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Số tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG TIN TRONG NƯỚC 

 

I. KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU 

NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2021) 

 Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm đắm dưới 

ách thống trị của thực dân Pháp xâm lược. Các phong trào cứu nước của Nhân 

dân ta đều thất bại nặng nề. Chứng kiến cảnh khổ cực, lầm than của người dân 

mất nước, sự đàn áp đối với các phong trào yêu nước của kẻ xâm lược, ngày 

05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà 

Rồng (thành phố Hồ Chí Minh) trên con tàu “Đô đốc Latouche Tréville”, với 

một khát vọng cháy bỏng, một quyết tâm lớn, tìm ra con đường giải phóng đất 

nước, độc lập, tự do cho dân tộc. 

Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã bôn ba qua 3 đại dương, 4 

châu lục và gần 30 quốc gia, với đủ mọi công việc nặng nhọc. Năm 1917, thành 

công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm và 

nhận thức của Người. Qua các hoạt động thực tiễn và đọc “Sơ thảo lần thứ nhất 

Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin, Người đã đến 

với chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại, con 

đường cứu nước cho các dân tộc thuộc địa. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu 

tán thành Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tháng 

12/1920 đánh dấu bước chuyển biến quyết định, nhảy vọt, thay đổi về chất 

trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người - từ một nhà yêu 

nước chân chính trở thành một chiến sĩ cộng sản. 

Đầu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), bắt đầu 

xây dựng những nhân tố bảo đảm cho cách mạng Việt Nam1. Bằng nhạy cảm 

chính trị thiên tài, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy tình hình thế giới có chuyển biến 

lớn, Người gấp rút trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, xây 

dựng lực lượng, xây dựng căn cứ địa, tích cực chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng 

khởi nghĩa giành chính quyền. Tháng 10/1940, Nguyễn Ái Quốc chính thức 

quyết định chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên.  

                                                             
1 Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cách mạng, Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

vào nước ta, hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930. 
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình đi tìm đường cứu 
nước của Người. Từ khởi thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.  
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Ngày 28/01/1941, Người về nước và chọn Cao Bằng là một sự tính toán kỹ 

lưỡng liên quan tới triển vọng của phong trào cách mạng cả nước2. Đón bắt kịp 

thời cơ, Người và Đảng ta đã triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội 

Quốc Dân ngày 16 - 17/8/1945 thống nhất ý chí toàn dân, quyết định Tổng khởi 

nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước cách mạng - Nhà nước của dân, do dân, vì 

dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp tục con đường cách mạng giải phóng dân tộc, 

Người đã hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nêu cao truyền thống yêu 

nước, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, giành 

thắng lợi vĩ đại trong 02 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.  

Vận dụng sáng tạo lý luận của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào điều kiện cụ thể Việt Nam, sau 76 năm thành lập nước, đặc biệt là qua 35 năm 

tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có 

ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn. Có thể nói, đất nước ta chưa bao 

giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.  

Để lan tỏa những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, 

công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau: 

Thứ nhất, tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh, ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước 

(năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người. 

Thứ hai, thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần bồi đắp 

niềm tin, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân củng cố quyết tâm, 

khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tích cực tham gia 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII. 

Thứ ba, tuyên truyền nhấn mạnh tư duy và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự 

                                                             
2 Những hoạt động chính của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Cao Bằng: (1) Triệu tập, chủ trì Hội 

nghị Trung ương Đảng lần thứ 8; (2) Chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh; (3) Chỉ đạo công tác vận 
động xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng; (4) Chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, coi 
công tác cán bộ là gốc của sự nghiệp cách mạng; (5) Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, 
tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền; (6) Chỉ đạo công tác tuyên truyền dưới nhiều hình 
thức, đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với phong trào cách mạng; (7) Chỉ đạo xây dựng và kiện 
toàn hệ thống cơ sở Đảng;(8) Chỉ đạo xây dựng quan hệ quốc tế.  
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nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập 

thể và cá nhân tiêu biểu. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, 

hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Thứ tư, tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân 

dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị 

lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.  

 

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC BIỆN PHÁP 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG 

TÌNH HÌNH MỚI  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới, đặc biệt 

là ở một số nước có chung đường biên giới với nước ta, với số ca nhiễm bệnh và tử 

vong ngày càng tăng. Trong nước, sau hơn 30 ngày không có ca nhiễm trong cộng 

đồng, ngày 27/4/2021 đã xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng tại tỉnh 

Hà Nam. Tính đến 12 giờ trưa ngày 14/5/2021, Việt Nam có tổng cộng 2.298 ca 

mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nu ̛ớc, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ 

ngày 27/4/2021 đe ̂́n ngày 14/5/2021 là 728 ca. 

Ngay sau khi xuất hiện chùm ca mắc Covid -19 trong cộng đồng, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch Covid-193. Đáng chú ý, chiều ngày 07/5/2021, Thủ tướng Phạm 

Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tối cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã làm việc 

trực tuyến với lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K… 

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Ban Chỉ đạo Quốc 

gia, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu (y tế, quân 

đội, công an) đã và đang ngày đêm không mệt mỏi, nỗ lực triển khai quyết liệt công 

tác phòng, chống dịch trong thời gian qua. Trước diễn biến phức tạp, khó lường, nguy 

cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy và chính 

quyền địa phương cần khắc phục ngay khuynh hướng: Chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 

khi không có dịch trong cộng đồng; hoang mang, dao động, hoảng hốt, mất bình tĩnh 

                                                             
3 Sáng ngày 30/4/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về các biện pháp 

phòng, chống Covid-19 khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; Ngày 02/5/2021,Thủ tướng Chính phủ có Công điện 
số 570/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ngày 05/5/2021, Phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nội dung đầu tiên được Chính phủ ưu 
tiên xem xét.  
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khi dịch bùng phát. Các cơ quan chức năng, nhất là các lực lượng tuyến đầu cần phát 

huy kết quả và kinh nghiệm phòng chống 03 đợt dịch bệnh trước đây, bình tĩnh, sáng 

suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp phù hợp, theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ. Trong đó lưu ý một 

số nội dung sau: (1) Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành 

quản lý của chính quyền và huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị 

vào cuộc; chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “Phòng” là cơ bản, chiến lược lâu 

dài, quyết định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống 

dịch như chống giặc”; chuyển từ trạng thái phòng ngự là chủ yếu sang trạng thái kết 

hợp hài hòa, hợp lý giữa phòng ngự và tấn công, trong đó, lấy tấn công là chủ yếu, 

quan trọng; thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, 

cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”;… 

(2) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp trên kiểm 

tra cấp dưới, tỉnh kiểm tra huyện, huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn, bản, ấp, thôn, 

bản, ấp kiểm tra dòng họ, gia đình theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng; (3) Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao bảo đảm 

chủ động, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo Trung ương xem xét, giải quyết; (4) 

Tăng cường chỉ đạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã 

đề ra; (5) Bảo đảm các yêu cầu an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ tốt nhất sức khỏe 

nhân dân, thực hiện mục tiêu kép, trong đó có việc bảo đảm kết thúc năm học 2020 - 

2021 an toàn; đặc biệt chủ động chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện 

có dịch bệnh,… 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố 

đã xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-194 và thực 

hiện các giải pháp khẩn cấp ứng phó với dịch5. Đến nay, tình hình dịch bệnh trong 

nước vẫn cơ bản được kiểm soát, mặc dù nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở diện rộng 

là rất cao, luôn thường trực, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Để góp phần vào việc phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, công tác 

                                                             
4 Tỉnh Hà Nam đã cảnh cáo nhiều cán bộ từ huyện đến xã, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND 

huyện hoặc không giới thiệu ứng cử chủ tịch xã với cá nhân vi phạm; Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án với tội 

danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điều 240 Bộ luật Hình sự tại thôn Quan Nhân, 

xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Tỉnh Yên Bái cảnh cáo ông Nguyễn Trường Giang, giám đốc Trung tâm Y tế Thành 

phố Yên Bái, do vi phạm trong việc quản lý khu cách ly tập trung chuyên gia nước ngoài trên địa bàn quản lý. Tỉnh 
Vĩnh Phúc đã tạm đình chỉ công tác Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên để 

kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng dịch. 
5 Thành phố Yên Bái là nơi đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 03/5/2021, bảy ngày sau khi ghi nhận 

ca nhiễm đầu tiên và chưa xuất hiện thêm ca mắc mới. Vĩnh Phúc quyết định cách ly xã hội toàn Thành phố Vĩnh Yên 
15 ngày, Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội 5 huyện, thị, thành phố. Quảng Ngãi, Hưng Yên phong tỏa khu phố có ca 
mắc Covid-19... 
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tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau đây:  

Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 

nắm thông tin về đợt bùng phát dịch lần này, nhấn mạnh tính chất phức tạp hơn, 

liên quan nhiều ổ dịch, xuất hiện biến thể mới, đặc biệt là biến thể từ Ấn Độ 

gây lây nhiễm nhanh, tỷ lệ tử vong cao để Nhân dân biết, chủ động phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Hai là, thường xuyên thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình dịch 

bệnh ở các tỉnh, thành phố để nhân dân biết, yên tâm, ổn định tư tưởng, tâm trạng, 

không gây hoang mang cho nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân, kịp thời 

định hướng thông tin và dư luận trước các thông tin sai sự thật về dịch bệnh. 

Ba là, tiếp tục thông tin, tuyên truyền để nhân dân biết, nắm rõ các biện 

pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của các cơ quan chức năng để tạo sự đồng 

thuận, nhất trí cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta trong cuộc chiến chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp tục 

thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế, kết hợp với các biện pháp khác để 

bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình và xã hội. 

 

III. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2021 

1. Về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Kỳ thi: 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 16/4/2021 về 

tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh 

Đại học (ĐH), giáo dục nghề nghiệp năm 20216; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 20217; chỉ đạo các sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển sinh (từ ngày 

27/4/2021 đến hết ngày 11/5/2021); công bố đề thi tham khảo giúp giáo viên, học 

sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập; xây dựng Ngân hàng câu hỏi 

thi phục vụ ra đề thi; rà soát, hoàn thiện Phần mềm quản lý thi, Phần mềm chấm 

thi trắc nghiệm; phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi 

và sử dụng phần mềm quản lý thi cho các địa phương; tổ chức Hội nghị tập huấn 

quốc gia về thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để quán triệt quy chế, tập huấn nghiệp 

vụ tổ chức thi và nghiệp vụ sử dụng phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT; tổ 

chức hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021 với các cơ sở giáo 

                                                             
6Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021. 
7Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 22/3/2021. 
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dục đại học, các Sở Giáo dục và Đào tạo; dự kiến các phương án tổ chức Kỳ thi 

trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. 

b) Một số điểm mới, điểm đáng chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:  

- Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhấn 

mạnh: (1) Bộ GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, trực tiếp thực hiện: ban 

hành các văn bản chỉ đạo, quy chế, hướng dẫn; công tác đề thi; hệ thống công 

nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm bằng 

máy tính; công tác thanh tra, kiểm tra. (2) Tiếp tục phân cấp mạnh cho địa 

phương, theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn. 

- Bộ GDĐT có thẩm quyền quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc 

biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác. 

- Bổ sung môn tiếng Hàn vào danh mục các môn thi cho thí sinh đã học 

chương trình giáo dục phổ thông, đăng ký dự thi môn tiếng Hàn xét tốt nghiệp 

THPT và đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng, đại học năm 2021. 

- Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12 (đề thi 

tham khảo đã được công bố vào tháng 03/2021). Các nội dung kiến thức được tinh 

giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021) sẽ 

không được đưa vào đề thi năm 2021. 

- Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thi phù hợp với Luật 

Thanh tra và sát thực tiễn, mang lại hiệu quả. 

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT và 

các địa phương đã đẩy mạnh công tác truyền thông, giải đáp các câu hỏi liên 

quan đến Kỳ thi thông qua điện thoại và email.  

2. Về công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021 

Cơ bản, việc tổ chức xét tuyển Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) năm 2021 

được giữ ổn định, trong đó đa số các trường sẽ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 để làm căn cứ xét tuyển sinh. Tuy nhiên, chính sách tuyển sinh 

có điều chỉnh một số nội dung nhằm phù hợp với điều kiện mới về công nghệ 

cũng như điều kiện thực tiễn nhu cầu của thí sinh trong các năm qua, đáp ứng 

mục tiêu của kỳ tuyển sinh là gọn nhẹ, giảm tối đa áp lực cho thí sinh, giảm tối 

thiểu các sai sót trong công tác tuyển sinh từ các đối tượng tham gia. Một số 

điểm mới mà thí sinh cần lưu ý trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021, 

đó là: (1) Bổ sung phương án, với các địa phương có đủ điều kiện về công nghệ tổ 

chức thí sinh đăng ký các nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo hình 

thức trực tuyến; (2) Sau khi có kết quả thi THPT, thí sinh chỉ điều chỉnh nguyện 

vọng theo phương thức trực tuyến, tối đa 3 lần trong thời gian quy định; (3) Quy 
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định thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính 

Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT của năm tuyển 

sinh); (4) Để tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, kết hợp với chính sách tuyển sinh, 

Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 08/2021, ngày 18/3/2021 ban hành Quy chế 

đào tạo trình độ ĐH, theo đó các thí sinh có thể chuyển trường, chuyển địa điểm 

đào tạo giữa phân hiệu và trường, chuyển ngành đào tạo khi đã trúng tuyển vào 

trường và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT và của các trường. 

Đến thời điểm hiện tại, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản Hướng dẫn các cơ 

sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh công khai trên 

trang website của các cơ sở đào tạo, phương tiện thông tin đại chúng làm căn cứ để 

thí sinh nghiên cứu lựa chọn phương án tuyển sinh vào trường, bảo đảm tính chính 

xác, minh bạch. Từ ngày 27/4 - 16/5/2021, thí sinh tiến hành đăng ký dự thi kỳ thi tốt 

nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.  

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 diễn ra an 

toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội 

dung sau: 

 Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh lớp 12 về một số điểm mới, đáng chú ý trong Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh ĐH năm 2021. 

Thứ hai, tuyên truyền nhấn mạnh về cơ bản, việc tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ 

năm 2021 được giữ ổn định, trong đó đa số các trường sẽ sử dụng kết quả thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 để làm căn cứ tuyển sinh để phụ huynh và học sinh ổn 

định tâm lý, tập trung ôn tập để có được kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

 

IV. THÚC ĐẨY NHANH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ KHÔI PHỤC VÀ 

PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH 

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các 

doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm 

đến vấn đề chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và giao cho Bộ 

Thông tin &Truyền thông xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia, trình Đề án lên 

Thủ tướng trong năm 2019. Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch được xem là 

giải pháp cốt lõi để tăng khả năng thích ứng do thế giới đang thay đổi nhanh chóng 

nhờ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của đại dịch Covid-19.  

Đại dịch Covid-19 diễn ra từ cuối năm 2019 và đến nay vẫn đang diễn biến 

phức tạp đã gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng, kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động 
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không nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch8. Để khôi phục và phát triển ngành du lịch, 

nhiều quốc gia đã sử dụng công nghệ số vào phát triển du lịch thông minh, coi đó là 

giải pháp hiệu quả để khắc phục hậu quả của dịch Covid-19. Hình thức du lịch trực 

tuyến, khám phá các điểm đến trên thế giới bằng công nghệ thực tế ảo đã trở nên phổ 

biến hơn9. Vì thế, chuyển đổi số để phát triển du lịch là khoản đầu tư siêu tiết kiệm. 

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp du lịch và một số địa phương cũng đã từng 

bước đưa công nghệ số vào hoạt động du lịch, cho phép du khách mua vé tham quan, 

thanh toán dịch vụ từ xa, sử dụng hệ thống thuyết minh tự động, khám phá di sản 

bằng công nghệ 3D… Nhiều công ty du lịch hoạt động như: Vietravel, Hanoitourist, 

Vietrantour, Goldentour, VietSense… đều đã chuyển đổi số trong công tác quản lý, 

xây dựng sản phẩm mới. Một số địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh10, Bà Rịa 

Vũng Tàu11… và nhiều di tích, làng nghề như: Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Làng gốm sứ Bát Tràng... đã ứng 

dụng công nghệ số để xây dựng sản phẩm du lịch thông minh.  

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã yêu cầu Tổng cục Du lịch đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giao dịch, 

quản lý du lịch thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời kêu gọi các 

doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt kịp thời xu hướng mới này, chủ động ứng 

dụng công nghệ mới trong hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch hiện 

đang kiến nghị với các bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai các chính sách, 

đáp ứng yêu cầu đồng bộ để phát triển du lịch thông minh, du lịch số trên phạm vi 

cả nước. Xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch số, kế hoạch ngắn hạn, dài 

hạn và đến năm 2045 thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch số12. Thời gian đây, 

                                                             
8 Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), Covid-19 có thể làm giảm 01 tỷ khách 

du lịch quốc tế, tổn thất lên tới 1.000 tỷ USD. Việt Nam không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Theo Hiệp 
hội Du lịch Việt Nam, năm 2020, khách quốc tế giảm ít nhất 70%, khách nội địa giảm 50%, doanh thu 
giảm trên 60% so với 2019, thiệt hại ước tính lên tới 23 tỷ USD. 

9 Theo dự báo của các chuyên gia, chuyển đổi số sẽ tạo ra 305 tỷ USD trong giai đoạn 2015 - 
2025 và tạo ra lợi ích 700 tỷ USD cho khách du lịch và xã hội thông qua việc giảm tác động đến môi 
trường, cải thiện an toàn, tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách. 

10 Số hóa đường hoa Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Tân Sửu 2021. Các hạng mục 
được triển khai gồm: Dựng bản đồ 2D và quét 3D Đường hoa bằng máy bay không người lái (drone); 
Livestream 360˚; Livestream toàn cảnh; Video 360˚ và VR Tour trải nghiệm Đường hoa; Video timelapse 
toàn cảnh diễn biến xây dựng đường hoa. Dự án số hóa đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 giúp người 
dân thưởng ngoạn đường hoa từ xa, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tạo diện mạo 
mới cho ngành du lịch Thành phố. 

11 Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai ứng dụng mã quét QR để tra cứu thông tin về điểm đến 
một cách dễ dàng. Theo đó, chỉ cần dùng điện thoại thông minh có kết nối wifi hoặc 3G, 4G quét mã QR, du 
khách sẽ có đầy đủ các thông tin chính thống về 48 điểm đến, khu di tích, danh thắng trên địa bàn để tự do 
tham quan, vui chơi… 

12 Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu số du 
lịch Việt Nam; ứng dụng công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nâng cao trải nghiệm của khách du 
lịch; nâng cấp các kênh truyền thông trên nền tảng số của Tổng cục Du lịch; xây dựng phần mềm (app) 
sử dụng phục vụ tổ chức hội nghị trực tuyến;… 
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ngành Du lịch Việt Nam đã ra mắt ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” - ứng 

dụng du lịch trực tuyến kết hợp thanh toán điện tử và theo dõi sức khỏe y tế được 

tích hợp chỉ bằng một chiếc thẻ. Đây là công cụ hữu ích đối với du khách trong 

việc tìm các điểm đến an toàn và quảng bá điểm đến cho khách du lịch, đồng thời 

phục vụ hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa. Ứng dụng cũng được coi 

là một trong những hoạt động chuyển đổi số thiết thực của cơ quan quản lý nhà 

nước về du lịch. 

Để góp phần khôi phục và phát triển ngành Du lịch Việt Nam trong bối 

cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, công tác tuyên 

truyền cần chú trọng một số vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân về việc sử dụng công nghệ số vào phát triển du lịch 

thông minh, trong đó nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, cần được đẩy 

mạnh hơn nữa sau tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.  

Thứ hai, phổ biến, tuyên truyền đến các doanh nghiệp du lịch trong nước 

đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giao dịch, quản lý du lịch thông qua ứng dụng công 

nghệ thông tin; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt kịp thời 

xu hướng mới này, chủ động ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động du lịch.  

 

V. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA 04 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2021 

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang ở trong tình trạng chịu tác động rất nặng 

nề của dịch bệnh Covid-19, cùng những hệ quả khác từ dịch bệnh như: vấn đề 

thiếu container rỗng, việc tăng giá cước tàu biển, sự cố của kênh đào Suez, cộng 

với chi phí vận chuyển tăng cao… Nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 

trong 04 tháng đầu năm 2021 vẫn liên tục ghi nhận những kết quả tích cực.  

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động xuất, nhập khẩu 04 tháng đầu năm 

2021 của nước ta so với cùng kỳ năm 2020 đạt tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 

năm qua. Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện trong 04 tháng đầu năm 2021 

xuất siêu 1,29 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,92 tỷ 

USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,21 tỷ USD. 

Cụ thể: 

Về xuất khẩu: Trong 04 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 

của nước ta ước tính đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 

khu vực kinh tế trong nước đạt 25,76 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 24,8% tổng kim 

ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 78,14 tỷ USD, 

tăng 34,4%, chiếm 75,2%. Trong 04 tháng có 19 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 
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hơn một tỷ USD, chiếm 84,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hiện Hoa Kỳ là thị trường 

xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,3 tỷ USD, tăng 50,1% so với 

cùng kỳ năm 2020; tiếp đến là Trung Quốc đạt 16,8 tỷ USD, tăng 32,4%; thị trường 

EU đạt 12,6 tỷ USD, tăng 18,1%; thị trường ASEAN đạt 8,8 tỷ USD, tăng 13,3%; Hàn 

Quốc đạt 6,9 tỷ USD, tăng 12,1%; Nhật Bản đạt 6,5 tỷ USD, tăng 1,5%... 

Về nhập khẩu: Tính chung 04 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu 

hàng hóa ước tính đạt 102,61 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2020, trong 

đó khu vực kinh tế trong nước đạt 35,69 tỷ USD, tăng 24,8% khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài, đạt 66,92 tỷ USD, tăng 34,2%. Trong 04 tháng đầu năm 2021 có 19 

mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch hơn một tỷ USD, chiếm 77,4% tổng kim ngạch 

nhập khẩu. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 

kim ngạch đạt 33,1 tỷ USD, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp đến là Hàn 

Quốc đạt 16,9 tỷ USD, tăng 16,9%; thị trường ASEAN đạt 14,1 tỷ USD, tăng 

48,2%; Nhật Bản đạt 7,2 tỷ USD, tăng 10,5%; thị trường EU đạt 5,3 tỷ USD, tăng 

16,6%; Hoa Kỳ đạt 5,1 tỷ USD, tăng 7,9%... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trên, hoạt động xuất nhập khẩu 

của nước ta hiện vẫn phải đối diện với nhiều rào cản như: Việc vận chuyển hàng 

hóa gặp khó khăn; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu thị trường chưa hồi 

phục đồng đều; chi phí đầu vào như logistics, nguyên liệu nhập khẩu tăng cao; các 

thị trường xuất khẩu nông, thủy sản liên tục đưa ra những thay đổi trong quy định 

chứng nhận an toàn thực phẩm…  

Để khắc phục những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian 

tới, Chính phủ, Bộ Công thương sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

về thị trường, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu, tháo gỡ 

khó khăn về đầu vào, hỗ trợ về mặt thông tin, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc 

tiến thương mại trực tuyến… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nỗ lực nâng cao 

năng lực cạnh tranh cũng như khả năng thích ứng để vượt qua khó khăn, chủ động 

chuyển hướng để nắm bắt hiệu quả những cơ hội từ bối cảnh mới. 

Để lan tỏa và cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ 

doanh nhân, doanh nghiệp trong việc nỗ lực khắc phục khó khăn, nắm bắt thời cơ, 

cơ hội, tổ chức sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa đạt được những kết quả rất 

tích cực trong 04 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số 

nội dung chủ yếu sau: 

Một là, thông tin, tuyên truyền đậm nét những kết quả đạt được của hoạt động 

xuất nhập khẩu của nước ta trong 04 tháng đầu năm 2021, trong đó nhấn mạnh những 

chỉ số nổi bật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Qua đó, khẳng định sự chỉ đạo, 

điều hành đúng đắn của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự 
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nhất trí, đồng lòng, đoàn kết của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện 

“mục tiêu kép” (vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội).  

Hai là, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố và mở rộng hoạt 

động xuất nhập khẩu của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong bối cảnh 

“bình thường mới”, trong đó nhấn mạnh các giải pháp để tận dụng tối đa lợi thế 

từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực; đa dạng hóa thị trường 

xuất khẩu, nhập khẩu… 

Ba là, chú trọng tuyên truyền việc không lơ là, chủ quan trong việc phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 để làm nền tảng cho việc duy trì đà tăng trưởng xuất 

khẩu trong thời gian tới. 

 

VI. SỬ DỤNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ỨNG DỤNG VSSID 

TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ứng 

dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền 

kinh tế số, xã hội số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành thí điểm sử dụng thẻ bảo 

hiểm y tế trên ứng dụng VssID tại 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Sau gần 06 

tháng triển khai thực hiện thí điểm hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - 

Bảo hiểm xã hội số (gọi tắt là thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID) đã có gần 

10.000 lượt người sử dụng loại thẻ mới này. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã 

chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 10 tỉnh, thành phố vùng bị lũ lụt13 phối hợp với Sở Y tế và 

các cơ sở khám chữa bệnh triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên nền tảng 

thiết bị di động trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm 

y tế trên địa bàn.  

Qua đánh giá thực tiễn cho thấy, việc sử dụng hình thức thẻ bảo hiểm y tế 

trên ứng dụng VssID đã đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 

25, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ 

sung Khoản 2, Khoản 10, Điều 41 Luật Bảo hiểm y tế). Người sử dụng thẻ không 

lo mất, quên thẻ bảo hiểm y tế như đã xảy ra đối với thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng 

thời giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của cả người tham gia bảo 

hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh, do thẻ có mã QR code được tự động tăng độ 

phân giải, tăng độ sáng hiển thị làm rõ các thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế. 

Mặt khác, ngoài việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để đi 

khám chữa bệnh, người dân cài đặt ứng dụng VssID còn được sử dụng thêm nhiều 

                                                             
13

 Gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, 
Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định.   
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tiện ích như: (i) Nhận thông tin về quá trình tham gia - thụ hưởng các chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; (ii) Nhận thông tin thông 

báo khi thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn; thông báo sắp đến kỳ đóng tiền tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện; (iii) Thông báo phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y 

tế; thông báo thông tin về các chính sách mới… Đặc biệt, với việc sử dụng ứng dụng 

VssID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao 

động; góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn 

đóng các khoản trên cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. 

Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh 

bảo hiểm y tế đã được các cơ sở khám chữa bệnh và người tham gia bảo hiểm y tế 

đánh giá cao và đồng tình ủng hộ vì những lợi ích rất thiết thực mà ứng dụng mang 

lại. Do vậy, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1115/BHXH-TST đề 

xuất Bộ Y tế cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên 

ứng dụng VssID trên phạm vi toàn quốc, kể từ ngày 01/6/2021. Ngay sau khi 

chính thức công bố đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, tính 

đến ngày 03/5/2021, toàn quốc đã có gần 5,1 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử 

dụng ứng dụng, với trên 4,3 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt, đạt 16,9% so với 

tổng chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 818/KH-BHXH của Bảo hiểm Xã hội 

Việt Nam14. Với tốc độ triển khai như hiện nay Kế hoạch cả năm đạt trên 25 

triệu người tham gia sẽ sớm hoàn thành. 

Để việc sử dụng hình thức thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID đáp ứng 

được yêu cầu cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử 

dụng bảo hiểm y tế, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần tập trung một số 

nội dung sau đây: 

Thứ nhất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về việc tăng cường ứng dụng 

khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh 

tế số, xã hội số của Chính phủ, trong đó có sự chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.  

Thứ hai, thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân về việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiến hành thí điểm sử dụng thẻ bảo 

hiểm y tế trên ứng dụng VssID tại 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Việc sử dụng 

thẻ bảo hiểm trên ứng dụng này trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã mang lại 

những lợi ích rất thiết thực cho các cơ sở khám chữa bệnh và người tham gia bảo 

hiểm y tế.  

 

 

                                                             
14

 Đến 31/12/2021 phấn đấu có 25.358.667 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. 
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ 

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

 

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA HỘI NGHỊ CÁC NHÀ LÃNH 

ĐẠO ASEAN VÀ SỰ THAM GIA TÍCH CỰC CỦA VIỆT NAM 

Ngày 24/4/2021, tại trụ sở Ban thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia) đã diễn 

ra Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN. Đây là Hội nghị trực tiếp đầu tiên giữa các 

nhà Lãnh đạo ASEAN trong năm 2021 và sau gần 18 tháng các Hội nghị ASEAN 

phải họp trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19. Tham dự Hội nghị có lãnh 

đạo 09 nước thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Việt Nam, Thái Lan và lãnh đạo quân đội Myanmar (Thống tướng Min 

Aung Hlaing).  

Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã tập trung trao đổi 03 nội dung 

chính sau đây:  

Thứ nhất, hợp tác xây dựng Cộng đồng ASEAN: Lãnh đạo các nước 

ASEAN nhấn mạnh, ASEAN cần đẩy mạnh đoàn kết, thống nhất, tương trợ lẫn 

nhau để vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách hiện nay, giữ vững vai 

trò trung tâm, uy tín và vị thế của ASEAN. Các nước thống nhất tiếp tục triển khai 

hiệu quả các sáng kiến ứng phó dịch bệnh Covid-19 đã được thông qua trong năm 

2020; bên cạnh đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định cuộc sống, khôi phục 

sản xuất, kinh doanh. Các nước bày tỏ ủng hộ cao đối với sáng kiến tăng cường 

sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai (Sáng kiến 

ASEAN SHIELD) do nước Chủ tịch Brunei đề xuất. 

Thứ hai, quan hệ đối ngoại của ASEAN: Các nhà Lãnh đạo ASEAN nhất trí 

cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh và làm sâu sắc thêm quan hệ đối thoại, hợp tác 

hiệu quả, thực chất, cân bằng với các Đối tác, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của 

ASEAN, đảm bảo phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; bày tỏ ủng hộ tích cực 

các đề xuất tăng cường quan hệ với ASEAN của các đối tác: Trung Quốc, 

Australia, Mỹ và Anh. 

Thứ ba, các vấn đề khu vực, quốc tế quan tâm: Các nhà Lãnh đạo ASEAN 

tập trung trao đổi về tình hình Myanmar; bày tỏ quan ngại về tình hình Myanmar, 

đồng thời yêu cầu các bên kiềm chế, chấm dứt sử dụng vũ lực, tạo điều kiện thuận 

lợi để tìm giải pháp cho tương lai của Myanmar.  

Kết thúc Hội nghị, nước Chủ tịch ASEAN 2021 (Brunei) đã ra Tuyên bố 

Chủ tịch về kết quả Hội nghị, trong đó có các thỏa thuận của Lãnh đạo ASEAN về 

đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng, tăng cường hợp tác ứng phó dịch bệnh Covid-19 

và phục hồi, mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN với các đối tác. 
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Tuyên bố cũng thể hiện 05 điểm ASEAN đã đồng thuận về vấn đề Myanmar: (i) 

Yêu cầu chấm dứt bạo lực; (ii) Tất cả các bên liên quan hết sức kiềm chế; (iii) 

Tiến hành đối thoại mang tính xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình; (iv) 

Cử đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN làm trung gian thúc đẩy tiến trình đối 

thoại; (v) Cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar thông qua Trung 

tâm AHA. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các nhà Lãnh 

đạo ASEAN ngay sau khi nhậm chức chưa đầy 20 ngày, thể hiện tinh thần chủ 

động, tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Với vị thế 

Việt Nam có được trong ASEAN, nhất là sau nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 

2020, là thành viên ASEAN duy nhất trong Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp 

quốc và đang là Chủ tịch HĐBA tháng 4/2021, sự tham gia, đóng góp của Việt 

Nam được cộng đồng quốc tế và khu vực rất trông đợi. Các phát biểu của Thủ 

tướng tại Hội nghị tập trung vào thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác mà 

ASEAN đã thống nhất trong năm 2020, nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo 

cuộc sống người dân, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, phục hồi và 

phát triển kinh tế. 

Chia sẻ ý kiến của Lãnh đạo các nước ASEAN về tình hình Myanmar và vai 

trò của ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam khẳng định, trên cương vị Ủy 

viên Không thường trực và Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 4/2021, Việt 

Nam đã nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm ra giải pháp phù hợp cho tình 

hình Myanmar. Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN phối hợp chặt chẽ tại các 

diễn đàn của Liên Hợp quốc cùng Việt Nam vận động các đối tác ủng hộ và hỗ trợ 

nỗ lực của ASEAN trong tiếp cận và tìm kiếm giải pháp phù hợp cho Myanmar. 

Nhân dịp tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại Jakarta, Indonesia, 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với Thủ 

tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, 

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin… 

Nhằm lan tỏa kết quả của Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN và những 

đóng góp tích cực của Việt Nam, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội 

dung sau đây: 

Một là, thông tin, tuyên truyền sâu rộng về kết quả của Hội nghị, trong đó 

nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về 

kết quả Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN.  

Hai là, thông tin đậm nét về bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại Hội nghị, qua đó khẳng định những đóng góp tích cực, trách 

nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. 
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Ba là, thông tin, tuyên truyền những kết quả tích cực đạt được trong quan hệ 

giữa Việt Nam với các nước ASEAN trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua. 

 

II. CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM CỦA BỘ TRƯỞNG 

BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC 

Từ ngày 24 - 27/4/2021, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt 

Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do 

Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

Trung Quốc dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy 

mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước nói chung và hai Bộ 

Quốc phòng nói riêng. 

Tại cuộc Hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng Việt Nam Phan Văn Giang cho rằng, hơn 70 năm qua, kể từ khi hai nước thiết 

lập quan hệ ngoại giao, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử cho 

thấy, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai Đảng, hai 

nước. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ và 

Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay. Về phía 

Trung Quốc, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng 

giữa Trung Quốc và Việt Nam là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần 

nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước. 

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc 

thời gian qua, hai bên thống nhất cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã 

không ngừng được mở rộng với các hình thức phong phú, ngày càng đi vào thực 

chất. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hai bên vẫn duy trì các hình 

thức trao đổi linh hoạt, hiệu quả. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai có 

hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo các thỏa thuận đã ký, nhất là Tuyên bố tầm nhìn 

chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trong 

đó tập trung vào một số nội dung: (i) triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp 

tác hiện có, đặc biệt là Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng, Giao lưu 

hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; (ii) hoạt động công tác 

đảng, công tác chính trị; (iii) hợp tác giữa các quân, binh chủng, học viện, nhà 

trường... Khi tình hình dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, hai bên cần 

tích cực phát huy hiệu quả các hình thức điện đàm, hội nghị trực tuyến để duy trì 

tiếp xúc, trao đổi.  

Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi về những vướng mắc hiện nay trong quan 

hệ hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định, 
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quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp 

hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, trên cơ sở 

luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực 

hiện đầy đủ và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC); 

kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, không có hành 

động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. 

Sau cuộc Hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về việc 

thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ 

Quốc phòng hai nước. 

Bên cạnh cuộc Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn 

Giang, đồng chí Ngụy Phượng Hòa đã gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

Việt Nam. 

Từ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Ngụy Phượng 

Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, công tác tuyên 

truyền cần chú trọng một số nội dung sau đây: 

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền về kết quả của chuyến thăm, trong đó 

nhấn mạnh những nội dung trao đổi tại các cuộc Hội đàm của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng Trung Quốc với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, các văn bản đã được 

thông qua và ký kết trong chuyến thăm. 

Thứ hai, tuyên truyền nhấn mạnh, việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc 

sang thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là hoạt động ngoại 

giao quân sự thường xuyên giữa hai nước; quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong 

hơn 70 năm qua mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng tinh thần hữu nghị và hợp 

tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà  nước.  

Thứ ba, thông tin, tuyên truyền các kết quả đạt được trong hợp tác giữa  hai 

nước Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua và phương 

hướng hợp tác trong thời gian tới. 

III. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP Ở 

CHÂU Á THỜI GIAN GẦN ĐÂY VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC CẢNH TỈNH 

CHO CÁC NƯỚC   

Thế giới đã và đang chứng kiến sự tàn phá nặng nề của làn sóng Covid-19 

thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư  ở nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ, 

Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Lào, Campuchia,…  

Tính đến ngày 14/5/2021, Ấn Độ xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm, với 

tổng số ca bệnh lên trên 24 triệu ca, với 262.239 ca tử vong. Ấn Độ hiện được ví 

như đang trải qua một cơn “đại hồng thủy” mang tên Covid-19. Trong tháng 01 và 
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tháng 02/2021, khi chương trình tiêm chủng vaccine tại Ấn Độ được triển khai và 

số ca dương tính đã giảm mạnh, người dân Ấn Độ đã ngừng tuân thủ các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19. Và tại thời điểm đó, virus SAR-CoV-2 thực chất 

đã đột biến và lây lan mạnh hơn.  

Nhật Bản ngày 07/5/2021 ghi nhận thêm 6.057 ca mắc mới Covid-19, lần 

đầu tiên vượt ngưỡng 6.000 ca/ngày kể từ ngày 16/01/2021, đồng thời cũng có 

thêm 148 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại Nhật Bản 

lên 10.773 người. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã tuyên bố gia hạn tình 

trạng khẩn cấp đối với 04 địa phương là: Tokyo, Osaka, Hyogo và Kyoto đến hết 

ngày 31/5/2021, đồng thời bổ sung thêm 02 tỉnh Aichi và Fukuoka vào danh sách 

áp dụng tình trạng khẩn cấp từ ngày 12/5/2021. 

Tại khu vực Đông Nam Á, nếu như năm 2020, Campuchia là một trong 

những quốc gia kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, thì đến thời điểm hiện 

tại, dịch Covid-19 đã diễn biến khá phức tạp. Từ sau sự kiện lây nhiễm cộng đồng 

ngày 20/02 đến nay, dịch bệnh Covid-19 ở Campuchia ngày càng bùng phát dữ 

dội hơn. Cụ thể, ngày 26/4/2021, Campuchia vượt ngưỡng 10.000 bệnh nhân 

Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ Campuchia đã 

quyết định thực hiện phong tỏa và giãn cách xã hội tại thủ đô Phnom Penh và  

Thành phố Ta Khmao thuộc tỉnh Kandal.  

Tại Lào, hiện tại dịch bệnh tại quốc gia này rất phức tạp. Lào đã ghi nhận 02 

trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau 01 năm qua là vào ngày 

11/4/2021. Chỉ trong vòng 01 tháng, dịch Covid-19 đã lan ra 15 trong tổng số 18 

tỉnh, thành phố của Lào. 18/18 tỉnh, thành phố của Lào đã buộc phải thực hiện 

lệnh phong tỏa. Tính tới ngày 03/5/2021, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào đã là 

966 ca, trong đó có hơn 900 ca được phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, phần lớn 

đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng, với tâm điểm vùng dịch vẫn là thủ đô 

Viêng Chăn. Bộ Y tế Lào cho biết, biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh là nguyên 

nhân chính khiến dịch Covid-19 tại Lào lan rộng ra nhiều tỉnh/thành trên cả nước. 

Trước diễn biến của dịch, Chính phủ Lào đã khẩn trương chuẩn bị thêm các 

giường bệnh để tiếp nhận điều trị cho những người bị bệnh. 

Làn sóng Covid-19 lần thứ 3 cũng đang đe dọa đẩy hệ thống y tế Thái Lan 

vào tình trạng quá tải. Thái Lan đã ghi nhận gần 3 nghìn ca mắc mới Covid-19 

trong ngày 24/4/2021, được xem là số ca mới theo ngày cao nhất tại Thái Lan. Tuy 

nhiên, ngày 04/5/2021, Thái Lan ghi nhận hơn 1,7 nghìn ca mắc mới trong ngày, 

nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 72,7 nghìn ca. 
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Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt dịch đầu tiên, có thể nhắc đến, 

như: Indonesia, Malaysia, Philippines… đến nay cũng chưa thể kiểm soát tốc độ lây 

lan của virus SARS-CoV-2 khi mỗi ngày vẫn ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới. 

Từ những diễn biến phức tạp đang diễn ra ở Ấn Độ và các nước láng giềng 

với Việt Nam, các chuyên gia y tế đã đưa ra đề xuất một số bài học kinh nghiệm 

để ứng phó với các đợt siêu lây nhiễm mới của các biến thể mới Covid-19, đó là:  

Thứ nhất, không được phép chủ quan, lơ là. Khi số ca dương tính giảm 

mạnh và chương trình tiêm chủng được triển khai, người dân ở Ấn Độ đã ngừng 

tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Chính sự chủ quan, “nóng vội” của 

người dân muốn trở lại với nhịp sống bình thường đã khiến dịch Covid-19 bùng 

phát nhanh. 

Thứ hai, đẩy mạnh chương trình tiêm chủng. Hiện tại, tiêm vaccine phòng 

Covid-19 là “chìa khóa” để kiểm soát dịch Covid-19, nhằm đạt được khả năng 

miễn dịch cộng đồng và bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng 

phát. Qua nỗ lực tiêm phòng hiệu quả và thành công ở Israel cho thấy, hiện Israel 

đã có thể nới lỏng một số biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. 

Thứ ba, lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những làn sóng mới 

của dịch bệnh Covid-19. Ấn Độ bước vào năm 2021 với dự báo lạc quan về dịch 

Covid-19 đang bị đẩy lùi, các chỉ số kinh tế tăng, tâm lý người tiêu dùng và doanh 

nghiệp lên cao... Tuy nhiên, làn sóng Covid-19 thứ hai đã ập đến Ấn Độ chỉ trong 

vòng vài tháng gần đây. Tâm lý chủ quan, tự thỏa mãn đã dẫn đến tình trạng thiếu 

hụt thuốc men, vật tư y tế và giường bệnh không thể lường trước ở Ấn Độ. Thực 

tế cho thấy, một số quốc gia lớn trên thế giới cũng lâm vào tình thế bị động và 

lúng túng trong việc ứng phó với tình huống khẩn cấp do dịch Covid-19 gây ra. 

Thứ tư, đẩy nhanh việc triển khai các công cụ khoa học mới nhất để đối phó 

với các biến thể mới của virus, như tăng cường giải trình tự gen của các mẫu để 

nhanh chóng nắm bắt các biến thể mới khi virus đột biến. Dữ liệu quan trọng này 

sẽ cho phép Chính phủ cập nhật các chiến lược chống virus dựa trên kết quả 

nghiên cứu các biến thể mới. 

Thứ năm, tăng cường quản trị dữ liệu. Cần có sự hợp tác hiệu quả và chặt 

chẽ giữa Chính phủ và các tổ chức, cá nhân trong việc đáp ứng nhu cầu của người 

dân trong thời kỳ đại dịch. Thành lập các trung tâm chỉ đạo ứng phó Covid-19, với 

sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân để xác định, chia sẻ và sử dụng dữ liệu thời gian thực 

về kho dược phẩm, oxy, giường bệnh… giúp người dân truy cập các dữ liệu tiêu 

chuẩn và tìm kiếm những nguồn lực y tế cần thiết. Từ đó, giảm thiểu các ca tử 

vong do Covid-19 gây ra. 
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IV. DẤU ẤN TRONG 100 NGÀY CẦM QUYỀN CỦA TỔNG THỐNG 

MỸ JOE BIDEN 

Ngày 30/4/2021, đánh dấu 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Joe Biden. 

Khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, nước Mỹ đang 

trải qua ba cuộc khủng hoảng lớn, đó là: (i) Đại dịch, kinh tế, dân chủ và quan hệ 

Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất; (ii) Mỹ rút khỏi hầu hết các cơ chế đa phương; 

(iii) Các đồng minh châu Âu, NATO ngày càng xa lánh Mỹ. Trước bối cảnh đó, 

ông Joe Biden đã đưa ra nhiều quyết định để phục hồi đất nước, cũng như thực 

hiện những điều ông đã đưa ra trong kế hoạch tranh cử về đối nội và đối ngoại. 

Đây là lúc xem xét những thành công ban đầu của Tổng thống Joe Biden. 

 * Về đối nội: 

 Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra nhiều chính 

sách nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, phục hồi nền kinh tế, khắc phục 

khủng hoảng dân chủ, siết chặt kiểm soát súng đạn, cải tổ lực lượng cảnh sát, ngăn 

chặn thù hận sắc tộc, hạn chế làn sóng người di cư … Để kiểm soát dịch bệnh 

Covid-19 ông Joe Biden đã đề ra hàng loạt các biện pháp phòng, chống dịch mạnh 

mẽ, như: (i) Quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu vực thuộc quyền kiểm 

soát của Chính phủ liên bang và trên các phương tiện giao thông công cộng; (ii) 

Duy trì giãn cách xã hội, đẩy mạnh xét nghiệm và truy vết tiếp xúc; (iii) Tăng 

cường sản xuất nguồn cung cấp vắc-xin và thiết bị bảo vệ, giúp người Mỹ nhận 

vắc-xin dễ dàng hơn. Đặt ra mục tiêu thực hiện 100 triệu liều tiêm vắc-xin phòng 

Covid-19 trong vòng 100 ngày tính từ ngày ông nhậm chức. Tuy nhiên, chưa đến 

100 ngày nước Mỹ đã tiêm vượt 200 triệu liều, nhanh hơn so với thời hạn dự kiến. 

Có thể nói rằng, chính sách ngăn chặn đại dịch lây lan đã đạt kết quả tích cực và 

nhận được sự ủng hộ cao của người dân Mỹ, quốc gia phải chịu thiệt hại nặng nề 

bởi đại dịch Covid-19.  

Kinh tế Mỹ bị khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 không thể tự phục hồi, 

ông Joe Biden đã đưa ra gói cứu trợ lớn nhất từ trước tới nay trị giá 1.900 tỷ USD, 

tiếp đó đưa ra kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD nhằm tạo ra 

hàng triệu việc làm cũng như tái thiết cơ sở hạ tầng của Mỹ, tăng sức cạnh tranh 

quốc tế cho các doanh nghiệp, góp phần phục hồi nền kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, 

ông cũng đưa ra những chính sách khắc phục khủng hoảng dân chủ, như: (i) Hủy 

bỏ lệnh cấm công dân một số nước Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, đình chỉ dự án xây 

bức tường biên giới Mỹ - Mêxicô, tạo điều kiện cho 11 triệu người nhập cư trái 

phép có thể trở thành công dân Mỹ; (ii) Lên án quyền tối cao của người da trắng, 

đề xuất hỗ trợ cho các cộng đồng da màu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, tài 

trợ để mở rộng các trung tâm y tế cộng đồng và ưu tiên cứu trợ cho các doanh 
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nghiệp nhỏ, mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ da màu và 

cải cách hệ thống tư pháp hình sự; (iii) Khôi phục hoạt động của bộ máy chính 

quyền, ký ít nhất 50 lệnh hành pháp, một nửa trong số đó đảo ngược các chính 

sách của người tiền nhiệm.  

* Về đối ngoại: 

 Tổng thống Joe Biden đã có những động thái tích cực, đưa nước Mỹ tham gia 

trở lại Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, gia nhập lại Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO), rút toàn bộ binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan, theo đuổi lập trường cứng rắn 

với Trung Quốc và hướng tới việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, thúc đẩy “Bộ 

Tứ” (Mỹ, Nhật Ấn, Australia), tổ chức  Hội nghị cấp cao trực tuyến lần đầu tiên và ra 

tuyên bố chung nhất trí cộng tác giữa bốn nước… Chính quyền của Tổng thống Joe 

Biden đề cao yếu tố hợp tác, can dự để xử lý các thách thức toàn cầu; nhấn mạnh vai 

trò tiên phong của ngoại giao, song cũng khẳng định, ngoại giao cần được hỗ trợ 

bằng sức mạnh quân sự và xác định 08 ưu tiên đối ngoại15. Ngoài ra, chính quyền của 

Tổng thống Joe Biden cũng nỗ lực củng cố quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 

Tây Dương (NATO), tìm kiếm các thỏa thuận thương mại và hợp tác chặt chẽ với các 

đồng minh nhằm đối phó với những thách thức an ninh, đặc biệt là vấn đề phi hạt 

nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Việc phục hồi mối quan hệ rạn nứt với các đồng minh 

và đối tác thương mại cũng là một phần trong chiến lược cạnh tranh gay gắt với 

Trung Quốc của Tổng thống Joe Biden. 

Bên cạnh những thành công ban đầu của Tổng thống Joe Biden, vẫn còn 

những khó khăn, thách thức đối với ông, như: (i) Vấn đề nhập cư, quyết định về 

người nhập cư của ông đã đẩy ông vào tình thế khó, khi số lượng người di cư bất hợp 

pháp vào Mỹ tăng đột biến. Ông đã phải đối diện với làn sóng phản đối khi ký lệnh 

giữ nguyên mức trần cho phép tối đa 15.000 người tị nạn vào Mỹ, khác xa so với kế 

hoạch ban đầu là 62.500 người; (ii) Sự chia rẽ đảng phái ở Mỹ, sự ủng hộ của Đảng 

Cộng hòa dành cho các chính sách của ông vẫn còn hạn chế, thể hiện qua việc không 

một nghị sĩ nào của đảng này ủng hộ gói kích cầu 1.900 tỷ USD của ông. 

Điểm rõ nét nhất là trong 100 ngày đầu tiên, chính quyền Tổng thống Joe 

Biden đã đạt được những thành tựu về đối nội, lẫn đối ngoại đã phản ánh được trọng 

trách và sứ mệnh mà Tổng thống Mỹ Joe Biden gánh vác khi nhậm chức Tổng thống 

thứ 46 của nước Mỹ. Dù còn nhiều thách thức phía trước, song với những cam kết và 

hành động mạnh mẽ, Tổng thống Joe Biden cùng chính quyền của ông đã đáp ứng 

                                                             

15
 Đó là: (i) Ngăn chặn Covid-19 và bảo đảm an toàn y tế toàn cầu; (ii) Xử lý khủng hoảng kinh tế, xây 

dựng một nền kinh tế toàn cầu ổn định, bao trùm hơn; (iii) Khôi phục dân chủ, nhưng không thúc đẩy dân chủ bằng 
việc can thiệp quân sự hay tìm cách lật đổ các chế độ độc tài bằng vũ lực; (iv) Xây dựng hệ thống nhập cư hiệu quả 
và nhân văn hơn; (v) Khôi phục quan hệ với các đồng minh, đối tác; (vi) Xử lý khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy 
cách mạng năng lượng xanh; (vii) Bảo đảm Mỹ sẽ dẫn đầu về công nghệ; (viii) Xử lý thách thức lớn nhất của thế kỷ 
XXI là quan hệ với Trung Quốc.  
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nhu cầu cấp thiết của người dân cũng như của nước Mỹ; tiến hành một số hoạt động 

đối ngoại cấp bách, thể hiện nhất quán chính sách đối ngoại của Mỹ.  

Đối với quan hệ Việt - Mỹ, theo nhận định của các chuyên gia quốc tế, từ 

khi Tổng thống Joe Biden lên cầm quyền, quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục phát triển, 

ông Joe Biden coi trọng mối quan hệ song phương với Việt Nam, ủng hộ một Việt 

Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, đồng thời cũng ủng hộ Việt Nam giải quyết tranh 

chấp ở Biển Đông một cách hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và các tuyên bố 

chủ quyền phù hợp với luật pháp quốc tế.  

 

V. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA HỘI NGHỊ NGOẠI 

TRƯỞNG NHÓM CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN  

Từ ngày 03 - 05/5/2021, tại London (Anh) đã diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng 

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Đây là Hội nghị trực tiếp đầu tiên 

sau 02 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn 

đề: (i) Đại dịch Covid-19 và kế hoạch phục hồi sau đại dịch; (ii) Chương trình hạt 

nhân Triều Tiên; (iii) Cuộc khủng hoảng Syria; (iv) Hỗ trợ tài chính cho cuộc 

chiến chống biến đổi khí hậu, ngăn chặn nạn đói; (v) Quan hệ với Nga, Trung 

Quốc; (vi) Các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran… 

Kết thúc Hội nghị, Ngoại trưởng các nước G7 đã ra Tuyên bố chung với 

nhất trí cao trong nhiều vấn đề, đặc biệt là về các biện pháp ứng phó dịch Covid-

19. Trong Tuyên bố chung, Ngoại trưởng Nhóm G7 cam kết sẽ có động thái để 

mở rộng quá trình sản xuất các loại vaccine ngừa Covid-19 với mức giá chấp nhận 

được; phối hợp cùng nhau để thể hiện khả năng lãnh đạo trên toàn cầu và có hành 

động “phản ứng nhanh” để vạch trần và ngăn chặn những mối đe dọa như tình 

trạng tin giả…; tăng cường quan hệ của cái gọi là “Cơ chế phản ứng nhanh” với 

các đối tác quốc tế, trong đó có Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)… 

Ngoài ra, trong Tuyên bố chung, các ngoại trưởng đề nghị Triều Tiên quay 

trở lại đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này; bày tỏ sự ủng hộ dành 

cho những nỗ lực của Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên bằng 

biện pháp ngoại giao; nhấn mạnh các nước thành viên G7 sẽ tiếp tục nỗ lực thúc 

đẩy thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trên tất cả các 

phương diện nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị tại Syria để chấm dứt 

cuộc xung đột hiện nay…   

Theo các chuyên gia, Hội nghị Ngoại trưởng G7 tổ chức trực tiếp tại London 

sau 02 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19 là cơ hội để tập hợp các xã hội dân chủ 

và cởi mở, thể hiện sự đoàn kết của các nước trong đối phó với những thách thức 

chung của toàn cầu. Trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục 



22 

 

tăng trong khi tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 giữa các quốc gia có sự chênh lệch 

lớn, cam kết mở rộng sản xuất vaccine phòng Covid-19 của G7 trong Tuyên bố 

chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận 

vaccine, qua đó tạo cơ hội thúc đẩy sự phục hồi bền vững và đồng đều của nền kinh 

tế toàn cầu trong giai đoạn hậu Covid-19. Bên cạnh đó, những thông điệp tại Hội 

nghị cho thấy nỗ lực xích lại gần nhau của các cường quốc thế giới nhằm hợp tác chặt 

chẽ hơn trong việc đương đầu với các thách thức quốc tế. 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN MỚI 

 

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia Bảo hiểm 

thất nghiệp. Quyết định gồm 05 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021. 

Một số quy định chủ yếu của Quyết định: 

- Đối tượng áp dụng: (1) Người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy 

định tại Điều 55, Luật Việc làm (gọi chung là người lao động); (2) Cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

trình độ cao đẳng thì doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thực hiện hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động (gọi chung 

là cơ sở đào tạo nghề nghiệp); (3) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan bảo hiểm xã hội; trung tâm dịch vụ việc 

làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập và các cơ quan có liên 

quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

- Mức hỗ trợ học nghề: 

(1) Mức hỗ trợ học nghề: a) Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 

03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và 

thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa 

đào tạo; b) Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ 

tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không 

quá 1.500.000 đồng/người/tháng. Trường hợp người lao động tham gia khóa đào 

tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề 
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nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ 

tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng. 

(2) Hồ sơ đề nghị học nghề và giải quyết hỗ trợ học nghề được thực hiện 

theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, ngày 

12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 61/2020/NĐ-

CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ). 

(3) Hằng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, 

quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP, ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ). 

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do cơ 

quan bảo hiểm xã hội chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 


