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THÔNG TIN TRONG NƯỚC 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 

19-NQ/TW 

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương tại Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng về phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, 

nông dân văn minh” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động (Nghị quyết 

số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ) với các nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu sau:  

Xây dựng, tổ chức các chương trình tuyên truyền, học tập, quán triệt thông 

qua các phương tiện truyền thông, các hội nghị, hội thảo và các hình thức khác để 

phổ biến, nâng cao nhận thức về các mục tiêu, định hướng và giải pháp đã đề ra tại 

Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn và 

các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các địa phương, 

các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. 

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông 

thôn; nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của 

nông dân và cư dân nông thôn.  

Thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, 

nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; xây dựng 

đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực nông thôn; 

phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới 

sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, 
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nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng 

Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Rà soát 

các cơ chế, chính sách hiện hành bảo đảm phù hợp với các chủ trương, định hướng, 

nhiệm vụ tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chiến lược phát triển nông nghiệp và 

nông thôn để đề xuất điều chỉnh và tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả.  

Đổi mới tổ chức, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển thị 

trường trong nước và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Đẩy mạnh đổi mới và tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp theo mô hình hợp tác 

xã hợp tác, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, tích hợp đa giá trị, liên 

ngành, liên vùng.  

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, 

nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa 

về tài nguyên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, có cơ chế và chế tài cho việc cập 

nhật thường xuyên và phân quyền truy cập phù hợp. 

Xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu 

quả hội nhập kinh tế quốc tế về nông nghiệp, nông thôn cho các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan. Tổ chức phổ biến, hỗ trợ thực hiện và giám sát triển khai hiệu quả 

các điều ước và thỏa thuận quốc tế song phương, đa phương.  

Bám sát các mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình hành 

động của Chính phủ, làm cơ sở giám sát thường xuyên và đánh giá định kỳ việc 

thực hiện Nghị quyết. Giám sát, đánh giá các chương trình, đề án, dự án tiến hành 

định kỳ 5 năm, hàng năm hoặc đột xuất… 

II. KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI GIAI 

ĐOẠN 2023 - 2030 

Để đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong quản lý nhà nước về ứng 

phó khắc phục sự cố chất thải; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng 

phó, khắc phục hậu quả kịp thời; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng từ 

Trung ương đến địa phương trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực ứng phó, 

khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố chất thải…; các bộ, ngành, địa phương được 

giao nhiệm vụ trong Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 

2030 (ban hành theo Quyết định 146/QĐ-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ) như sau:  

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, giúp 
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Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế 

hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải; kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và sẵn 

sàng tổ chức ứng phó sự cố; tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố chất thải.  

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn 

xây dựng, tổ chức lực lượng ứng phó; đề xuất Chính phủ đầu tư mua sắm trang 

thiết bị, vật tư chuyên dụng để nâng cao năng lực ứng phó cho các lực lượng 

chuyên trách, kiêm nhiệm và các đơn vị có liên quan, sẵn sàng ứng phó sự cố chất 

thải cấp quốc gia. Hằng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, đào tạo lực 

lượng chuyên trách, kiêm nhiệm; phối hợp và làm tốt công tác truyền thông, tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

Bộ Công an chủ trì, chỉ đạo cơ quan Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi 

trường, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát điều tra các 

cấp, Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố chất thải 

theo yêu cầu của cơ quan, cấp có thẩm quyền. Định kỳ tổ chức tập huấn, huấn 

luyện, diễn tập, đào tạo lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm ứng phó sự cố chất 

thải (lồng ghép xây dựng kế hoạch, tập huấn, huấn luyện, diễn tập trong các kế 

hoạch khác của Bộ); phối hợp và làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu cho Chính phủ thống nhất 

quản lý nhà nước về ứng phó sự cố chất thải; xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc xác 

định thiệt hại về người, tài sản và môi trường; hướng dẫn các địa phương khắc 

phục hậu quả, phục hồi môi trường sau sự cố... 

Bộ Công Thương chủ trì, tham mưu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố chất 

thải cấp quốc gia do rò rỉ, phát tán hóa chất độc trong lĩnh vực công nghiệp. Chủ 

trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và 

địa phương về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố chất thải do rò rỉ, 

phát tán hóa chất độc trong lĩnh vực công nghiệp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo ứng phó, khắc 

phục hậu quả sự cố chất thải trong phạm vi quản lý; tổ chức tập huấn, diễn tập, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó, khắc phục sự cố chất thải 
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và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và 

địa phương triển khai các phương án về sử dụng hạ tầng giao thông, các trang thiết 

bị, phương tiện, vật tư vận tải trong phạm vi phụ trách tham gia ứng phó sự cố môi 

trường theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên hành hoặc trình cấp 

có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường với các phương tiện tham gia giao thông.  

Bộ Y tế quy định chi tiết việc phân loại, thu gom, lưu giữ và quản lý chất thải y 

tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Chỉ đạo, tăng cường công tác phòng ngừa ứng 

phó sự cố môi trường do chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Nghiên 

cứu, đánh giá các nguy cơ lây nhiễm đối với chất thải y tế và xây dựng các biện pháp 

phòng ngừa tương ứng.  

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó 

sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hoạt động, tham gia ứng phó sự cố 

liên quan đến chất thải phóng xạ cấp quốc gia do kinh doanh, vận chuyển, rò rỉ 

chất phóng xạ. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn công 

tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố liên quan đến chất thải phóng 

xạ do kinh doanh, vận chuyển, rò rỉ chất phóng xạ.  

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tuyên 

truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân về phòng ngừa, ứng 

phó sự cố chất thải. Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc quyền 

phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc, phục 

vụ công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. 

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền phối 

hợp, giải quyết thủ tục cho đơn vị ứng phó sự cố chất thải của Việt Nam tham gia 

hỗ trợ quốc tế và lực lượng hỗ trợ ứng phó của nước ngoài tham gia hỗ trợ ứng phó 

tại Việt Nam. Trao đổi thông tin, yêu cầu phối hợp hoặc đề nghị trợ giúp ứng phó 

sự cố chất thải xảy ra ở nước ngoài ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc sự cố chất thải ở 

Việt Nam ảnh hưởng đến nước ngoài. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương 

trong công tác thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án đầu 

tư công phục vụ nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải theo quy định của 
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pháp luật. Hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hằng năm, làm cơ sở để các bộ, ngành và địa phương triển khai thực 

hiện Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp, bố trí 

kinh phí thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố chất thải, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp ngân sách hiện hành, quy định tại 

Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.  

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn 

các quy hoạch, kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về cấp 

nước, thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn và khu công 

nghiệp; quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và 

triển khai thực hiện hiệu quả trong lĩnh vực thuộc bộ quản lý theo quy định của 

pháp luật.  

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường... 

III. QUY HOẠCH TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THỜI 

KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

Ngày 06/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 174/QĐ-TTg 

phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, trong đó nêu mục tiêu đến năm 2030 là phấn đấu đạt được một 

số chỉ tiêu cơ bản của Quy hoạch, gồm: 100% các vị trí giám sát dòng chảy xuyên 

biên giới được giám sát tự động, trực tuyến; 100% các nguồn nước liên tỉnh được 

công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải; 100% công trình khai thác, sử 

dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước được giám sát vận hành và kết nối hệ 

thống theo quy định; 100% hồ, ao, đầm, kênh, rạch không được san lấp theo quy 

định phải được công bố và quản lý chặt chẽ; 50% nguồn nước thuộc đối tượng lập 

hành lang bảo vệ nguồn nước được cắm mốc theo quy định; 100% nước thải đô thị 

được xử lý đạt quy chuẩn quốc gia trước khi xả vào nguồn nước, hệ thống thoát 

nước chung. 

Quản lý, điều hòa, phân bổ nguồn nước góp phần bảo đảm an ninh nguồn 

nước cho các mục đích khai thác, sử dụng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội trên lưu vực sông, cụ thể: Quản lý điều hòa lượng nước có thể khai thác, sử 
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dụng trên toàn lưu vực ứng với tần suất 50% khoảng 128.241 triệu m3, ứng với tần 

suất 85% khoảng 118.091 triệu m3, trong đó lượng nước có thể khai thác, sử dụng 

từ ngoài biên giới chảy vào (tại các trạm thủy văn Tân Châu, Châu Đốc) ứng với 

tần suất 50% khoảng 111.200 triệu m3, ứng với tần suất 85% khoảng 102.200 triệu 

m3 đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng nước đến năm 2030. 

Các giải pháp điều hòa phân bổ nguồn nước cho các vùng, các tiểu vùng thực 

hiện trên cơ sở các quy định tại Quy hoạch này. Trường hợp hạn hán, thiếu nước, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc điều hoà, phân bổ nguồn nước cho 

các mục đích sử dụng cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước. 

Trường hợp xảy ra thiếu nước nghiêm trọng, dòng chảy đến tại các trạm thủy 

văn Tân Châu, Châu Đốc thiếu hụt trên 30% so với trung bình nhiều năm trong 

mùa cạn, xâm nhập mặn sâu vào các sông, rạch, nội đồng (như các năm 2019, 

2020), cần thực hiện việc đàm phán với các quốc gia thượng nguồn để yêu  cầu gia 

tăng lượng nước về đồng bằng, chuyển từ phương thức đáp ứng nhu cầu sang chủ 

động quản lý nhu cầu trên các vùng sinh thái lợ và mặn, kết hợp các giải pháp tích, 

trữ, tạo nguồn. 

Kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn 

nước trên lưu vực sông Cửu Long thông qua việc kết nối, truyền thông tin, dữ liệu 

về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước, xả nước thải theo quy định. Bổ sung, 

xây dựng mới công trình tích, trữ nước, công trình bổ cập nhân tạo nước dưới đất, 

điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước bảo đảm đa mục tiêu, phù 

hợp với Quy hoạch này và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan, ưu tiên 

thực hiện tại 28 tiểu vùng bị thiếu nước ngọt thuộc 120 tiểu vùng quản lý tổng hợp 

tài nguyên nước.  

Nâng cao khả năng tích trữ nước của các ao, hồ, khu trũng sẵn có, kênh nội 

đồng, kênh cấp II, III trên nguyên tắc bảo đảm an toàn; bổ sung, xây dựng mới 

công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước đa mục tiêu, bảo 

đảm cấp nước cho mùa cạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền trong trường hợp xảy ra thiếu nước, phù hợp với Quy hoạch này và các quy 

hoạch chuyên ngành khác có liên quan... 

IV. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ 

LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ 

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 
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NĂM 2030” 

Quyết định phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030”, ngày 06/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06) là 

đề án quan trọng, đột phá về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng 

chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

Qua một năm thực hiện, Đề án đã mang lại những kết quả tích cực bước đầu, làm 

tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ cho các năm tiếp theo. Tuy nhiên, trong quá 

trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là “điểm nghẽn” 

làm chậm tiến độ triển khai Đề án. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời đẩy mạnh việc triển 

khai thực hiện Đề án 06 trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tại Chỉ thị 

05/CT-TTg, ngày 23/02/2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng 

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

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương 

năm 2023 và những năm tiếp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và thực hiện đồng 

bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

Các bộ, ngành, địa phương xác định triển khai Đề án 06 là một trong nhiệm 

vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các 

ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, 

doanh nghiệp. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm 

sau, làm từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một 

cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, tránh chồng 

chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.  

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể 

triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 để đạt được các mục tiêu phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

các cấp và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ 

người dân, doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2023.  

Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh 

nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất 
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lượng hơn, phục vụ tốt hơn, hoàn thành trong tháng 6/2023.  

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 

đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 và 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực 

hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà 

soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% 

thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, hoàn thành 

trong tháng 6/2023.  

Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn 

chip, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp các 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài 

khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc 

thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023. Thời gian hoàn thành 

trong tháng 3/2023. Đẩy mạnh cung cấp, thanh toán trực tuyến, trong đó tập trung 

thực hiện chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Thời 

gian hoàn thành trong tháng 3/2023. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông 

tin đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-TTH, ngày 26/4/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2023. 

Chủ động phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ 

quan có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn 

thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn 

thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử 
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dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả, phấn đấu hoàn 

thành trong tháng 3/2023.  

Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả về đào tạo, 

tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng 

cao; hạn chế tình trạng chảy máu chất xám. Nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô 

hình, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 

nói riêng; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ 

năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng công 

nghệ thông tin, nghiệp vụ. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2023. 

Ngoài các nhiệm vụ chung nêu trên, Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm cụ thể 

của từng bộ: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây 

dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương trong việc tiếp tục đẩy mạnh Đề án “phát triển ứng dụng dữ 

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

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

V. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THUỐC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Ngày 04/3/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, quyết nghị một 

số nội dung sửa đổi quan trọng sau:  

Sửa đổi khoản 4, Nghị quyết số 144/NQ-CP, ngày 05/11/2022 của Chính phủ 

như sau: “Cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng 

thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu, như sau: Đối với các hợp đồng được ký 

trước ngày 05/11/2022: thực hiện theo thời hạn của hợp đồng. Đối với các hợp đồng 

được ký từ ngày 05/11/2022: thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy 

định về vấn đề này, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực 

tiếp. Trường hợp hết thời hạn hợp đồng quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì 

được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua”. 

Trường hợp trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu (sau đây gọi 

chung là chủ đầu tư) quy định nội dung nhà thầu trúng thầu vật tư, hóa chất có 
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trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất thì nhà thầu 

trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị y tế theo yêu cầu của chủ đầu tư. Chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu 

cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất quy định tại khoản này được Quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán. Trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh 

toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua. 

Cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá 

gói thầu trong năm 2023, cụ thể: (1) Khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp cùng 

một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau, chủ đầu 

tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây 

dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở 

tính năng, cấu hình kỹ thuật do Hội đồng khoa học xây dựng, đơn vị tổ chức lấy 

báo giá theo quy định tại điểm b khoản này. (2) Chủ đầu tư xác định giá gói thầu 

căn cứ ít nhất một trong các tài liệu sau: a) Giá thị trường được tham khảo từ báo 

giá của các nhà cung cấp theo một trong các hình thức sau: Chủ đầu tư gửi thông 

báo mời chào giá với yêu cầu kỹ thuật lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc 

cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế 

(https://dmec.moh.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình 

thức khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu trong thời gian tối thiểu 10 

ngày. Hết thời gian thông báo mời chào giá, chủ đầu tư căn cứ số báo giá nhận 

được để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. Trường hợp chỉ có một hoặc hai nhà 

phân phối hoặc doanh nghiệp (sau đây gọi chung là nhà phân phối) cung cấp báo 

giá thì được sử dụng các báo giá đã nhận để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. b) 

Chủ đầu tư được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ 

có một nhà phân phối hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền 

mà không thể mua được từ nhà phân phối khác. 

Việc xác định giá gói thầu được dựa trên tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, 

khả năng tài chính của chủ đầu tư. Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định 

của Luật Giá. Giá trúng thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự 

trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 120 ngày. Trường hợp gói thầu 

gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá cho từng phần trong giá gói thầu. 

 Cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, 



11 
 

11 

 

tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ 

(bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) 

nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh. 

Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ y 

tế cung cấp từ các trang thiết bị y tế này và được sử dụng kinh phí của cơ sở để bảo 

trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế trong quá trình sử dụng. 

Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành hướng dẫn về xây dựng giá gói 

thầu trang thiết bị y tế: Hoàn thành trong Quý II năm 2023; sửa đổi, bổ sung danh 

mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương bảo đảm phù hợp với 

năng lực tổ chức đấu thầu của từng cấp và khả năng cung ứng của doanh nghiệp để 

cung ứng đủ, kịp thời thuốc cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Hoàn thành 

trong Quý III năm 2023; nghiên cứu, xây dựng cơ chế bảo đảm thuốc hiếm, thuốc 

hạn chế nguồn cung: Hoàn thành trong Quý III năm 2023; xây dựng, ban hành 

hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền để 

đấu thầu qua mạng: Hoàn thành trong Quý III năm 2023; phối hợp với Bộ Tài 

chính và các bộ, cơ quan có liên quan đề xuất giải pháp cụ thể báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định: Hoàn thành trong Quý II năm 2023. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm khẩn trương hướng dẫn kịp thời, cụ 

thể các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền; phối hợp với Bộ Y tế xây dựng 

các quy định về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế trong dự án Luật Đấu thầu bảo 

đảm phù hợp với đặc thù của ngành y tế. 

Bộ Tài chính có trách nhiệm khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành mới các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng kinh phí có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm 

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. 

VI. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA  

Ngày15/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

03/2023/QĐ-TTg, về Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo Quyết định, 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra, khảo sát trong đó có 

03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều 
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tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế) và 42 cuộc điều tra thống kê ở 

các lĩnh vực khác nhau, cụ thể: 

Nhóm 01. Điều tra dân số, lao động và việc làm, gồm 3 cuộc điều tra: Điều tra 

dân số và nhà ở giữa kỳ; Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; Điều 

tra lao động và việc làm. 

Nhóm 02. Điều tra đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gồm 8 cuộc 

điều tra: Điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Điều tra nông 

thôn, nông nghiệp giữa kỳ; Điều tra diện tích cây nông nghiệp; Điều tra năng suất, 

sản lượng cây nông nghiệp; Điều tra chăn nuôi; Điều tra lâm nghiệp; Điều tra, 

kiểm kê rừng; Điều tra thủy sản. 

Nhóm 03. Điều tra công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và vốn đầu 

tư, gồm 8 cuộc điều tra: Điều tra ngành công nghiệp; Điều tra năng lực sản xuất 

của một số sản phẩm công nghiệp; Điều tra hoạt động xây dựng; Điều tra hoạt 

động thương mại và dịch vụ; Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến; Điều 

tra thông tin khách du lịch nội địa; Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc 

tế đến Việt Nam; Điều tra vốn đầu tư thực hiện. 

Nhóm 04. Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và tài khoản quốc gia, 

gồm 5 cuộc điều tra: Điều tra doanh nghiệp; Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá 

thể; Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp; Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân 

đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian; Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ 

chức vô vị lợi. 

Nhóm 05. Điều tra giá, gồm 9 cuộc điều tra: Điều tra giá tiêu dùng (CPI); 

Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất; Điều tra giá sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Điều tra giá sản xuất công nghiệp; Điều 

tra giá sản xuất dịch vụ; Điều tra giá sản xuất xây dựng; Điều tra giá bất động sản; 

Điều tra giá tiền lương; Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Nhóm 06. Điều tra khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, gồm 3 

cuộc điều tra: Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học 

và công nghệ; Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Điều tra 

thống kê thương mại điện tử. 

Nhóm 07. Điều tra y tế, xã hội và môi trường, gồm 6 cuộc điều tra, khảo sát: 

Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập; Điều tra dinh dưỡng; Khảo sát mức 

sống dân cư Việt Nam; Khảo sát sức khỏe dân cư và kinh nghiệm cuộc sống; Điều 
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tra người khuyết tật; Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng, 

sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia cho phù hợp với yêu cầu 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia là căn cứ để các bộ, ngành chủ động 

xây dựng kế hoạch các cuộc điều tra, xây dựng phương án điều tra, kế hoạch thực 

hiện, dự toán kinh phí và quyết định các cuộc điều tra thống kê, tạo sự ổn định cho 

hoạt động thống kê. Kết quả điều tra được công bố theo đúng quy định. 

Kinh phí để thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra 

thống kê quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân 

sách của các cơ quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (bao gồm cả 

nguồn kinh phí khác do tổ chức quốc tế tài trợ theo các chương trình dự án) bảo 

đảm theo quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra. Kết quả của các cuộc điều tra 

thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia phải được công bố theo 

đúng các quy định của Luật Thống kê và các quyết định hiện hành của Nhà nước 

về điều tra thống kê.  

VII. VỀ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Công điện số 71/CĐ-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

Các bộ, cơ quan Trung ương theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được 

giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các 

khó khăn, vướng mắc của các địa phương; có văn bản trả lời, hướng dẫn, diễn giải 

cụ thể và đồng gửi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các địa phương 

tham khảo, triển khai thực hiện bảo đảm thời hạn được giao; kịp thời báo cáo cấp 

có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền. 

Các bộ, cơ quan Trung ương là chủ dự án thành phần của các chương trình 

mục tiêu quốc gia tích cực theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án 

thành phần được giao chủ trì quản lý tại các địa phương để chủ động rà soát, 
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nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách theo tinh thần tháo gỡ các nút 

thắt, khơi thông các điểm nghẽn, phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho các 

địa phương tổ chức triển khai thực hiện thuận lợi, thông suốt, hoàn thành các mục 

tiêu đề ra. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động, 

quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, trong 

đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Khẩn trương ban hành hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định khung, văn bản quản lý, điều 

hành để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương; 

hoàn thành trong Quý I năm 2023… Rà soát, tổng hợp các văn bản quản lý, điều 

hành đã ban hành để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa 

phương, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 03 năm 2023.  

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời 

hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng 

quy định hiện hành và tiến độ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh 

tra, kiểm tra cùng cấp để công tác kiểm tra, giám sát phải thực chất, hiệu quả và đề 

xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trực tiếp 

tổ chức thực hiện. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc và các 

bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng tháng 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Công điện này.  

 

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ 

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

 

I. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ AN NINH MUNICH 

Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 - hội nghị an ninh quy mô nhất thế giới 

được tổ chức thường niên tại thành phố cùng tên tại miền Nam nước Đức đã diễn 

ra từ ngày 17 - 19/02/2023. Đây là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo, các 

bên đối thoại cấp cao, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, thảo luận các biện pháp 
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giảm đối đầu, căng thẳng, đối phó với các thách thức, nguy cơ, nhằm bảo vệ môi 

trường an ninh quốc tế. 

Hội nghị năm nay có sự tham gia của 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng 

đầu chính phủ các nước, gần 100 bộ trưởng cùng hàng nghìn chuyên gia về chính 

sách an ninh đến từ các nước. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở Hội nghị lần này là không 

có bất kỳ một quan chức Nga nào được mời dự Hội nghị, trong khi xung đột Nga - 

Ukraine lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay và cũng là nội dung trọng 

tâm của Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Tác động toàn 

cầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine; các vấn đề về chính trị, kinh tế, an ninh, 

quốc phòng, biến đổi khí hậu, môi trường, an ninh lương thực toàn cầu; tái cấu trúc 

toàn cầu, trong đó đáng chú ý là trật tự an ninh ở châu Âu; vấn đề mở rộng Tổ 

chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có việc Thụy Điển và Phần 

Lan gia nhập liên minh quân sự này; vai trò của nước Anh hậu Brexit trong cấu 

trúc an ninh châu Âu tương lai… Bên lề Hội nghị đã diễn ra nhiều cuộc thảo luận 

song phương và đa phương, trong đó đáng chú ý là các cuộc gặp có sự tham dự của 

đại diện Mỹ, Trung Quốc, Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hối thúc các nước 

phương Tây hỗ trợ thêm xe tăng hiện đại cho Ukraine và cho rằng cuộc chiến ở 

Ukraine có thể sẽ còn kéo dài, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo, vật tư và 

hậu cần. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, hiện không phải là thời 

điểm để đối thoại. Mục tiêu của Pháp và châu Âu giờ đây là gia tăng các biện pháp 

trừng phạt Nga và tăng cường sự ủng hộ về chính trị, quân sự và nhân đạo dành 

cho Ukraine, giúp Ukraine giành ưu thế để buộc nước Nga quay trở lại bàn đàm 

phán. Trái ngược với các phát biểu từ các nhà lãnh đạo phương Tây, liên quan vấn 

đề Ukraine, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng 

Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên liên quan, nhất là các nước 

châu Âu, cần cân nhắc nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột này. Ông khẳng định, 

Trung Quốc không bàng quan cũng không “đổ thêm dầu vào lửa” liên quan tới 

xung đột ở Ukraine. Đại diện Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ nêu quan điểm 

của mình về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó nhấn mạnh sự 

toàn vẹn lãnh thổ của các nước phải được tôn trọng, các nguyên tắc trong Hiến 

chương Liên hợp quốc phải được duy trì. Chính vì vậy, phía Trung Quốc kêu gọi 
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giải quyết xung đột ở Ukraine một cách hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn, 

không nên giải quyết thông qua việc gây sức ép hoặc các biện pháp trừng phạt đơn 

phương, bởi điều đó sẽ phản tác dụng. 

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich 2023 Christoph 

Heusgen đánh giá, Hội nghị đã thể hiện “sự đoàn kết mạnh mẽ xuyên Đại Tây 

Dương” và cho rằng châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng cần tăng chi tiêu 

quốc phòng để có thể đáp ứng tốt hơn trước những thách thức mới của thời đại.  

Theo nhận định của nhiều nhà phân tích, kết quả Hội nghị An ninh Munich 

2023 chưa tạo ra được bước ngoặt thực sự nào trong đường hướng giải quyết các 

vấn đề đang đặt ra. Một trong những nguyên nhân được đưa ra là do thiếu vắng sự 

hiện diện của Nga khiến các thảo luận rơi vào thế một chiều, khó đưa ra những 

biện pháp thực sự giúp tháo ngòi nổ căng thẳng ở Ukraine hay góp phần giải quyết 

những thách thức phát sinh từ sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc. 

II. VỀ THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG CỦA NGA NĂM 2023 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc Thông điệp liên bang 2023 tại hội 

trường tòa nhà Gostiny Dvor, thủ đô Moskva, Nga. Đây là thông điệp thứ 18 của 

nhà lãnh đạo Nga và sau gần 1 năm nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc 

biệt ở Ukraine. Thông điệp đã đề cập đến nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại quan 

trọng, khẳng định nhu cầu độc lập, tự do phát triển của nước Nga và bày tỏ quan 

điểm đối với các chính sách của phương Tây. 

 Theo thông lệ, bài phát biểu Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga 

trước Quốc hội sẽ tập trung vào các vấn đề về tình hình đất nước, về các định 

hướng chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước, là cơ sở để đặt ra 

các mục tiêu chiến lược, ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh 

quốc gia của Nga. Theo đó, Thông điệp 2023 tập trung vào các nội dung chính sau: 

Về cuộc xung đột với Ukraine và quan hệ đối ngoại của Nga với Mỹ, 

phương Tây: Mở đầu thông điệp liên bang, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã 

làm mọi cách để giải quyết vấn đề Ukraine một cách hòa bình, nhưng cam kết của 

các nhà lãnh đạo phương Tây đã không được thực hiện. Tổng thống Putin cho rằng 

phương Tây “khơi mào” cuộc xung đột ở Ukraine và các nước phương Tây - dẫn 

đầu là Mỹ - đang tìm kiếm “quyền lực vô hạn” trong các vấn đề thế giới. Tổng 

thống Putin cho biết, Nga kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và thế giới không nên 

bị chia thành các quốc gia “văn minh” và phần còn lại. Tổng thống Nga nhận định, 
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phương Tây đang cố gắng biến cuộc xung đột khu vực thành cuộc xung đột toàn 

cầu và khẳng định sẽ phản ứng một cách phù hợp. 

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga tạm ngừng tham 

gia Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START). Điều này là 

do Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia vào cuộc 

xung đột quân sự trực tiếp với Nga với mục tiêu gây “thất bại chiến lược cho Nga”. 

Tổng thống Putin cho rằng, ngoài kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, cần phải tính tới 

kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp và yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga và tập đoàn 

năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom phải sẵn sàng cho các vụ thử hạt nhân 

trong trường hợp cần thiết, nhưng lưu ý rằng Nga sẽ không phải là bên đầu 

tiên thực hiện các hoạt động này.   

Về kinh tế, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đã phát động tấn công 

vào nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt, tuy nhiên sẽ “không đạt được gì và 

không thu được bất kỳ kết quả nào”. Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế 

quốc gia vẫn đứng vững trước những biện pháp trừng phạt của các nước phương 

Tây. Ông khẳng định trước Quốc hội nước Nga có mọi nguồn lực tài chính cần 

thiết để đảm bảo an ninh và phát triển quốc gia bất chấp những biện pháp trừng 

phạt kinh tế của phương Tây. Mặc dù GDP của Nga năm 2022 giảm 2,1% nhưng 

vượt so với những dự báo trước đó. Nga đang xây dựng các hệ thống thanh toán và 

cấu trúc tài chính mới, độc lập với đồng USD; các ngân hàng trong nước hoạt động 

ổn định. Tổng thống Putin cũng kêu gọi cần thay đổi cấu trúc kinh tế của đất nước; 

hướng các doanh nhân của mình hãy bắt đầu những dự án mới; phát triển hành 

lang Bắc - Nam và tuyến đường biển Bắc Băng Dương.  

Về xã hội, thay vì ban bố lệnh động viên để huy động ít nhất 500.000 binh sĩ 

mới như nhiều dự báo trước đó, Tổng thống Nga ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn với 

gia đình và những người lính đã sẵn sàng có mặt tại chiến sự Ukraine. Đồng thời, 

đề xuất thành lập một quỹ quốc gia đặc biệt. Nhiệm vụ của quỹ này là trực tiếp hỗ 

trợ các gia đình của những người lính đã hy sinh và các cựu chiến binh tham gia 

chiến dịch quân sự đặc biệt. Các biện pháp hỗ trợ bổ sung, chế độ an sinh xã hội sẽ 

là cách tốt hơn là lệnh tổng động viên ở thời điểm này bởi có thể gây ra nhiều xáo 

trộn và hoang mang trong xã hội. 

Theo kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga thực hiện 

và được hãng tin TASS công bố ngày 10/3/2023, mức độ tín nhiệm của Tổng 
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thống Vladimir Putin trong công chúng Nga vẫn được duy trì ở mức cao, đạt 80%. 

Theo các nhà phân tích, thông điệp Liên bang của Nga năm 2023 được phát 

đi vào thời điểm thế giới đang chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, đó là trước 

thềm dấu mốc một năm Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại 

Ukraine; Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vận động Thổ 

Nhĩ Kỳ phê duyệt đơn gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển; chuyến thăm 

bất ngờ của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine; Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban 

Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị thăm 

châu Âu và có chuyến thăm Nga nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình Nga - 

Ukraine, đúng vào dịp Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan để thảo luận về các nỗ lực 

chung hỗ trợ Ukraine và củng cố sức mạnh đồng minh ở sườn phía Đông của 

NATO. Những chuyến công du trên phần nào cho thấy, Mỹ và các đồng minh 

phương Tây vẫn không ngừng kêu gọi gia tăng các nỗ lực viện trợ quân sự cho 

Ukraine song song với việc tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga. 

III. HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ HIỆP THƯƠNG NHÂN DÂN TRUNG 

QUỐC (CHÍNH HIỆP) VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TOÀN QUỐC 

TRUNG QUỐC (QUỐC HỘI) KHÓA XIV 

Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) và Đại 

hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIV diễn ra từ 

ngày 04/3/2023. Đây là hai sự kiện chính trị trọng đại của Trung Quốc trong năm 

2023. 

Mỗi năm một lần, hơn 2.000 đại biểu Chính Hiệp, những người đại diện cho 

các đảng phái, các đoàn thể tổ chức xã hội, các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc tập 

trung về thủ đô Bắc Kinh để đóng góp ý kiến cho sự kiện quan trọng của nền kinh 

tế lớn thứ 2 thế giới. Các thành viên của Chính Hiệp toàn quốc khóa XIV thuộc 34 

nhóm và tất cả đều nằm trong số 56 nhóm sắc tộc của Trung Quốc. Các đại biểu 

mang tính đại diện rộng rãi với cấu trúc thành phần bao gồm những cá nhân nổi bật 

từ mọi tầng lớp xã hội Trung Quốc.  

 Ngoài việc xem xét một loạt báo cáo bao gồm báo cáo công tác chính phủ, 

tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận về dự thảo sửa đổi 

Luật Lập pháp và kế hoạch cải cách các cơ quan của chính phủ. Kỳ họp sẽ bầu 

chọn và quyết định một số chức danh lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, trong đó có 

Chủ tịch nước và Thủ tướng. 
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Tại phiên họp, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch 

Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đều với số phiếu bầu tuyệt đối 

2.952/2.952. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Trung Quốc Lý Cường đã được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc, thay 

ông Lý Khắc Cường. Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư 

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Ông 

Vương Hỗ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban 

Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) lần 

thứ 14, cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.  

Trong Báo cáo Công tác Chính phủ được trình bày tại Kỳ họp thứ nhất Đại 

hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) khóa XIV ngày 05/3/2023, Thủ 

tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc cam kết thực hiện một 

chính sách đối ngoại độc lập vì hòa bình và phát triển hòa bình, theo đuổi quan hệ 

hữu nghị và hợp tác với các nước khác, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cộng đồng 

quốc tế để đưa Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI) và Sáng kiến An ninh Toàn 

cầu (GSI) đi vào hoạt động. 

 Về công tác chính phủ trong năm 2023, Trung Quốc công bố kế hoạch cải 

cách sâu rộng đối với một loạt các cơ quan nhà nước, trong đó tập trung vào việc 

tái cơ cấu Bộ Khoa học và Công nghệ và thành lập cơ quan quản lý tài chính quốc 

gia, qua đó nhấn mạnh những nỗ lực nhằm thúc đẩy năng lực khoa học - công nghệ 

cũng như an ninh kinh tế và tài chính trong bối cảnh bất ổn bên ngoài ngày càng 

gia tăng. 

Về kinh tế, Trung Quốc khẳng định sẽ tăng tốc hiện đại hóa hệ thống công 

nghiệp trong nước. Các mục tiêu dự kiến cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

của Trung Quốc: GDP tăng trưởng khoảng 5%, tạo thêm khoảng 12 triệu việc làm 

tại khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 5,5%, CPI tăng khoảng 3%, thu nhập 

người dân tăng cùng mức với tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định và nâng cao chất 

lượng xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán quốc tế ổn định, sản lượng lương thực duy 

trì trên 650 triệu tấn, mức tiêu hao năng lượng và lượng phát thải các chất ô nhiễm 

chính tiếp tục giảm, tập trung kiểm soát tiêu thụ năng lượng hóa thạch, chất lượng 

môi trường sinh thái dần cải thiện. Theo đó, Trung Quốc sẽ tập trung mở rộng nhu 

cầu trong nước, đẩy mạnh xây dựng hệ thống ngành, nghề hiện đại; đi sâu cải cách 
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vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và 

doanh nghiệp tư nhân; đẩy mạnh thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài; phòng 

ngừa và xử lý các rủi ro tài chính; ổn định sản xuất lương thực và phát triển nông 

thôn; thúc đẩy chuyển đổi xanh; bảo đảm an sinh xã hội và phát triển các dịch vụ xã 

hội... Theo dự thảo ngân sách được công bố tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Đại 

hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong 

năm 2023 sẽ tăng 7,2%, duy trì mức tăng một con số trong năm thứ 8. 

IV. KẾ HOẠCH HÒA BÌNH CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI CUỘC 

XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE 

Hơn một năm kể từ ngày bùng phát, xung đột Nga - Ukraine chưa đi đến hồi 

kết mà còn trở nên khó đoán định hơn, tác động kéo dài tới cục diện thế giới. 

Trước tình hình đó, Trung Quốc đã công bố lập trường gồm 12 điểm vào dịp tròn 

01 năm chiến sự tại Ukraine, kêu gọi hòa đàm, ngừng cấm vận đơn phương và tái 

thiết hậu xung đột. 

Tròn một năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, các bên liên 

quan vẫn chưa thống nhất về nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng và không 

đạt được nhận thức chung về việc tìm kiếm giải pháp cho xung đột. Dù đã có 

những nỗ lực trung gian hòa giải song những hoạt động ngoại giao đều không thu 

được kết quả. Cho tới nay, các bên đều nghiêng về mong muốn giải quyết vấn đề 

trên chiến trường và chỉ chấp nhận đàm phán trên thế mạnh. Sau khi chiến dịch 

quân sự đặc biệt bước vào năm thứ hai liên tiếp, nhiều kịch bản xung đột đã được 

dự báo. Trong đó, không loại trừ kịch bản xung đột sẽ tiếp tục leo thang, mở rộng, 

NATO có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột trực tiếp và nguy cơ hạt nhân là vô 

cùng khó lường. Một kịch bản khác cho rằng xung đột sẽ tiếp tục kéo dài dai dẳng, 

không bên nào chiếm được ưu thế tuyệt đối trên chiến trường cho tới khi bị phân 

tán bởi các cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Dù phát triển theo kịch bản nào 

thì xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tác động sâu sắc tới toàn cầu. Trong đó, đáng 

chú ý là cân bằng hạt nhân chiến lược giữa các cường quốc đang đứng trước nguy 

cơ bị phá vỡ.  

Trước tình hình đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ công bố văn bản 

gồm 12 điểm, nêu rõ lập trường của nước này về một “giải pháp chính trị” cho 

khủng hoảng tại Ukraine. Bản công bố lập trường gồm 12 điểm của Trung Quốc 

được đưa ra trong bối cảnh phương Tây bày tỏ lo ngại Trung Quốc có thể đang 
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xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc đã lên tiếng 

bác bỏ cáo buộc này. 

Bản kế hoạch ngừng bắn ở Ukraine với 12 điểm do Bộ Ngoại giao Trung 

Quốc công bố gồm: Thứ nhất là tôn trọng chủ quyền mọi quốc gia: “Luật pháp 

quốc tế được công nhận rộng rãi, bao gồm các mục đích và nguyên tắc của Hiến 

chương Liên Hiệp Quốc, phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Chủ quyền, độc lập và 

toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được bảo vệ một cách hiệu quả”. Thứ 

2 là cần từ bỏ tâm lý Chiến tranh lạnh. Thứ 3 và thứ 4 là dừng các hành động thù 

địch và nối lại hòa đàm. Trung Quốc cho rằng tất cả các bên nên ủng hộ Nga và 

Ukraine làm việc theo cùng một hướng và nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng 

tốt, để dần dần hạ nhiệt tình hình và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn 

diện. Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc cam kết về 

cách tiếp cận đúng đắn trong việc thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, giúp các bên 

trong xung đột mở cánh cửa dàn xếp chính trị và tạo điều kiện, nền tảng để khôi 

phục đối thoại. Thứ 5 và 6 là Trung Quốc kêu gọi nỗ lực giải quyết khủng hoảng 

nhân đạo và bảo vệ người dân, tù binh chiến tranh. Thứ 7 và thứ 8 là giữ an toàn 

cho các nhà máy điện hạt nhân, giảm các nguy cơ chiến lược. Thứ 9 là về thúc đẩy 

xuất khẩu ngũ cốc. Thứ 10, Trung Quốc kêu gọi ngừng cấm vận đơn phương, 

không được thông qua bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thứ 11 là giữ chuỗi 

công nghiệp và cung ứng vững chắc. Quan điểm thứ 12 là thúc đẩy việc tái thiết 

hậu xung đột. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ và đóng vai trò xây dựng 

trong nỗ lực này.  

Bản kế hoạch 12 điểm của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm từ chính giới 

quốc tế. Trong khi Nga lên tiếng “đánh giá cao mong muốn chân thành của những 

người bạn Trung Quốc” thì giới chức Ukraine cho rằng “đây là một tín hiệu quan 

trọng” nhưng đặt nghi vấn về “tính trung lập” của Trung Quốc. Mỹ và phương Tây 

tỏ ra thận trọng đối với kế hoạch của Trung Quốc và dừng ở mức độ xem xét. Các 

chuyên gia đánh giá, với kế hoạch này Trung Quốc đang thể hiện vai trò nước lớn 

có trách nhiệm trong bối cảnh tròn một năm xung đột Nga - Ukraine và góp phần 

bác bỏ những cáo buộc của phương Tây cho rằng Trung Quốc đang xem xét viện 

trợ vũ khí sát thương cho Nga.  

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

- Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Hoàng Hải và 
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tổ chức cuộc tập trận tấn công hỏa lực của đơn vị pháo binh Hwasong dưới sự chỉ 

đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 09/3/2023. Đây là vụ phóng tên lửa 

đạn đạo thứ 4 của Triều Tiên trong năm 2023. Cuộc tập trận trên được tiến hành 

trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận Lá chắn Tự 

do từ ngày 13 - 23/3/2023. Cuộc tập trận sẽ được tiến hành song song với diễn tập 

quy mô lớn mang tên Lá chắn Chiến binh. Trước loạt động thái từ Triều Tiên, 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cảnh báo Triều Tiên sẽ tiếp tục lãnh 

hậu quả gia tăng nếu không thay đổi cách hành xử. Ngày 12/3/2023, Hãng thông 

tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tại Hội nghị mở rộng lần thứ 5, Quân 

ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII dưới sự chủ trì của nhà lãnh 

đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã quyết định triển khai “các biện pháp quan trọng, 

thực chất nhằm sử dụng năng lực răn đe chiến tranh của đất nước một cách hiệu 

quả, mạnh mẽ và mang tính tiến công cao hơn khi phải đối mặt với tình hình hiện 

nay, trong đó, những hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc sắp 

chạm tới lằn ranh đỏ”. 

 - Tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào ngày 03/3/2023, đại diện từ gần 

200 quốc gia đã cùng ký kết một hiệp ước lịch sử nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học 

đại dương. Theo văn bản hiệp ước, 30% đại dương trên thế giới sẽ trở thành khu 

vực được bảo vệ vào năm 2030. Điều đó đồng nghĩa với việc các nước sẽ cùng 

nhau đưa ra những quy định hạn chế nghiêm trọng đối với việc sử dụng vùng biển 

này, có thể bao gồm lệnh cấm hoàn toàn các hoạt động đánh bắt và thăm dò như 

khai thác dưới biển sâu. Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế sẽ đảm bảo rằng bất kỳ 

hoạt động nào trong tương lai dưới đáy biển sâu sẽ phải tuân theo các quy định và 

giám sát nghiêm ngặt về môi trường để đảm bảo rằng chúng được thực hiện bền 

vững và có trách nhiệm. 

- Trung Quốc đã chính thức công bố nội dung cụ thể của Sáng kiến An ninh 

Toàn cầu (GSI). GSI dựa trên các nguyên tắc thiết yếu: (1) chia sẻ tầm nhìn về an 

ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững; (2) tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ của tất cả các quốc gia; (3) tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến 

chương Liên hợp quốc; (4) coi trọng mối quan tâm an ninh hợp pháp của tất cả các 

quốc gia; (5) giải quyết hòa bình các khác biệt và tranh chấp giữa các nước thông 

qua đối thoại và tham vấn; và (6) duy trì an ninh trong cả lĩnh vực truyền thống và 

phi truyền thống. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh, GSI 
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đề cao tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững; theo đuổi mục 

tiêu dài hạn là xây dựng một cộng đồng an ninh và ủng hộ một lộ trình mới cho an 

ninh với đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay vì liên minh và trên cơ sở đôi bên 

cùng có lợi. GSI thể hiện các nguyên lý cốt lõi trong tầm nhìn về một cộng đồng 

chung vận mệnh. 

 

VĂN BẢN MỚI 

 

1. Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg, ngày 23/02/2023 về mức hỗ trợ và cơ 

chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 

1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Quyết định này quy định về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư 

công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

Đối tượng áp dụng là các đối tượng thụ hưởng, triển khai các nội dung hỗ trợ về 

đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1 của Chương trình. Các đối tượng thụ hưởng, 

triển khai đầu tư, xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung thuộc Dự án 1 của 

Chương trình; đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 

của Chương trình; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình. 

Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm hạ 

tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép; hỗ 

trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa 

phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); hỗ trợ tối đa 

22,5 triệu đồng/hộ để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất 

có khả năng sản xuất; hỗ trợ bình quân 3.000 triệu đồng/công trình để đầu tư xây 

dựng công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ bình quân 1.600 triệu đồng/km để 

đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã chưa được cứng hoá; hỗ trợ bình quân 
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4.400 triệu đồng/chợ để đầu tư xây dựng mới và bình quân 800 triệu đồng/chợ để 

cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm 

hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép; 

hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán 

của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Ngoài 

nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và bố trí từ ngân sách địa phương, các 

địa phương huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ về 

đất ở, nhà ở, đất sản xuất; đầu tư, xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung; 

đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã; xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới 

chợ bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình. 

Cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để triển khai thực hiện: Đối với trường 

hợp hỗ trợ theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công. Đối với trường hợp hỗ trợ trực 

tiếp cho hộ gia đình và không theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, thực hiện theo cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền quyết định… 

2. Nghị định 05/2023/NĐ-CP, ngày 15/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số  56/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy 

định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác 

tại các cơ sở y tế công lập 

Bổ sung khoản 7 vào Điều 3, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP như sau:  

“7. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở 

áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023:  

a) Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm 

chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn 

y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, 

Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;  

b) Trong thời gian áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y 

tế dự phòng, y tế cơ sở quy định tại khoản 7 này thì không áp dụng quy định tại 

điểm c khoản 2 và quy định đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên 

môn y tế dự phòng tại khoản 4, Điều 3”. 
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Các cơ sở y tế công lập căn cứ quy định tại Nghị định này xác định nhu cầu 

kinh phí thực hiện năm 2022 và năm 2023; nguồn kinh phí thực hiện theo quy định 

tại Điều 4 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ. Trường 

hợp đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện, cơ sở y tế công lập gửi 

cơ quan chủ quản, đơn vị dự toán cấp I báo cáo nhu cầu kinh phí và dự kiến sử 

dụng các nguồn kinh phí theo quy định, trong đó nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 

để rà soát, thẩm định, gửi cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất trước ngày 

31/3/2023 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023 theo quy định. 

Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 

trách nhiệm bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện. Việc 

quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đề nghị 

ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày ký ban hành. Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức phụ cấp ưu 

đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định 

khoản 1 đến khoản 6, Điều 3, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế (nếu có)… 

 

 

 

 

 

 

 


