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THÔNG BÁO NỘI BỘ 
BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9 NĂM 2020 

 

THÔNG TIN TRONG NƯỚC 

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐẠI HỘI 
CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; trong điều kiện hết sức đặc biệt, toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải tập trung phòng, chống đại dịch COVID-19, 
nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy 
đã chủ động, sáng tạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng 
nhiệm kỳ 2020 - 20251. 

Một số kết quả chủ yếu: 
Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tổ chức quán triệt, 

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, các quy định, hướng dẫn của Trung ương 
và sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa các nội dung phù hợp với đặc điểm, tình 
hình của đảng bộ mình. Cấp ủy cấp trên đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm và tổ 
chức rút kinh nghiệm để thực hiện thống nhất, có hiệu quả trong toàn đảng bộ. Các 
đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên và tổ công tác của cấp ủy cấp trên đã 
bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ 
chức đại hội bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và các nguyên tắc, thủ tục, quy định. 
Một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có nhiều cách làm hay, 
sáng tạo, góp phần đưa đến thành công của đại hội. 

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành về cơ bản được 
chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi; dự thảo chương trình 
hành động là nội dung mới nhưng được chuẩn bị nghiêm túc. Chất lượng tham 
luận được nâng lên, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, dân chủ, thẳng 
thắn, có tính chiến đấu, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên; tạo 
được sự phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết. 

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy 
trình và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê 
duyệt, đồng ý giới thiệu. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều 
kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, số dư hợp lý nên nhận được sự đồng 

                                                           
1 Tính đến hết ngày 30/6/2020 đã có 51.985 đảng bộ, chi bộ cơ sở, chiếm 99,8% tổng số tổ chức cơ sở 

đảng toàn Đảng đã tổ chức thành công đại hội theo đúng tiến độ, chỉ còn lại 120 tổ chức cơ sở đảng sẽ tiến hành đại 
hội sau ngày 30/6/2020. 
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tình cao của đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm 
túc, việc kiểm phiếu được thực hiện khách quan, chính xác; đa số các đại hội chỉ 
bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi 
dự đại hội đảng bộ cấp trên. Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ 
nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt hoặc vượt mục 
tiêu đề ra2; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cấp ủy viên cao hơn nhiệm 
kỳ trước3. Nhiều nơi thực hiện tốt chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy 
tại đại hội, các đồng chí bí thư trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí đạt 
tỷ lệ 100%. Ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn mới sáp nhập, việc bầu cử cấp ủy, 
ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đạt kết quả tốt.  

Việc điều hành của đoàn chủ tịch đại hội nhìn chung đúng nội dung, chương 
trình đề ra, linh hoạt và giữ vững nguyên tắc trong việc xử lý các tình huống phát 
sinh. Ban kiểm phiếu thực hiện đúng nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm yêu cầu, đúng quy 
chế bầu cử. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện chu 
đáo, tạo không khí thi đua, phấn khởi và tin tưởng đối với cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân.  

 Hạn chế, khuyết điểm: Báo cáo chính trị của một số đại hội chưa được 
chuẩn bị chu đáo; nội dung còn dàn trải, mang tính liệt kê, đánh giá chưa toàn 
diện, thiếu tính khái quát, chưa chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm gắn với đánh 
giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ; chưa chỉ rõ nguyên nhân; 
bài học kinh nghiệm chưa sâu sắc; các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới 
còn chưa cụ thể, chưa sát với thực tiễn, thiếu những giải pháp mang tính đột phá 
nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo cáo kiểm 
điểm của một số cấp ủy có nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa 
thẳng thắn tự phê bình và phê bình. Thời gian dành cho thảo luận và số lượt ý kiến 
thảo luận tại một số đại hội còn ít, nội dung nặng về báo cáo thành tích, chưa tạo 
được không khí tranh luận, phản biện tại đại hội. Tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên 
ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở nhiều nơi chưa được cụ 
thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Công tác tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thiếu tính liên tục, chủ yếu dừng 
lại ở việc tuyên truyền trước và trong đại hội. 

Bài học kinh nghiệm: 
Một là, các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm chỉ đạo của 

Trung ương Đảng, nhất là những nội dung mới để tạo sự thống nhất cao về nhận 
thức trong cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt; tổ chức cụ thể 
hóa các văn bản cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của cấp mình. Trong tình 

                                                           
2 Có 04 đảng bộ trực thuộc TW có tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu trên 1/3: Kon Tum (37%), Quảng Trị, 

Cao Bằng (35%), Thái Bình (33%). Có 61 đàng bộ trực thuộc TW có tỷ lệ cấp ủy viên nữ trên 15%. Có 46 đàng bộ 
trực thuộc TW có tỳ lệ cấp ủy viên dưới 35 tuổi trên 10%. 

3 Các đảng bộ trực thuộc TW có tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cao là Đảng ủy Khối CQTW 
(60%), TP Đà Nẵng (37%), Đảng ủy Khối DNTW, TP Hà Nội (30%), TP Cần Thơ (28%), TP Hồ Chí Minh (27%), 
Cao Bằng (26%), Quảng Ninh (25%)... Các đàng bộ trực thuộc TW có tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị 
cao cấp, cử nhân cao là Đảng ủy Khối CQTW (71%), Hậu Giang (46%), Đồng Nai (46%), Lâm Đồng (42%), Bạc 
Liêu (41%), Bắc Kạn (37%), Sóc Trăng, TP Đà Nẵng, Cà Mau (36%), Đồng Tháp (35%). 
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huống phòng, chống đại dịch COVID-19 càng phải linh hoạt, sáng tạo, tập trung 
cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

Hai là, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy 
mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy vai trò, đề cao 
trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các tiểu ban, tổ giúp việc. 
Đây là những yếu tố quyết định, bảo đảm cho thành công của đại hội ở các tổ chức 
đảng. 

Ba là, cấp ủy đương nhiệm phải bám sát thực tiễn, thực sự cầu thị, nêu 
cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; 
chủ động, đổi mới cách làm, giữ vững nguyên tắc trong chuẩn bị và tổ chức đại 
hội. Những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều ý kiến khác nhau phải được 
giải quyết theo quy định, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ 
tập thể và quyết định theo đa số. 

Bốn là, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt thông tin, 
chú trọng chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, đơn thư phản ánh, khiếu 
nại, tố cáo, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy. Đề cao ý thức, tinh 
thần trách nhiệm, phát huy cao nhất trí tuệ của đại biểu dự đại hội. 

Năm là, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội 
bảo đảm an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời, đẩy mạnh các phong 
trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả để đại hội đảng bộ các cấp thực sự là đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân. 

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt một 
số nội dung sau: 

(1) Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị 35, tư tưởng 
chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
về công tác cán bộ và bài viết về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các 
cấp để kịp thời rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. 

(2) Tập trung xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng; 
bám sát những kết quả đạt được trong  nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm rõ ưu điểm, hạn 
chế, khuyết điểm; dự báo sát, đúng tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, 
lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt để đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

(3) Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh 
thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng. Căn cứ 
các nhiệm vụ của cấp ủy đã được nêu trong các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị. 

(4) Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm “Làm từng 
bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm 
thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”. Trong công tác nhân sự phải giữ 
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đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, 
công tâm, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đa số. 

(5) Tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện 10 nhiệm 
vụ về xây dựng Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Đồng thời, 
đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương 
hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, nhằm tạo không khí 
thi đua sôi nổi, thiết thực để thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay sau khi kết thúc 
đại hội. 

 
II. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN THỰC 

HIỆN LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  
Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào 

điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban 
hành kịp thời đường lối, chủ trương và chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước 
và công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn 
cách mạng. Đặc biệt là trong gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, 
nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, về tổ 
chức các phong trào thi đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng được bổ 
sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu 
cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. 

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai rộng lớn 
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với nội dung, hình thức phong phú, thu hút 
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập quốc tế. Đáng chú ý là công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân 
rộng các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến, các Anh hùng, chiến sỹ thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có 
hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội; công tác khen thưởng đi vào 
nền nếp, khoa học, kịp thời hơn, có sự gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen 
thưởng.  

Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác 
khen thưởng 74 năm qua là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các 
cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. 

Thực tiễn thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho thấy cần phát huy và nhân rộng các bài học kinh nghiệm, đó là: 

(1) Công tác thi đua khen thưởng phải được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 
thường xuyên và sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người 
đứng đầu. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tổ 
chức, vận động và phát huy tính tự giác của mọi tầng lớp nhân dân trong các 
phong trào thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham 
gia các phong trào thi đua ngay từ cơ sở. 
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(2) Các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các 
địa phương, đơn vị; phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nội dung thiết thực. Bên cạnh 
những phong trào thi đua lớn, cần có những phong trào thi đua theo chuyên đề, thi 
đua theo đợt, thi đua trong những khu vực, đối tượng cụ thể để có thể tạo ra những 
phong trào rộng khắp, toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu. 

(3) Trong công tác thi đua, khen thưởng luôn coi trọng công tác tuyên 
truyền, giáo dục với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. 
Gắn chặt việc tuyên truyền với nêu gương, giao lưu, trao đổi, học tập, nhân rộng 
điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực của đời sống. Cần quan 
tâm củng cố, kiện toàn, ổn định bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, 
khen thưởng; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ.  

(4) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết phong trào thi 
đua, công tác khen thưởng, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để rút kinh 
nghiệm và nhân rộng. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét thi đua, tạo mối 
quan hệ biện chứng giữa thi đua và khen thưởng, để thi đua thực sự là động lực to 
lớn của cách mạng, là cơ sở để thực hiện công tác khen thưởng. 

 
III. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 
Sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngày 

25/7/2020, Việt Nam đã xác nhận có thêm một ca dương tính với COVID-19 trong 
cộng đồng tại Đà Nẵng và liên tiếp những ngày sau đó, xuất hiện thêm nhiều ca 
nhiễm mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà 
Nam… Tính đến 8h sáng ngày 14/8/2020, Việt Nam có 911 ca mắc COVID-19, 21 
ca tử vong, trong đó, số ca điều trị khỏi là 425 ca; 465 ca bệnh đang được điều trị. 
Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 315 ca. Tuy 
nguồn lây nhiễm đối với bệnh nhân dương tính COVID-19 ở Đà Nẵng chưa xác 
định, nhưng về nguyên nhân chủ quan, các chuyên gia cho rằng, sau thời gian 
tương đối dài, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nên một bộ phận người dân 
chủ quan, mất cảnh giác và bỏ quên các biện pháp chống dịch, đến những nơi tụ 
tập đông người không đeo khẩu trang, tỏ thái độ khó chịu khi lực lượng chức năng 
đo thân nhiệt. Nhiều người vào chăm, thăm bệnh nhân trong bệnh viện không tuân 
thủ các khuyến cáo phòng, chống dịch, như: không đeo khẩu trang, không rửa tay 
thường xuyên bằng xà phòng hoặc bằng các dung dịch sát khuẩn…  

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với tinh thần quyết 
liệt, nhưng phải bình tĩnh, chủ động triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã cử 4 đội cán bộ tinh nhuệ nhất vào Đà Nẵng để 
hỗ trợ phòng, chống dịch; hỗ trợ thành phố Đà Nẵng tăng cường năng lực xét 
nghiệm, điều trị; điều tra, giám sát dịch, nhất là các đối tượng, các khu vực có 
nguy cơ cao. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 
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thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truy vết trên diện 
rộng, nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, kể cả khách du lịch. Thực hiện 
sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng ở 
Đà Nẵng và các địa phương khác, thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều 
biện pháp mạnh, khẩn trương ứng phó với dịch bệnh. Sự chủ động, tích cực của 
các cơ quan chức năng và thành phố Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương khác 
trong cả nước bước đầu đã ổn định được tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân 
dân, tạo niềm tin để nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh đã được triển khai ở giai đoạn trước. 

Để góp phần tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 
trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, 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,tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 trong tình hình mới; Thông báo số 253/TB-VPCP, ngày 25/7/2020, Thông báo 
262/TB-VPCP, ngày 29/7/2020, Thông báo 283/TB-VPCP, ngày 07/8/2020 của Văn 
phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 
dịch COVID-19; các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 
dịch COVID-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Theo đó, cần thống nhất nhận 
thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy 
động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Kiên định thực hiện 
các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, 
dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử 
vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác thông tin - truyền thông trong phòng, 
chống dịch COVID-19. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh 
công tác thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời đến người dân về tình hình 
dịch bệnh và công tác ứng phó của các cơ quan chức năng nhằm ổn định tâm 
trạng, giảm thiểu sự hoang mang, lo lắng trong nhân dân để người dân yên tâm 
thực hiện các biện pháp chống dịch. Đồng thời, ngăn chặn, xử lý nghiêm những 
đối tượng đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong cộng đồng dân cư. 

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền cho người dân ở các tỉnh, thành phố đã 
từng đến Đà Nẵng trong thời gian vừa qua có ý thức chủ động khai báo y tế4 với 
chính quyền địa phương và tự giác thực hiện cách ly theo yêu cầu (cách ly tập 
trung hoặc cách ly tại nhà) để góp phần khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch 
bệnh. Mỗi người dân cần thực hiện các biện pháp y tế phòng, chống dịch theo 
hướng dẫn. 

Thứ tư, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm việc xuất, nhập cảnh 
trên các tuyến biên giới, nhất là tại các cửa khẩu; các cơ quan chức năng tăng 

                                                           
4Người dân thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa 

chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo 
nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, phải tự cách ly tại nhà, đeo khẩu 
trang và gọi điện cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 
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cường việc kiểm tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Các trường hợp 
người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải được áp dụng các biện pháp bảo 
đảm an toàn phòng, chống dịch… 

 
IV. ĐẨY MẠNH THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 
Đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề tới toàn bộ các nền kinh tế trên thế 

giới, khiến hoạt động đầu tư toàn cầu bị tác động, giảm đầu tư của tất cả các nền 
kinh tế thế giới trong cả ngắn hạn và dài hạn, nhất là đầu tư của khu vực đầu tư 
trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Theo đó, nguồn vốn thu hút từ FDI vào Việt Nam vì 
thế cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.Tuy nhiên, có thể thấy đây chỉ là những khó 
khăn mang tính thời điểm, đại dịch cũng có thể là cơ hội để Việt Nam đón nhận 
thêm các dự án FDI mới. Xu hướng chuyển dịch chuỗi sản xuất ra khỏi Trung 
Quốc đã xuất hiện trước đó5, nay lại bị tác động xấu của đại dịch COVID-19, cùng 
với đó là sự hỗ trợ từ chính phủ của các quốc gia đang đầu tư6, trong việc cơ cấu 
lại chuỗi giá trị và xu hướng kéo đầu tư sản xuất về gần thị trường tiêu thụ được 
đẩy nhanh hơn càng làm cho xu hướng dịch chuỗi sản xuất khỏi Trung Quốc lộ 
diện rõ nét hơn. Xu hướng này đang là cơ hội cho Việt Nam tăng cường thu hút 
vốn FDI trong thời gian tới7. 

Một số thuận lợi cho Việt Nam để có thể đón nhận dòng vốn FDI mới đó là: 
Một là, Việt Nam là quốc gia thuộc nhóm các nước bị ảnh hưởng ít nhất bởi 

đại dịch COVID-19 và dự báo sẽ sớm vượt qua“cơn bão” suy thoái kinh tế toàn 
cầu. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm, với mức tăng trưởng 3,8%, 
mức tăng trưởng cao so với rất nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, cho 
thấy, sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước những cú sốc, khủng hoảng 
là khá tốt. Đây cũng là “điểm cộng” cho Việt Nam trong đánh giá của các nhà đầu 
tư nước ngoài. 

Hai là, quốc tế đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả của Việt 
Nam trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Với những thành công bước đầu 
trong việc phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đang trở thành một trong 
những điển hình chống dịch hiệu quả nhất thế giới. Chính những thành công này 
đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên 
trường quốc tế, Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn, tin cậy hơn trong mắt 
các nhà đầu tư nước ngoài. 

                                                           
5Để tránh thuế của Mỹ trong thương chiến Mỹ - Trung, do nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phân tán 

rủi ro khi phụ thuộc quá mức vào một vài thị trường, do chi phí lao động của Trung Quốc tăng lên...  
6Nhật Bản dành hơn 240 tỷ Yên (khoảng 2,2 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản chuyển nhà 

máy về trong nước hoặc đa dạng hóa cơ sở sản xuất bằng việc chuyển đến khu vực Đông Nam Á, hay Chính phủ 
Mỹ cũng yêu cầu các công ty của Mỹ sớm rời nhà máy tại Trung Quốc về Mỹ hoặc sang nước thứ ba... 

7Nikkei cho biết, hãng công nghệ Mỹ tăng sản xuất 3-4 triệu chiếc AirPod hoặc khoảng 30% mẫu tai nghe 
không dây tại Việt Nam trong quý II/2020 và việc sản xuất hàng loạt AirPodstại Việt Nam đã bắt đầu từ tháng 
3/2020. Apple gần đây liên tục tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam với các vị trí từ kỹ sư, quản lý vận hành.  

Công ty Chứng khoán VNDirect công bố cuối tháng 4/2020, Google và Microsoft đang chuyển một số dây 
chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, Thái Lan và dự kiến bán điện thoại Pixel4A, Pixel5 và máy tính 
Surface tại Việt Nam trong quý II/2020. 
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Ba là, tình hình an ninh, chính trị ổn định; vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng 
lao động dồi dào, thể chế, luật pháp và sự minh bạch của Việt Nam ngày càng 
được hoàn thiện gắn với hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, không những 
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài, mà còn giúp các doanh 
nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu một cách thuận lợi. 

Bốn là, các biện pháp của Chính phủ Việt Nam đã áp dụng để bảo vệ doanh 
nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được thế giới đánh giá cao. Chính phủ 
Việt Nam có nhiều công cụ khác nhau để hỗ trợ doanh nghiệp, như: hỗ trợ tài 
chính qua miễn giảm và giãn thuế; cấp phát ngân sách và giảm các loại phí; hỗ trợ 
trực tiếp bằng tiền mặt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có lịch sử tín dụng tốt và 
có khả năng trả nợ; hỗ trợ tiền mặt một lần cho các doanh nghiệp phi chính thức 
quyết định đăng ký chính thức; hay Quỹ hỗ trợ đặc biệt cung cấp vốn lưu động cho 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất cố định hằng năm… 

Năm là, các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, như: CPTPP, 
EVFTA... sẽ là động lực hết sức quan trọng, mở ra cơ hội lớn thúc đẩy thu hút FDI 
cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.  

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong bối cảnh mới, Việt Nam cũng phải đối 
mặt với một số khó khăn, thách thức trong quá trình thu hút nguồn vốn FDI: 

(1) Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của các quốc gia đang phát 
triển khác trong khu vực trong thu hút nguồn vốn FDI. 

(2) Liên kết của khu vực FDI đến khu vực trong nước chưa chặt chẽ và hiệu 
ứng lan tỏa năng suất chưa cao; thiếu các giải pháp hiệu quả để nâng cao giá trị gia 
tăng của Việt Nam trong chuỗi giá trị chung; hiệu ứng lan tỏa những mặt tích cực 
của các doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp trong nước vẫn thấp. 

(3) Việc thu hút FDI vào một số ngành, lĩnh vực ưu tiên và từ các tập đoàn 
xuyên quốc gia còn nhiều hạn chế. Chủ trương thu hút FDI từ các tập đoàn xuyên 
quốc gia vào công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, chưa đạt được mục tiêu đề ra và 
chậm được cải thiện. 

(4) Thể chế, chính sách và môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam 
hiện nay mặc dù đã được cải thiện rất nhiều, song chưa thật sự hấp dẫn nhà đầu tư 
nước ngoài, đặc biệt là với các nước tiên tiến và tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu 
thế giới. 

Để nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn FDI vào nước ta trong bối cảnh đại 
dịch COVID-19 có diễn biến mới, đề nghị cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - 
xã hội các cấp thực hiện một số công việc sau: 

Thứ nhất, tuyên truyền sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự 
tham gia phòng chống tích cực của người dân trước diễn biến mới của dịch bệnh 
COVID-19. Việt Nam vẫn đang kiểm soát được tình hình lây lan của dịch bệnh và 
công tác phòng chống dịch bệnh đang đạt hiệu quả tốt và Việt Nam vẫn là điểm 
đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. 

Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút nguồn vốn FDI. 
Chủ động đàm phán với các tập đoàn, doanh nghiệp có ý định dịch chuyển dây 
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chuyền sản xuất vào Việt Nam để trao đổi, định hướng và thống nhất sơ bộ về thủ 
tục đầu tư không để các nhà đầu tư đợi cho đến khi dịch bệnh được xử lý dứt điểm 
mới lại tiến hành thủ tục đầu tư. 

Thứ ba, tuyên truyền các chủ trương chính sách tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp FDI trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: tạo thuận lợi thông 
quan hàng hóa, gia hạn giấy phép cho lao động nước ngoài... Đồng thời, xem xét, 
giải quyết các đề xuất xin giãn tiến độ thực hiện dự án khó khăn do dịch bệnh, kéo 
dài thời hạn nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, rút ngắn thời gian thực hiện 
các thủ tục hành chính liên quan tới dự án đầu tư… 

Thứ tư, tuyên truyền về chính sách mới của Chính phủ trong ưu đãi vượt trội 
nhằm thu hút các dự án FDI, cơ chế khuyến khích lan tỏa công nghệ, nghiên cứu 
và phát triển (R&D),…; việc tăng cường cải cách môi trường đầu tư kinh doanh; 
cải thiện kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp vật liệu, công 
nghiệp hỗ trợ... để giữ chân được nhà đầu tư nước ngoài. 
  

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020  

1. Kết quả đạt được 
Các chính sách, dự án thuộc Chương trình đã được các cấp, các ngành quan 

tâm tổ chức triển khai tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người 
nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tỷ lệ giảm hộ nghèo 
luôn đạt vượt chỉ tiêu Chính phủ, Quốc hội giao, tính bền vững trong công tác 
giảm nghèo được cải thiện8. Thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2018 tăng 
khoảng 1,4 lần so với cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020 thu nhập hộ 
nghèo tăng 1,6 lần, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần.  

Hệ thống văn bản, chỉ đạo thực hiện Chương trình được ban hành đầy đủ, bảo 
đảm sự chỉ đạo, điều hành Chương trình thường xuyên, thống nhất từ Trung ương 
đến địa phương từ xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá đến sơ 
kết 6 tháng, hàng năm. Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở, 
phát huy vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng, người dân. 

Chương trình được thực hiện công khai, minh bạch từ việc xác định đối tượng 
hỗ trợ (hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo) đến việc phân bổ vốn và kiểm tra giám 
sát của các cơ quan Trung ương, địa phương, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự 
giám sát, phản biện của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc các cấp. 
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, tất cả 63 tỉnh trên cả nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù của 
địa phương (ngoài nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu) để hỗ trợ cho 
địa bàn nghèo, cho đối tượng hộ nghèo/cận nghèo/thoát nghèo và người khó khăn. 

                                                           
8
Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm, vượt chỉ 

tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1-1,5%/năm. Trong 4 năm đã có 1.353.805 hộ/tổng 
số 2.338.569 hộ nghèo cuối năm 2015 đã thoát nghèo (chiếm 58%). Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước 
giảm còn khoảng 2,75%. 
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Công tác truyền thông, thông tin về giảm nghèo được quan tâm, tổ chức dưới 
nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, cao điểm là cuộc thi các tác phẩm báo chí về 
giảm nghèo được tổ chức và trao giải hàng năm, tạo điều kiện cho các nhà báo 
đồng hành cùng Chương trình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

 2. Một số khó khăn, hạn chế: Kết quả giảm nghèo tuy đạt mục tiêu Quốc 
hội giao, nhưng chưa thực sự mang tính bền vững. Chênh lệch giàu - nghèo, chênh 
lệch về tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, việc làm giữa các vùng, 
nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên. Mức bố trí vốn cho các công trình cơ sở hạ tầng, dự án hỗ trợ phát triển 
sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo còn thấp. Công 
tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương một số nơi chưa được 
quan tâm thường xuyên, liên tục. Đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn không 
ổn định, thường xuyên thay đổi đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành trong 
thực hiện giảm nghèo ở địa phương cơ sở. Một số địa phương chưa triển khai các 
biện pháp truyền thông phù hợp, hiệu quả để nhân rộng các mô hình, thực hành tốt 
trong giảm nghèo, truyền thông về giảm định kiến với người nghèo, tôn trọng bản 
sắc và sự khác biệt của người dân tộc thiểu số. 

3. Một số bài học kinh nghiệm  
- Cần tiến tới xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 tách bạch, rõ ràng các nội dung của các dự án thành 
phần và giao cho đầu mối các bộ, ngành quản lý, tránh sự trùng chéo và gây khó 
khăn cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Bổ sung các dự án có tính 
chất tác động đến đối tượng trung tâm là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
hộ mới thoát nghèo nhằm tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người 
nghèo, hộ nghèo nói chung để họ tự lực vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. 

- Các chính sách giảm nghèo cần được xây dựng mang tính hệ thống, gắn với 
mục tiêu phát triển nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; tạo điều kiện cho 
người nghèo nâng cao năng lực thị trường và cơ hội tiếp cận các nguồn lực kinh tế 
(đất đai, vốn, khoa học - kỹ thuật, thị trường...); cân đối giữa chính sách hỗ trợ có 
hoàn lại với chính sách hỗ trợ cho không; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách 
đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm đảm bảo thoát nghèo bền vững. 

4. Một số giải pháp về công tác tuyên truyền trong thời gian tới 
(1) Tập trung tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền đối với việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước 
về công tác giảm nghèo, làm cho mọi người, mọi cấp, mọi ngành nhận thức đầy đủ 
về công tác này. 

(2) Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các 
ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận 
thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp 
nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của 
cộng đồng để thoát nghèo bền vững. 
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(3) Tuyên truyền về các nhân tố điển hình trong việc tổ chức thực hiện tốt, có 
hiệu quả các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững và các chính sách giảm nghèo chung như tín dụng ưu đãi, dạy nghề, tạo 
việc làm, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về nhà ở, trợ giúp 
pháp lý, hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin và các chính sách an 
sinh xã hội khác... 

(4) Tuyên truyền, vận động sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tiếp tục hỗ trợ có 
hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm thoát nghèo bền vững, tiếp cận đầy đủ 
các dịch vụ xã hội cơ bản… 
 
 

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 
VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

 
I. TÌNH HÌNH QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC THỜI GIAN 

GẦN ĐÂY 
(1) Về chính trị 
Trong những tháng đầu năm 2020, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tuy có 

bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và vấn đề Biển Đông nhưng về tổng thể vẫn duy 
trì xu thế phát triển ổn định. Các chuyến thăm cấp cao chưa được diễn ra nhưng 
tiếp xúc cấp cao vẫn được duy trì9. Giao lưu, hợp tác kênh Đảng, giữa các bộ, 
ngành và các địa phương hai nước được triển khai hiệu quả. Hai bên đã và đang tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung 
Quốc (18/01/1950 - 18/01/2020)10. 

(2) Về hợp tác thương mại  
Trung Quốc là đối tác thương mại, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị 

trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam sau Mỹ, trong khi Việt Nam là đối tác 
thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN (từ 2018 vượt Ma-lai-xi-a). 
Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 116,9 tỷ USD, tăng 9,3% 
so với cùng kỳ năm 2018; 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại Việt - 
Trung đạt 35,08 tỷ USD, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, dịch 
COVID-19 đang khiến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và 
Trung Quốc bị ảnh hưởng, một số mặt hàng bị tác động trực tiếp là ngành nông 
sản, trái cây, các chuỗi sản phẩm cung cấp, may mặc, linh kiện điện tử…  

(3) Về hợp tác đầu tư 
Năm 2019, FDI Trung Quốc vào Việt Nam tăng đột biến, có 683 dự ánmới với 

                                                           
9Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiêt lập quan hệ ngoại giao và trước 

thềm Xuân mới (ngày 16/01/2020); Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng sinh nhật 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (ngày 14/4/2020); Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với 
Thù tướng Lý Khắc Cường về hợp tác giữa hai nước trong phòng chống dịch COVID-19 (ngày 02/4/2020). 
  10Các ngày 25/12/2019 và 04/01/2020, hai Bên đã trao đổi điện mừng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao và 

Bộtrường Ngoại giao. Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đều tổ chức chiêu đãi. 
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tổng số vốn đăng ký mới 2,37 tỷ USD, đứng thứ 5/132 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp 
đôi so với năm 2018 (1,22 tỷ USD) và chiếm tới 15,5% tổnglượng FDI đăng ký mới 
tại Việt Nam cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 3 tháng đầu năm 
2020 giảm cả số lượng và tổng vốn đăng ký dự án đầu tư vào Việt Nam. 

(4) Về hợp tác du lịch 
Trung Quốc nhiều năm dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam (chiếm1/3). 

Năm 2019, đạt 5,8 triệu lượt, tăng 11,6% so với năm 2018, ở chiều ngược lại, mỗi 
năm có hơn 3 triệu lượt khách Việt Nam đi Trung Quốc. Nếu bao gồm du khách 
qua lại biên giới trên bộ, lượng người qua lại hai bên mỗi năm đạt 12 triệu lượt. 
Do dịch COVID-19, trong tháng 3/2020, lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam 
giảm 91,5% so với cùng kỳ năm 2019; 3 tháng đầu năm 2020 đạt 871.819 lượt, 
giảm 31,9%. 

(5) Về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc  
Tình hình biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cơ bản ổn định, 

được hai bên tiến hành quản lý tốt theo 03 văn kiện pháp lý. Đường biên giới và hệ 
thống mốc quốc giới được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới được 
đảm bảo. Giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, địa phương hai bên được tổ chức định 
kỳ, đạt các nội dung hiệu quả, thực chất. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc giao thương qua biên giới tại 
một số cửa khẩu biên giới và đường qua lại giữa Việt Nam - Trung Quốc xuất 
hiện hiện tượng ùn tắc hàng hóa, nhưng cũng đã được hai bên đã tích cực phối 
hợp tháo gỡ. Các bộ, ngành hữu quan tích cực hỗ trợ địa phương trong công tác 
mở, nâng cấp cửa khẩu, lối thông quan, lối mở/đường qua lại và kết nối giao thông 
qua biên giới.  

(6) Tình hình Biển Đông 
Trung Quốc tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn về Biển Đông; triển khai 

toàn diện, đồng bộ các chính sách nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, thúc đẩy 
hoạt động kinh tế biển; khuếch trương “tình hình Biển Đông đang ổn định, đi vào 
đàm phán COC” để tạo hình ảnh “thiện chí hợp tác”, tích cực tranh thủ lôi kéo các 
nước ASEAN nhằm phân hóa, chia rẽ, ngăn cản sự can dự của Mỹ và đồng minh 
vào vấn đề Biển Đông; phản ứng mạnh trước các hoạt động của Mỹ và các nước ở 
khu vực Biển Đông trên các kênh ngoại giao, pháp lý, tuyên truyền và thực địa. 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, từ đầu năm 2020 đến 
nay, Việt Nam đã đồng bộ triển khai trên các kênh ngoại giao, pháp lý, tuyên 
truyền và thực địa. Các hoạt động của Việt Nam đã góp phần giữ vững chủ 
quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích chính đáng và hợp pháp đối với 
các vùng biển của Việt Nam. 

Lãnh đạo các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng đã có nhiều cuộc trao đổi song 
phương, đa phương, với Lãnh đạo các nước về vấn đề Biển Đông, khẳng định 
Việt Nam kiên quyết, kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa 
bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây 
dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; sẵn 
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sàng phối hợp với các nước về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có hợp 
tác duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật 
pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. 

Trong thời gian tới, tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục có những diễn biến 
phức tạp, không loại trừ khả năng nảy sinh vụ việc phức tạp, tác động không nhỏ 
tới tình hình tư tưởng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, 
ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, 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,về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Tiếp tục tuyên truyền khẳng 
định lập trường nhất quán của Việt Nam về mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ 
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; duy trì cục diện quan hệ với 
Trung Quốc; thực hiện nghiêm túc "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ 
đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc" và tuân thủ nhận thức 
chung quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, Chính phủ hai nước đã đạt được. 

Hai là,về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc: Tuyên truyền nâng 
cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia; tăng cường 
thông tin chính thống để người dân Việt Nam ở nước ngoài và nước ngoài hiểu 
đầy đủ, chính xác, khách quan về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước ta về vấn đề biên giới, lãnh thổ. 

Ba là,về tình hình Biển Đông: (i) Tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu cầu: kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, 
bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; 
giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển. (ii) Tuyên truyền, 
động viên để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản theo đúng quy 
định của pháp luật; đẩy mạnh thông tin tích cực, giới thiệu những tấm gương điển 
hình trong phát triển bền vững kinh tế biển của các ngành, địa phương. (iii) Kiên 
quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản 
động, cơ hội chính trị liên quan đến công tác đối ngoại, vấn đề Biển Đông, biên 
giới lãnh thổ. Tiếp tục tập trung tuyên truyền tới đông đảo người dân (nhất là ở 
khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư, liên doanh, liên kết với nước 
ngoài, vùng sâu, vùng xa, vùng tập trung đồng bào có đạo...) cảnh giác trước 
những thông tin sai sự thật, kích động tư tưởng "bài Hoa", gây mất ổn định chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 
II. TUYÊN BỐ CỦA CÁC NƯỚC ASEAN VỀ VIỆC DUY TRÌ HÒA 

BÌNH VÀ ỔN ĐỊNH Ở ĐÔNG NAM Á 
Ngày 08/8/2020, nhân dịp Kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN, các Bộ 

trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về việc duy trì hòa bình và ổn định ở 
Đông Nam Á, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ bảo đảm thực hiện hiệu quả Tầm 
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nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và duy trì đà tiến triển trong xây dựng Cộng đồng 
ASEAN sau 2025. Trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:  

(1) Nhấn mạnh cam kết duy trì Đông Nam Á là khu vực hoà bình, an ninh, 
trung lập và ổn định, và tăng cường các giá trị hướng tới hòa bình trong khu vực 
phù hợp với luật pháp quốc tế. 

(2) Tái khẳng định ASEAN cần duy trì đoàn kết, gắn kết và tự cường trong 
thúc đẩy các mục tiêu, nguyên tắc và lợi ích chung được nêu trong Hiến chương 
ASEAN. 

(3) Tái khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của việc bảo đảm các mục tiêu 
và nguyên tắc trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) cũng 
như trong Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập và Tuyên bố của 
Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) về các Nguyên tắc quan hệ cùng có lợi. 

(4) Kêu gọi tất cả các nước kiềm chế, không tiến hành các hoạt động làm 
phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng tới hoà bình, ổn định, không sử 
dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực, và giải quyết các khác biệt và tranh chấp bằng 
biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

(5) Kêu gọi tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược và tin cậy lẫn nhau giữa 
các quốc gia thông qua tiếp tục đối thoại, hợp tác cùng có lợi và các biện pháp xây 
dựng lòng tin thiết thực nhằm kiến tạo một môi trường hòa bình, thuận lợi cho 
tăng trưởng bền vững. 

(6) Cam kết tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và khuyến khích các 
đối tác của ASEAN tham gia đóng góp xây dựng thông qua các cơ chế do ASEAN 
dẫn dắt như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) 
và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), góp phần vào 
củng cố lòng tin và tin cậy lẫn nhau, cũng như xây dựng một cấu trúc khu vực mở, 
minh bạch, dung nạp và dựa trên luật lệ. 

(7) Tái khẳng định các mục tiêu và nguyên tắc nêu trong Tài liệu Quan điểm 
của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và khuyến khích các đối 
tác hợp tác cùng ASEAN để thúc đẩy Tài liệu AOIP và tiến hành hợp tác trên các 
lĩnh vực ưu tiên nêu trong Tài liệu nhằm thúc đẩy lòng tin, tôn trọng và lợi ích 
chung thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. 

(8) Tái khẳng định cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên nền tảng 
các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời đề 
cao cách tiếp cận đa phương trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên và tích 
cực tham gia định hình một cấu trúc đa phương hiệu quả hơn dựa trên luật lệ, có 
khả năng giải quyết được các vấn đề cấp bách của khu vực và toàn cầu. 

Với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, là Chủ tịch ASEAN năm 
2020, Việt Nam dành ưu tiên cao đẩy mạnh đoàn kết, thống nhất, phối hợp hành 
động hiệu quả trong ASEAN cũng như tăng cường quan hệ với các Đối tác để 
nâng cao năng lực tự cường và khả năng ứng phó hữu hiệu của ASEAN trước các 
thách thức chưa từng có, đó là dịch bệnh COVID-19 và những chuyển động, cạnh 
tranh mạnh mẽ, sâu sắc của môi trường địa chiến lược toàn cầu và khu vực, trong 
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đó đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, bao gồm cả UNCLOS 1982. Việt Nam 
sẽ cùng các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục thúc đẩy thực hiện thành công 
Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, định hướng phát triển của Cộng đồng 
ASEAN sau 2025, nâng cao vị thế và phát huy vai trò của ASEAN đóng góp cho 
hòa bình, an ninh và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.  
 

III. CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI CỦA 
LIÊN BANG NGA 

Theo đề xuất của Tổng thống Pu-tin trong bản Thông điệp Liên bang lần thứ 
16 (ngày 15/01/2020), Nga đã tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức một cuộc 
trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp hiện hành (được thông qua vào năm 1993). 
Từ ngày 25/6 đến ngày 01/7/2020, tất cả công dân Nga trên 18 tuổi (ngoại trừ 
những người mất năng lực và tù nhân) đều có quyền bỏ phiếu hoặc trực tuyến qua 
mạng hoặc trực tiếp tại các địa điểm bỏ phiếu về những sửa đổi, bổ sung đối với 
bản Hiến pháp. Trong số khoảng 71/110 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, có 55,7 
triệu cử tri (tương đương với khoảng 78%) đã đồng ý với những điều khoản sửa 
đổi, bổ sung và Hiến pháp sửa đổi của Liên bang Nga đã chính thức có hiệu lực từ 
ngày 04/7/2020. 

Bản Hiến pháp mới có tổng cộng 206 điểm sửa đổi, bổ sung, bao gồm các 
nội dung chủ yếu sau: 

Nhóm vấn đề về xã hội: (i) Củng cố vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em; Nhà nước đóng vai trò bảo trợ khi trẻ em không có gia đình; 
(ii) Bảo đảm mức lương và lương hưu tối thiểu không thấp hơn mức sống tối 
thiểu; (iii) Làm rõ khái niệm “Nhà nước xã hội” trong Hiến pháp, trong đó đề cao 
vai trò của Nhà nước đối với xã hội; (iv) Tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái 
của nước Nga; (v) Củng cố và phát huy những giá trị gia đình truyền thống, khẳng 
định hôn nhân là sự kết hợp giữa nam và nữ (gián tiếp không công nhận hôn nhân 
đồng tính). 

Nhóm vấn đề về chính thể: (i) Quy định một người không thể giữ chức Tổng 
thống Liên bang Nga quá 2 nhiệm kỳ, bỏ chữ “liên tiếp” tại đoạn 3, điều 81, 
chương 4 trong Hiến pháp cũ (2 nhiệm kỳ liên tiếp), nhiệm kỳ Tổng thống được 
tính lại từ đầu kể từ khi thông qua bản Hiến pháp này; (ii) Những người có quốc 
tịch nước ngoài và cư trú tại Nga dưới 25 năm không được phép tranh cử Tổng 
thống (trước đây là 10 năm), tuy nhiên, công dân tại bán đảo Crưm (được Nga sáp 
nhập năm 2014) được miễn yêu cầu về thời gian cư trú khi ứng cử Tổng thống; 
(iii) Nghiêm cấm Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Liên bang, đại 
biểu Quốc hội Nga và những người giữ chức vụ cấp cao của Liên bang Nga có 
quốc tịch nước ngoài hoặc thẻ định cư ở nước ngoài; nghiêm cấm mở tài khoản 
hoặc gửi tài sản có giá trị tại ngân hàng nước ngoài; (iv) Việc bổ nhiệm lãnh đạo 
các cơ quan cấp Liên bang chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến của Thượng viện; 
Thủ tướng và thành viên nội các phải được Hạ viện phê chuẩn; (v) Hiến định cơ 
chế Hội đồng Nhà nước, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan trong ba nhánh 
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quyền lực; (vi) Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga, nghiêm 
cấm bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thu hồi hay yêu sách thu hồi lãnh thổ 
của Liên bang Nga; (vi) Khẳng định Hiến pháp Liên bang Nga được ưu tiên áp 
dụng trước các phán quyết của tòa án quốc tế. 

Một số vấn đề khác: (i) Hiến định hóa quy chế cho tiếng Nga là ngôn ngữ 
quốc gia; (ii) Khẳng định văn hóa Nga là di sản độc đáo của nhiều dân tộc cùng 
sinh sống trên lãnh thổ Nga, Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ những đặc trưng văn 
hóa của mỗi dân tộc, vùng miền; (iii) Bổ sung điều khoản khẳng định Liên bang 
Nga là chủ thể kế thừa của Liên Xô tại các tổ chức, điều ước quốc tế mà trước đây 
Liên Xô là thành viên hoặc đã ký kết. 

Theo các chuyên gia, mặc dù cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp bị 
một số đảng phái và nhóm xã hội trong nước phản đối nhưng Nga vẫn tổ chức 
thành công. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội 
của Liên bang Nga, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của Nga trong thời gian 
tới. Mặc dù phần lớn các điểm sửa đổi là về vấn đề xã hội, nhưng những điểm sửa 
đổi có tính quyết định lại liên quan đến việc hoàn thiện thể chế Nhà nước, cách 
thức tổ chức quyền lực và mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất, tạo điều kiện cho các cơ quan Nhà nước dễ dàng hơn trong việc hoạch định 
các chính sách phát triển đột phá, phù hợp với tình hình mới, mang lại cho nước 
Nga nhiều thành tựu mới. Việc thông qua Hiến pháp mới cơ bản không gây xáo 
trộn đời sống chính trị và xã hội Nga, đồng thời mở ra nhiều phương án lựa chọn 
cho Tổng thống Pu-tin và Đảng “Nước Nga thống nhất”cầm quyền sau năm 2024. 

 
IV. XUNG QUANH CUỘC ĐÀM PHÁN VỀ ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐẠI 

PHỤC HƯNG 
Đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) là dự án lớn nhất và được mệnh 

danh là siêu đập thủy điện của châu Phi, với tổng chi phí xây dựng vào khoảng 4,8 
tỷ USD. Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2022, GERD sẽ sản xuất hơn 6.000MW 
điện, đồng thời đưa Ethiopia tiến tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu điện năng 
lớn nhất châu Phi. Dự án trên do Tập đoàn Điện lực Ethiopia thực hiện và được 
khởi công vào năm 2011. Tuy nhiên, căng thẳng cũng bắt đầu gia tăng từ đây giữa 
Ethiopia với Ai Cập và Sudan. 

Theo Ethiopia, mặc dù người dân và Chính phủ nước này là những người tài 
trợ cho dự án, nhưng GERD không chỉ phục vụ Ethiopia mà cả Sudan và Ai Cập. 
Nhưng Ai Cập và Sudan lại phản đối vì lo ngại GERD sẽ làm giảm nguồn nước 
của các quốc gia này cũng như tác động tiêu cực đến các con sông ở hạ nguồn, ảnh 
hưởng đến hơn 90% dân số của hai nước Ai Cập và Sudan. Ai Cập còn lo ngại khi 
GERD hoàn thành sẽ cần 30 tỷ m3 nước mỗi năm và điều này được cho là sẽ làm 
hồ Nasser của Ai Cập khô cạn, khiến hoạt động cấp điện từ đập thủy điện Aswan 
của Ai Cập bị ngưng trệ. 

Tháng 2/2020, một vòng đám phán do Mỹ hậu thuẫn đã kết thúc thất bại vì 
không đạt được đồng thuận pháp lý về quản lý hạn hán và các hiệp ước quốc tế. 
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Ethiopia cho rằng, những điều này gây ảnh hưởng tới chủ quyền của mình và cáo 
buộc “Mỹ đang ủng hộ Ai Cập”. Các cuộc đàm phán sau đó do Liên minh châu 
Phi (AU) và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, đương kim Chủ tịch AU tổ 
chức trong tháng 7/2020 cũng không đạt được thỏa thuận vì không giải quyết được 
những mâu thuẫn cơ bản giữa ba nước Ethiopia, Ai Cập và Sudan. 

Gần đây, Ethiopia đã lên kế hoạch làm đầy hồ chứa của GERD vào mùa 
mưa trong tháng 7 và dự kiến hoàn thành trong 7 năm. Ai Cập và Sudan lo ngại 
động thái trên có thể làm giảm mực nước sông Nile, gây hậu quả nghiêm trọng cho 
họ ở hạ lưu sông. Theo Ai Cập, kế hoạch nên diễn ra trong 12 đến 21 năm để giảm 
thiểu tác động của công trình với nguồn nước sông Nile. Căng thẳng gia tăng vào 
cuối tháng 7/2020 khi nhiều nguồn tin và hình ảnh vệ tinh từ Cơ quan Vũ trụ châu 
Âu cho thấy, Ethiopia đã bắt đầu tích nước vào hồ chứa. 

Với những quan điểm bất đồng, sau nhiều lần trì hoãn, lãnh đạo các nước Ai 
Cập, Ethiopia và Sudan đã nối lại đàm phán vào ngày 04/8/2020. Cuộc đàm phán 
trực tuyến diễn ra giữa các Bộ trưởng Thủy lợi của ba nước Ai Cập, Ethiopia, 
Sudan, các quan chức của Liên minh châu Phi (AU) đóng vai trò trung gian, cùng 
đại diện Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Thế giới được mời tham gia 
với tư cách quan sát viên. Tại cuộc họp, Ai Cập và Sudan chỉ trích việc Ethiopia 
đơn phương xả nước đầy hồ đập và kêu gọi cần phải ký một thỏa thuận ba bên và 
đảm bảo việc trao đổi thông tin theo luật pháp quốc tế. Sau cuộc gặp, Bộ Nguồn 
nước và Tưới tiêu Ai Cập  tuyên bố nước này quyết định rút khỏi vòng đàm phán 3 
bên để tham vấn nội bộ. 

Theo các chuyên gia, căng thẳng giữa Sudan, Ai Cập và Ethiopia về sông 
Nile thực tế là một trong những điểm nóng tranh chấp nguồn nước đang gia tăng 
trên toàn cầu. Nhiều nước đang phát triển luôn mong muốn phát triển và xây dựng 
các đập thủy điện để sản xuất điện và phát triển kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu đang làm thay đổi dòng chảy và nguồn cấp nước cho các dòng sông. Báo cáo 
của Ủy ban châu Âu từng chỉ ra 5 khu vực có thể nổ ra xung đột vì nước là các hệ 
thống sông Nile, sông Hằng, sông Ấn, sông Tigris-Euphrates và sông Colorado. 
 
 

 
VĂN BẢN MỚI 

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 
10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020 
của Chính phủ. Quyết định gồm 06 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
10/8/2020. Một số quy định chủ yếu của Quyết định: 

- Đối tượng áp dụng: (1) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang 
được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản 
xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (sau đây gọi 
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là người thuê đất); (2) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất; 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

- Mức giảm tiền thuê đất: Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 
đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm 
trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu 
có). Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động 
sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. 

- Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất: 
(1) Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương 

thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ 
thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020; trường 
hợp nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất 
theo quy định này Quyết định này. 

(2) Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định 
khoản 1 Điều này; không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định tại Điều 4 Quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất 
được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật 
về thu tiền thuê đất. 

(3) Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định 
giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó phát hiện qua 
thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền 
thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân 
sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền 
được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

(4) Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi 
cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa 
tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm 
tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; 
trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc 
hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật 
khác có liên quan. 

 


