực và thế giới. Với tư cách là Ủy viên không Thường trực 
HĐBA LHQ và Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt 
Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong Tuần lễ cấp cao, bao gồm Phiên thảo 
luận chung cấp cao và các phiên họp cấp cao khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
đều đã gửi thông điệp tới các hội nghị.  

Trong thông điệp gửi tới Phiên thảo luận chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hiến chương LHQ và những nguyên tắc cơ bản 
của luật pháp quốc tế cần phải được đề cao và thúc đẩy như những chuẩn mực 
hành xử của cả các nước lớn và nhỏ trong quan hệ quốc tế đương đại; các cơ chế 
đa phương toàn cầu và khu vực cần được tôn trọng và phát huy. Thông điệp của 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng thể hiện rõ sự sẵn sàng và 
tinh thần chủ động của Việt Nam phối hợp cùng cộng đồng quốc tế vượt qua 
những thách thức chung. 

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên tham gia 
gửi thông điệp đến ĐHĐ LHQ, thể hiện thông điệp ở cấp cao nhất của Đảng và 
Nhà nước ta về chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam, đã cho thấy đường 
lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đề cao vai trò của LHQ và chủ nghĩa đa 
phương, thúc đẩy tôn trọng Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, quan hệ bình 
đẳng, hợp tác phát triển giữa các quốc gia.  
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Trước đó, trong thông điệp gửi Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập 
LHQ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò không thể 
thiếu của LHQ với tư cách là “trung tâm điều phối hành động của các quốc gia”, 
đặc biệt khi thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ; nêu 
rõ cộng đồng quốc tế cần đoàn kết, hợp tác hơn nữa để tăng cường chủ nghĩa đa 
phương với trung tâm là LHQ; tuân thủ Hiến chương, luật pháp quốc tế… 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có thông điệp gửi tới 
Phiên họp cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị thế giới lần thứ 4 về phụ nữ, với chủ 
đề: “Thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho mọi phụ nữ và trẻ em 
gái”, khẳng định sự ủng hộ và những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; đồng thời nhấn mạnh những cam kết của Việt 
Nam, trên cương vị Ủy viên không Thường trực HBBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 
2021, Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần 
thứ 41 nhằm hướng tới một xã hội thực sự bình đẳng và một thế giới hòa bình bền 
vững. 

Trong thông điệp gửi đến Phiên họp cấp cao kỷ niệm Ngày Quốc tế về xóa 
bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Phạm Bình Minh tái khẳng định Việt Nam ủng hộ tất cả các nỗ lực giải trừ và 
không phổ biến vũ khí hạt nhân. Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt 
Nam cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục 
tham gia cùng tất cả các bên nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong quá 
trình triển khai Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân… 

Những thông điệp mà các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi tới ĐHĐ LHQ 
khóa 75 một lần nữa cho thấy dấu ấn Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Việt Nam 
không chỉ thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình và độc lập với cộng đồng quốc tế, 
mà còn tiếp tục khẳng định vai trò xây dựng và trách nhiệm tại LHQ.  

 
II. MỘT SỐ NÉT ĐÁNG CHÚ Ý VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ 

GIỚI  
Kinh tế thế giới vẫn đang trong giai đoạn ứng phó với diễn biến và hậu quả 

của đại dịch Covid-19, trong khi các gói, biện pháp hỗ trợ chưa phát huy hiệu quả 
đáng kể. Trong bối cảnh làn sóng thứ hai của đại dịch bùng phát và có thêm 
chuyển biến về nghiên cứu vaccine ở nhiều nước, nhiều nền kinh tế đang cân nhắc 
thận trọng tiến hành mở cửa trở lại và dần khôi phục hoạt động kinh tế. 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết, tăng trưởng tổng sản phẩm 
GDP toàn cầu dự báo sẽ suy giảm 4,8% trong năm 2020 trước khi tăng 4,9% vào 
năm 2021, nhưng “còn tùy vào các biện pháp chính sách và mức độ nghiêm trọng 
của dịch bệnh”. WTO nhận định: “Thương mại toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu 
phục hồi từ mức suy giảm sâu do đại dịch Covid-19, song các chuyên gia kinh tế 
của WTO thận trọng cho rằng, mọi sự phục hồi có thể bị đứt quãng bởi tác động 
của đại dịch hiện nay”. Việc nhanh chóng bào chế loại vaccine hiệu quả ngừa 
Covid-19 có thể làm tăng niềm tin và thúc đẩy tăng trưởng 1 - 2 điểm phần trăm 
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vào năm 2021 và sẽ tăng thêm 3 điểm phần trăm cho tốc độ tăng trưởng thương 
mại. 

Kinh tế Mỹ tiếp tục dấu hiệu phục hồi trở lại trong quý III/2020. Chỉ số 
Quản lý Thu mua (PMI) sản xuất của Mỹ tháng 8/2020 tăng mạnh lên 53,1 điểm 
so với 50,9 điểm trong tháng 7 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 01/2020. Tỉ lệ thất 
nghiệp của Mỹ có xu hướng giảm mạnh từ 11,1% trong tháng 6/2020 xuống còn 
10,2% trong tháng 7/2020 và 8,4% trong tháng 8/2020. Theo dự báo của The 
Conference Board (9/2020), kinh tế Mỹ có thể phục hồi tăng trưởng mạnh vào quý 
III/2020 với tốc độ tăng 32,9%. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách của Mỹ đang có 
chiều hướng tăng cao do các khoản chi khổng lồ để kích thích nền kinh tế.  

Khu vực châu Âu cho thấy dấu hiệu phục hồi chậm hơn. Chỉ số PMI tổng 
hợp của khu vực Eurozone trong tháng 8/2020 tiếp tục ở mức trên 50 điểm (51,9 
điểm), thấp hơn đáng kể so với mức 54,9 điểm của tháng trước đó. Chỉ số PMI của 
tất cả các nền kinh tế lớn thuộc khu vực này cũng cho thấy mức giảm so với cùng 
kỳ tháng trước, cụ thể: Pháp 51,6 điểm (tháng 7 là 57,3 điểm), Đức 54,4 điểm 
(tháng 7 là 55,3 điểm); Tây Ban Nha giảm xuống chỉ còn 48,4 điểm trong khi 
tháng 7 là 52,8 điểm... 

Tại khu vực châu Á: Kinh tế Nhật Bản phục hồi nhẹ song vẫn gặp nhiều khó 
khăn. Chỉ số PMI sản xuất của Nhật Bản trong tháng 8/2020 đạt 47,2 điểm, tăng so 
với mức 45,2 điểm của tháng 7/2020 nhưng cho thấy sản xuất vẫn chịu áp lực 
trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra. Kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu phục 
hồi. Chỉ số PMI sản xuất của Hàn Quốc tăng lên 48,5 điểm trong tháng 8/2020 từ 
mức 46,9 điểm của tháng 7/2020. Kinh tế Trung Quốc có những tín hiệu tích cực 
hơn sau tác động nghiêm trọng của trận mưa lũ lịch sử. Sản lượng công nghiệp 
tháng 8/2020 tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng mạnh nhất trong 8 
tháng đầu năm 2020. Xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng 6% so với cùng kỳ 
năm 2019, trong đó đáng chú ý xuất khẩu tăng 11,6% và nhập khẩu giảm 0,5%.  

Thị trường tài chính tiền tệ thế giới tháng 9 đã ổn định hơn. Phần lớn các 
quyết định được đưa ra đều hướng tới việc phục hồi kinh tế thay vì đối phó với 
khủng hoảng từ đại dịch Covid-19. Cục Dự trữ liên bang quốc gia Mỹ tuyên bố sẽ 
đưa ra điều chỉnh lãi suất nhẹ sau khi chấp nhận lạm phát dao động trên ngưỡng 
mục tiêu 2%. Điều này buộc các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia (bao 
gồm cả châu Âu và Anh) có chính sách nới lỏng tương tự, tác động của đồng USD 
yếu hơn so với đồng nội tệ có thể đe dọa khả năng phục hồi kinh tế. 

 
III. VIỆT NAM KÊU GỌI DỠ BỎ LỆNH CẤM VẬN ĐƠN PHƯƠNG 

CỦA MỸ ĐỐI VỚI CUBA 
Theo thống kê của Chính phủ Cuba, trong hơn 3 năm qua, Mỹ đã ban hành 

và áp dụng tổng cộng 191 biện pháp nhằm thắt chặt bao vây cấm vận kinh tế - tài 
chính - thương mại chống Cuba. Những biện pháp này nhằm vào các lĩnh vực 
quan trọng của nền kinh tế Cuba, bao gồm: giao dịch tài chính, du lịch, năng 
lượng, đầu tư nước ngoài - vốn là những lĩnh vực then chốt đối với sự phát triển 
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của nền kinh tế Cuba và các chương trình hợp tác y tế với các quốc gia khác. Đáng 
chú ý là, trong giai đoạn từ tháng 4/2019 tới tháng 3/2020, chính sách bao vây, 
cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đã gây thiệt hại hơn 160 triệu 
USD cho ngành y tế của Cuba. Cuba gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm dược 
phẩm và thiết bị, máy móc y tế khi không tiếp cận được thị trường Mỹ gần gũi về 
mặt địa lý, cũng như bị hạn chế giao dịch ngân hàng và vận tải đường biển.  

Ngoài ra, Mỹ đang áp đặt các giới hạn đối với các ngân hàng, hãng hàng 
không, các công ty vận chuyển, nhà hàng khách sạn, dịch vụ taxi và du lịch4. Mỹ 
đã mở chiến dịch “săn lùng” và trừng phạt các hãng vận tải biển chuyên chở dầu 
thô từ Venezuela về Cuba, nhằm cắt đứt “mạch máu” kinh tế của Cuba khiến Cuba 
phải nhập khẩu khoảng 50% lượng xăng dầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, hàng loạt các 
biện pháp chống phá khác của Mỹ như: siết chặt cấm vận tài chính và gia tăng 
trừng phạt các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài có giao dịch ngân hàng với Cuba, 
kích động chống phá từ bên trong cho tới hạn chế hoạt động của các nhà ngoại 
giao Cuba tại Mỹ... cũng ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Cuba. 

Đặc biệt, lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba chưa dừng lại khi ngày 
23/9/2020, trong một sự kiện vận động tranh cử cho nhiệm kỳ tới, Tổng thống Mỹ 
Donald Trump tiếp tục công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan tới Cuba. 

Trong phát biểu tại sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho 
biết: “Tôi thông báo rằng Bộ Tài chính sẽ cấm việc nhập khẩu, kể cả với mục đích 
phi thương mại, các loại rượu và xì-gà từ Cuba, cũng như cấm công dân Mỹ khi 
thăm Cuba lưu trú tại các khách sạn hoặc cơ sở thuộc sở hữu của Chính phủ, quan 
chức Nhà nước hay Đảng Cộng sản Cuba, cũng như những họ hàng gần của các 
quan chức này”. Theo những quy định này, các công ty lữ hành hoạt động trong 
phạm vi quyền hạn tư pháp Mỹ sẽ không thể thực hiện việc đặt phòng trong các cơ 
sở nằm trong một danh sách mới do Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo. Bộ Tài chính 
Mỹ cũng xóa bỏ chính sách cho phép tổng thể việc tổ chức hoặc tham gia hội nghị, 
hội giảo, triển lãm và các sự kiện thể thao có liên quan tới Cuba và các công dân, 
người cư trú và các doanh nghiệp hoạt động theo luật pháp Mỹ phải xin phép theo 
từng trường hợp cụ thể việc tổ chức hoặc tham gia các hoạt động này. 

Trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez đã lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Cuba. Trong 
tuyên bố đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân, Chủ tịch Cuba khẳng định lại 
điều ông đã nói trong bài phát biểu 1 ngày trước đó tại Đại hội đồng Liên Hợp 
quốc rằng, các biện pháp thù địch này đã và đang vi phạm những quyền lợi chính 
đáng của người dân Cuba cũng như công dân Mỹ. Chủ tịch Cuba cũng nhấn mạnh 
“chính sách tàn bạo và phi pháp này sẽ bị nhân dân Cuba đánh bại và Cuba sẽ 
không bao giờ từ bỏ chủ quyền của mình”. 

                                                           
4 Số liệu thống kê chính thức cho thấy trong tháng 8 vừa qua, lượng khách du lịch tới Cuba đã 

giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do tác động từ các biện pháp siết chặt trừng phạt của 
Chính phủ Mỹ nhằm vào ngành kinh tế trọng điểm của Cuba. 
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Liên quan đến Lệnh cấm vận đơn phương của Mỹ đối với Cuba, trong khuôn 
khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp quốc diễn ra 
từ ngày 22 - 29/9/2020 tại New York, Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng đã có thông điệp: Chúng ta cần quyết tâm và kiên trì thực hiện hợp tác, 
hữu nghị thay cho xung đột và thù địch, đối thoại thay cho đối đầu, giải quyết hòa 
bình các tranh chấp thay cho hành động đơn phương, áp đặt. Trên tinh thần đó, 
Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương ảnh hưởng đến phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước và đời sống của người dân ở các quốc gia, trong đó 
có các biện pháp đang áp đặt đối với Cuba. 

 
IV. TÌNH HÌNH LEO THANG CĂNG THẲNG  Ở  KHU VỰC 

NAGORNY - KARABAKH 
Armenia và Azerbaijan, hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ, đã vướng vào xung 

đột kéo dài nhiều thập kỷ liên quan tới tranh chấp Nagorny - Karabakh. Khu vực 
này nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư 
là người gốc Armenia nên muốn ly khai để sáp nhập khu vực này vào Armenia. 
Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa hai nước mà đỉnh điểm là cuộc 
chiến tranh kéo dài từ tháng 02/1988 đến tháng 5/1994. Bất chấp thỏa thuận ngừng 
bắn đạt được năm 1994 và nhiều cuộc đàm phán hòa bình với sự trung gian của 
Nhóm Minsk (do Nga, Mỹ, Pháp đồng chủ tịch) của Tổ chức An ninh và Hợp tác 
châu Âu (OSCE), xung đột vẫn xảy ra tại đây. Kể từ năm 2008, Azerbaijan và 
Armenia đã tổ chức hơn 10 cuộc gặp cấp cao để giải quyết vấn đề này, nhưng chưa 
tìm được giải pháp do cả hai đều cho rằng vùng lãnh thổ tranh chấp thuộc chủ 
quyền của mình và không chấp nhận các phương án hòa giải. 

 Căng thẳng tái bùng phát sáng ngày 27/9/2020 sau khi nổ ra các vụ đụng độ 
ác liệt giữa hai bên. Armenia cho rằng, các lực lượng Azerbaijan đã nã pháo về 
phía khu vực Nagorny - Karabakh, trong đó có thành phố Stepanakert. Trong khi 
đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo triển khai một chiến dịch phản công và 
bảo vệ người dân sau khi lực lượng Armenia nã pháo vào quân đội nước này và 
tấn công các địa điểm dân sự. Các vụ đụng độ được cho là nghiêm trọng nhất kể từ 
năm 2016 tại khu vực này càng làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh 
giữa hai quốc gia.  

Armenia và chính quyền vùng Nagorny - Karabakh đều đã ban hành thiết 
quân luật và tổng động viên sau những diễn biến trên. Đại diện của Armenia tại 
Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) ngày 27/9/2020 cho biết Armenia đã gửi 
khiếu nại tới ECHR nhằm buộc Azerbaijan chấm dứt các hoạt động quân sự chống 
dân thường tại Nagorny - Karabakh. Người Phát ngôn Phủ Tổng thống Azerbaijan 
Hikmet Hajiyev cho biết, Azerbaijan đã ban bố thiết quân luật và lệnh giới nghiêm 
ở thủ đô Baku cũng như một số thành phố và khu vực khác gần Karabakh.  

Dư luận quốc tế ngày càng quan ngại trước những bất ổn leo thang tại khu 
vực Nagorny - Karabakh cũng như nguy cơ kéo theo sự tham gia của các cường 
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quốc khu vực và gây xáo trộn khu vực được coi là hành lang năng lượng quan 
trọng đối với các thị trường toàn cầu. 

Theo các chuyên gia, xung đột ở Nagorny - Karabakh có nguy cơ lôi kéo sự 
can thiệp của các cường quốc trong khu vực. Lợi ích của Nga là duy trì một mối 
quan hệ tốt đẹp với cả hai quốc gia này. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ là nước láng 
giềng sát cạnh Armenia nhưng lại yểm trợ cho Azerbaijan. Nếu căng thẳng giữa 
Armenia và Azerbaijan không giảm cường độ thì có nguy cơ Nagorny - Karabakh 
sẽ lôi kéo nhiều quốc gia khác trong khu vực vào một cuộc đối đầu “nguy hiểm 
hơn, dài hơi hơn”. Khi đó, Nga sẽ phải lên tiếng và chọn đứng về phe nào. Đó là 
chưa kể đến lập trường của Iran có đường biên giới bọc ở phía Nam với cả 
Armenia lẫn Azerbaijan. 

Trước tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Nagorny - Karabakh, 
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam lo ngại trước 
những thông tin về xung đột. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải của 
Nhóm Minsk OSCE và kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt leo thang căng thẳng 
tình hình, vì lợi ích của người dân hai nước, giải quyết xung đột thông qua biện 
pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định tại khu 
vực và trên thế giới. 
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VĂN BẢN MỚI 
 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định gồm 117 điều, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 15/11/2020. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định: 

Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức:  

(1) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30 

triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức;  

(2) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng 

và phòng, chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối 

với tổ chức;  

(3) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về Bảo hiểm Y 

tế (BHYT) là 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức;  

(4) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, 

chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân 

và 200 triệu đồng đối với tổ chức;  

(5) Mức phạt tiền được quy định tại Chương II, Nghị định này là mức phạt 

tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt 

tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;  

(6) Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương VIII, 

Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính 

của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền cá 

nhân. 

Vi phạm quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

(1) Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia BHYT, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và quỹ BHYT… 

 (2) Phạt tiền đối với hành vi đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa 

bệnh BHYT làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia BHYT, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ BHYT… 

 (3) Phạt tiền đối với hành vi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT có 

nội dung trái với quy định của pháp luật hoặc không đúng thẩm quyền làm thiệt 

hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 

quỹ BHYT… 

Ngoài ra, Nghị định còn có các quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành 

chính về các lĩnh vực y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, vi phạm các quy 

định về dược, mỹ phẩm, vi phạm các quy định về trang thiết bị y tế, vi phạm các 

quy định về dân số; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế… 


