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Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
diễn ra thành công tốt đẹp và để
lại nhiều dấu ấn quan trọng
VĂN PHONG

Sau 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ (từ ngày
20/5 đến ngày 14/6/2019), Quốc hội (QH) đã hoàn thành toàn bộ chương
trình kỳ họp và thành công tốt đẹp với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh
vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Kỳ họp đã hoàn thành
chương trình nghị sự
với nhiều nội dung
quan trọng
Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7,
chiều 14/6/2019, QH biểu quyết
thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ
7 Quốc hội khóa XIV với 93,6% đại
biểu QH tán thành.
QH đã hoàn thành chương
trình với các nội dung được xem
xét, quyết định, trong đó thông
qua 7 luật (Luật Giáo dục; Luật
Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật
Đầu tư công; Luật Thi hành án
hình sự; Luật Phòng, chống tác hại
của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Kinh
doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí
tuệ); cho ý kiến 9 dự án luật gồm:
Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật
Thư viện; Luật Lực lượng dự bị
động viên; Luật Dân quân tự vệ
(sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập
cảnh của công dân Việt Nam; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
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Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội
khóa XIV.

chức chính quyền địa phương;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Kiểm
toán Nhà nước; Bộ luật Lao động
(sửa đổi).
QH thông qua 10 Nghị quyết,
bao gồm Nghị quyết gia nhập
Công ước số 98 của Tổ chức Lao

động quốc tế về áp dụng những
nguyên tắc của quyền tổ chức và
thương lượng tập thể; Nghị quyết
về Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh
Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2019; Nghị quyết phê
chuẩn quyết toán ngân sách Nhà
nước năm 2017; Nghị quyết bổ
sung một điều vào Nghị quyết số
81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11
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năm 2014 của Quốc hội về việc thi
hành Luật Tổ chức Tòa án nhân
dân; Nghị quyết về hoạt động chất
vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội
khóa XIV; Nghị quyết về tiếp tục
hoàn thiện, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả thực hiện chính sách,
pháp luật về quy hoạch, quản lý,
sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị
quyết về Chương trình giám sát
của Quốc hội năm 2020; Nghị
quyết thành lập Đoàn giám sát
“Việc thực hiện chính sách, pháp
luật về phòng, chống xâm hại trẻ
em”; Nghị quyết phê chuẩn đề
nghị của Chánh án TAND Tối cao
về việc bổ nhiệm Thẩm phán
TAND Tối cao và Nghị quyết Kỳ
họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
QH cũng đã giám sát tối cao
chuyên đề “Việc thực hiện chính
sách, pháp luật về quy hoạch,
quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
từ khi Luật Đất đai năm 2013 có
hiệu lực đến hết năm 2018”; tiến
hành chất vấn và trả lời chất vấn
đối với 4 nhóm vấn đề liên quan
đến các lĩnh vực giao thông vận
tải, xây dựng, an ninh trật tự, an
toàn xã hội, văn hóa, thể thao và
du lịch; xem xét các báo cáo về
kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà
nước và nhiều báo cáo quan trọng
khác; phê chuẩn nhân sự.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim
Ngân cho biết, Kỳ họp thứ 7 đã
hoàn thành chương trình nghị sự
với nhiều nội dung trên tất cả các
lĩnh vực: lập pháp, giám sát và
quyết định các vấn đề quan trọng
của đất nước. “Các luật, nghị quyết
được QH xem xét một cách thận
trọng, kỹ lưỡng, đã cân nhắc đến
từng phương án và được thông

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

qua với sự đồng thuận cao. Đây là
những cơ sở pháp lý quan trọng để
kịp thời giải quyết các vấn đề phát
sinh từ thực tiễn cuộc sống, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội
nhanh và bền vững, nâng cao chất
lượng cuộc sống của nhân dân”.

Kỳ họp với nhiều điểm
nhấn đáng chú ý
Đây là một kỳ họp với nhiều
điểm nhấn được chú ý như lần đầu
tiên, QH tổ chức báo cáo, giám sát
chuyên đề bằng video với âm
thanh, hình ảnh rõ nét, nêu bật
được vấn đề và công tác tiến hành
giám sát tối cao của QH. Một điểm
nhấn nữa là về vấn đề chất vấn và
trả lời chất vấn, chỉ trong thời gian
2,5 ngày, đại biểu QH đã chất vấn
gọn, rõ, bám sát nhóm vấn đề, thể
hiện sự đồng hành, chia sẻ những
khó khăn trong quản lý, điều hành
của Chính phủ. Thành viên Chính
phủ đã trả lời thẳng thắn, trách
nhiệm, đưa ra nhiều cam kết

nhằm khắc phục các hạn chế, bất
cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực
trong lĩnh vực phụ trách.
Lần đầu tiên áp dụng công
nghệ thông tin hiện đại tại Kỳ họp
thứ 7 đã rất thành công, thay bằng
việc phải mang theo hàng chục kg
tài liệu, giờ đây, các đại biểu chỉ
việc cầm theo 01 máy tính bảng
hoặc điện thoại thông minh là đủ.
Cũng tại kỳ họp này đã áp dụng
phần mềm chuyển đổi giọng nói
sang văn bản giúp đại biểu có thể
nắm bắt thông tin nhanh nhất, kịp
thời nhất. Việc lấy ý kiến qua điện
thoại thông minh cũng rất thành
công khi các thông tin của đại
biểu QH được phản hồi nhanh
nhất đến Ban soạn thảo… Việc áp
dụng này là một thành công lớn,
tiết kiệm thời gian, tiền của và
công sức của nhiều đại biểu, Văn
phòng Quốc hội.
Lần đầu tiên, một vấn đề nóng,
gây bức xúc dư luận được đưa ngay
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vào Nghị trường, cũng như được
đưa vào Nghị quyết để giao Chính
phủ xử lý. Đó là Nghị quyết Kỳ họp
thứ 7, Quốc hội khóa XIV, trong đó,
giao Chính phủ khẩn trương sửa
đổi, bổ sung quy định về xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật về bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông,
tăng chế tài, xử phạt nghiêm các
trường hợp sử dụng ma túy, rượu,
bia, chất kích thích khi điều khiển
phương tiện giao thông.
Tại kỳ họp này, QH đã dành
nhiều thời gian để lắng nghe ý
kiến của cử tri và nhân dân, đồng
thời tiếp thu ý kiến góp ý của các
đại biểu QH; tập trung xem xét
những vấn đề, nội dung quan
trọng đối với quá trình phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước. Trong
đó, các đại biểu QH đã thẳng thắn
chỉ ra, phân tích, đánh giá những
hạn chế, yếu kém cũng như nguy
cơ, thách thức của nền kinh tế, của
tình hình an ninh, trật tự, an sinh
xã hội để đề xuất những chủ
trương, giải pháp và quyết sách
phù hợp.
Thực hiện chức năng lập pháp
của mình, QH đã xem xét, thông
qua một số dự án luật, các nghị
quyết và cho ý kiến các dự án luật
khác. QH đã tiến hành giám sát tối
cao chuyên đề việc thực hiện
chính sách, pháp luật về quy
hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại
đô thị.
Trong năm 2020, QH sẽ thực
hiện giám sát tối cao việc thực hiện
chính sách, pháp luật về phòng,
chống xâm hại trẻ em... Các đại
biểu QH đã tiến hành chất vấn Phó
Thủ tướng Chính phủ và các thành
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viên Chính phủ, trưởng ngành với
nhiều vấn đề nóng của đất nước,
của xã hội. Phiên chất vấn diễn ra
sôi nổi, trách nhiệm và thẳng thắn
với việc nâng cao chất lượng câu
hỏi, cách chất vấn cũng như phần
trả lời đã đáp ứng được kỳ vọng
của nhân dân và cử tri cả nước.

Báo chí luôn đồng hành
cùng Quốc hội góp phần
phát triển đất nước
Cũng tại Kỳ họp, QH, Chính phủ
đã thống nhất mục tiêu đề ra
trong thời gian tới là: Tập trung
mọi nỗ lực để vượt qua khó khăn,
thách thức; kiên định các mục tiêu,
chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tập trung
triển khai thực hiện quyết liệt,
đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ,
giải pháp theo các nghị quyết của
Ðảng, QH, Chính phủ. Theo dõi sát,
nắm chắc diễn biến tình hình
quốc tế, trong nước để có đối sách
phù hợp, kịp thời; chú trọng khắc
phục những hạn chế, yếu kém,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và
giải quyết các vấn đề mới phát
sinh. Chủ động nghiên cứu, có
chính sách, giải pháp phù hợp để
thúc đẩy các lĩnh vực có tiềm
năng, lợi thế tạo động lực cho
phát triển.
Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh.
Huy động sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, phát huy hơn nữa
tiềm năng, sức mạnh của nhân
dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Nhiều giải pháp cụ thể đã được
xác định, đáng chú ý là: Quyết liệt
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi
mới mô hình tăng trưởng, nâng

cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh. Chú trọng
phát triển văn hóa, xã hội, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân. Ðẩy mạnh cải cách
hành chính, thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo; tăng cường
phòng, chống tham nhũng, lãng
phí. Chủ động đẩy mạnh thông tin
và truyền thông…
Với tinh thần làm việc trách
nhiệm cao trước nhân dân, Kỳ họp
thứ 7, QH khóa XIV đã kết thúc
thành công với nhiều dấu ấn tốt
đẹp và kết quả cụ thể. Thách thức,
nhiệm vụ trước mắt đối với đất
nước là rất nặng nề, đòi hỏi sự
đồng lòng, quyết liệt khắc phục
hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu
hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ
đó, tạo cơ sở vững chắc để toàn
Ðảng, toàn quân và toàn dân vượt
qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.
Tại buổi họp báo công bố kết
quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa
XIV, thay mặt QH, đồng chí Nguyễn
Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Tổng Thư ký
Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng
Quốc hội đã gửi tới các phóng
viên, nhà báo lới chúc mừng nhân
ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
21/6. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc
khẳng định, báo chí luôn đồng
hành cùng các hoạt động của QH,
là cầu nối thông tin quan trọng
giữa Đại biểu QH và cử tri đồng
thời mong muốn báo chí tiếp tục
đưa các thông tin về hoạt động
QH, tuyên truyền sâu rộng tới cử tri
cả nước về các chính sách của
Đảng, Nhà nước, góp phần phát
triển đất nước.v
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Những tháng đầu năm kinh tế - xã hội
duy trì tăng trưởng ổn định
TÙNG LÂM

Kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối
cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố
rủi ro, thách thức gia tăng. Trong nước, mặc dù phải đối mặt với khó
khăn, thách thức như tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất
khẩu chủ lực, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, biến đổi khí hậu,
thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ
những thuận lợi từ kết quả đạt được trong năm 2018, nền kinh tế
những tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô
ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.
Mục tiêu tăng trưởng
đến cuối năm từ 6,6%6,9% là khả thi
Theo Tổng cục Thống kê, tổng
sản phẩm trong nước (GDP) quý
II/2019 ước tính tăng 6,71% so với
cùng kỳ năm trước, trong đó khu
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
tăng 2,19%; khu vực công nghiệp
và xây dựng tăng 9,14% và khu
vực dịch vụ tăng 6,85%.
Tổng Cục trưởng Nguyễn Bích
Lâm cho biết, GDP 6 tháng đầu
năm 2019 tăng 6,76%, tuy thấp
hơn mức tăng của 6 tháng đầu
năm 2018 nhưng cao hơn mức
tăng của 6 tháng các năm 2011 2017. Điều này khẳng định tính
kịp thời và hiệu quả của các nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu được Chính
phủ ban hành để thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2019; sự nỗ lực của các
ngành, các địa phương trong thực
hiện mục tiêu tăng trưởng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2019 ước tính tăng 4,6% so
với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng chung của
toàn nền kinh tế, khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản tăng
2,39%, đóng góp 6% vào mức
tăng trưởng chung; khu vực công
nghiệp và xây dựng tăng 8,93%,
đóng góp 51,8%; khu vực dịch vụ
tăng 6,69%, đóng góp 42,2%.
Về triển vọng tăng trưởng, ông
Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ
Hệ thống tài khoản quốc gia phân

tích: Mục tiêu tăng trưởng đến
cuối năm từ 6,6% - 6,9% trong
năm 2019 là khả thi. Bởi lẽ, sản
xuất công nghiệp chế biến chế tạo
tuy không tăng nhanh bằng năm
2018, nhưng vẫn duy trì mức khá
cao. Các doanh nghiệp khá lạc
quan, ông Hùng dẫn số liệu có
83,5% doanh nghiệp chế biến chế
tạo đánh giá tình hình sản xuất
kinh doanh quý II khả quan hơn
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quý I và 88,6% tin là quý III hơn
quý II.

Về Sản xuất nông, lâm
nghiệp, thủy sản
Sản xuất nông nghiệp trong
tháng 5 tập trung chủ yếu vào
chăm sóc lúa đông xuân ở các địa
phương phía Bắc; thu hoạch lúa,
hoa màu vụ đông xuân và gieo
trồng lúa hè thu ở các địa phương
phía Nam. Vụ lúa đông xuân năm
nay cả nước gieo cấy được 3.123,4
nghìn ha, bằng 100,7% cùng kỳ
năm trước, trong đó các địa
phương phía Bắc đạt 1.116,7 nghìn
ha, bằng 99% (giảm 10,9 nghìn ha)
do một số địa phương chuyển đổi
một phần diện tích trồng lúa sang
sử dụng cho mục đích khác; các
địa phương phía Nam đạt 2.006,7
nghìn ha, bằng 101,6%.
Chăn nuôi trâu, bò trong tháng
5 nhìn chung ổn định, chăn nuôi
gia cầm tiếp tục đạt khá, riêng chăn
nuôi lợn gặp khó khăn do dịch tả
lợn châu Phi đang lây lan trên diện
rộng và đã xảy ra ở các địa phương
có quy mô chăn nuôi lớn. Đàn trâu
cả nước trong tháng ước tính giảm
3,2% so với cùng kỳ năm trước; đàn
bò tăng 2,9%; đàn gia cầm tăng
7,1%; đàn lợn giảm 5,5%.
Sản xuất lâm nghiệp tháng
5/2019 chủ yếu tập trung vào
chăm sóc rừng trồng ở các địa
phương phía Bắc, chuẩn bị cho
mùa trồng rừng vụ thu ở phía
Nam. Diện tích rừng trồng tập
trung tháng 5 ước tính đạt 29
nghìn ha, giảm 9,4% so với cùng
kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp
trồng phân tán đạt 5,7 triệu cây,
giảm 0,9%; sản lượng gỗ khai thác
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đạt 1.428 nghìn m3, tăng 4,9%.
Sản lượng thủy sản tháng 5
ước tính đạt 764,1 nghìn tấn, tăng
6,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 5 tháng đầu năm, sản
lượng thủy sản ước tính đạt
3.004,5 nghìn tấn, tăng 6,2% so với
cùng kỳ năm trước, trong đó sản
lượng thủy sản nuôi trồng đạt
1.496,7 nghìn tấn, tăng 7%; sản
lượng thủy sản khai thác đạt
1.507,8 nghìn tấn, tăng 5,4% (sản
lượng khai thác biển đạt 1.441,3
nghìn tấn, tăng 5,5%).

Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp 5 tháng
đầu năm 2019 đạt mức tăng khá
nhờ kết quả sản xuất tích cực
trong tháng 5 của ngành chế biến,
chế tạo; ngành sản xuất, phân
phối điện và cung cấp nước, xử lý
rác thải, nước thải. Trong đó, công
nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai
trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng
chung của toàn ngành với chỉ số
sản xuất tháng 5 tăng cao nhất 5
năm qua, đáng chú ý là ngành sản
xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính,
sản phẩm quang học tháng 5 bắt
đầu phục hồi sau 2 tháng liên tiếp
tăng trưởng âm. Chỉ số sản xuất
toàn ngành công nghiệp (IIP)
tháng 5/2019 ước tính tăng 4,6%
so với tháng trước và tăng 10% so
với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 5 tháng đầu năm
2019, IIP ước tính tăng 9,4% so với
cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức
tăng 10,3% của cùng kỳ năm 2018
nhưng cao hơn mức tăng 7,4% và
6,6% của cùng kỳ năm 2016 và
năm 2017. Trong đó, ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo tăng

10,9% (cùng kỳ năm trước tăng
12,1%), đóng góp 8,4 điểm phần
trăm vào mức tăng chung; ngành
sản xuất và phân phối điện tăng
10,3%, đóng góp 0,9 điểm phần
trăm; ngành cung cấp nước và xử
lý rác thải, nước thải tăng 7,9%,
đóng góp 0,1 điểm phần trăm...
Trong 5 tháng đầu năm 2019,
chỉ số sản xuất công nghiệp của
59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tăng so với cùng kỳ
năm trước, trong đó Thanh Hóa tiếp
tục dẫn đầu với mức tăng 44,8% do
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi
Sơn mới đi vào sản xuất từ giữa
năm 2018; Trà Vinh tăng 37,8% do
Công ty Nhiệt điện Duyên hải tăng
sản lượng điện sản xuất; Hà Tĩnh
tăng 32,8% chủ yếu do đóng góp
của Tập đoàn Formosa.

Tình hình đăng ký
doanh nghiệp
Làn sóng khởi nghiệp tiếp tục
là kênh huy động nguồn vốn cho
nền kinh tế. Trong 5 tháng đầu
năm 2019 có gần 54 nghìn doanh
nghiệp đăng ký thành lập mới, số
lượng doanh nghiệp đăng ký cao
nhất trong 5 năm qua. Nếu tính
chung cả vốn đăng ký mới và vốn
đăng ký tăng thêm, trong 5 tháng
đầu năm nay ước tính các doanh
nghiệp bổ sung vốn đăng ký cho
nền kinh tế gần 1,7 triệu tỷ đồng.
Tính chung 5 tháng đầu năm
nay, cả nước có gần 54 nghìn
doanh nghiệp đăng ký thành lập
mới với tổng vốn đăng ký là 669,7
nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% về số
doanh nghiệp và tăng 29,6% về số
vốn đăng ký so với cùng kỳ năm
2018; vốn đăng ký bình quân một
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doanh nghiệp thành lập mới đạt
12,4 tỷ đồng, tăng 25,6%.

siêu tới 1,3 tỷ USD, tính chung 5
tháng nhập siêu 548 triệu USD.

Về Thương mại, dịch vụ

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu
tháng 5/2019 ước tính đạt 21,50 tỷ
USD, tăng 5,2% so với tháng trước,
trong đó khu vực kinh tế trong nước
đạt 6,71 tỷ USD, tăng 3,9%; khu vực
có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu
thô) đạt 14,79 tỷ USD, tăng 5,8%.

Hoạt động thương mại dịch vụ
5 tháng đầu năm nay tăng khá,
lượng cung hàng hóa trên thị
trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu
sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng tháng 5/2019 ước
tính đạt 403,8 nghìn tỷ đồng, tăng
1,9% so với tháng trước và tăng
11,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính chung 5 tháng đầu năm
2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
ước tính đạt 1.983,7 nghìn tỷ
đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ
năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá
tăng 8,6% (cùng kỳ năm 2018 tăng
8,5%). Xét theo ngành hoạt động,
doanh thu bán lẻ hàng hóa 5
tháng đầu năm ước tính đạt 1.518
nghìn tỷ đồng, chiếm 76,5% tổng
mức và tăng khá với mức tăng
12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu hàng
hóa
Tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm
2019 ước tính đạt 202,02 tỷ USD,
trong đó xuất khẩu đạt 100,74 tỷ
USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm
trước, thấp hơn nhiều mức tăng
19% và 17,5% của 5 tháng đầu
năm 2017 và 2018, đáng chú ý là
xuất khẩu một số mặt hàng nông
sản như gạo, cà phê, hạt điều, hạt
tiêu trong 5 tháng đầu năm tiếp
tục giảm về giá trị so với cùng kỳ
năm trước. Cán cân thương mại
hàng hóa tháng 5 ước tính nhập

Tính chung 5 tháng đầu năm
2019, kim ngạch hàng hóa xuất
khẩu ước tính đạt 100,74 tỷ USD,
tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018,
trong đó khu vực kinh tế trong
nước đạt 30,33 tỷ USD, tăng 11,6%,
chiếm 30,1% tổng kim ngạch xuất
khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70,41 tỷ
USD, tăng 4,7%, chiếm 69,9% (tỷ
trọng giảm 1,3 điểm phần trăm so
với cùng kỳ năm trước).
Kim ngạch hàng hóa nhập
khẩu tháng 5 ước tính đạt 22,8 tỷ
USD, tăng 8,6% so với tháng trước,
trong đó khu vực kinh tế trong
nước đạt 10,2 tỷ USD, tăng 8,4%;
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
đạt 12,6 tỷ USD, tăng 8,8%.
Tính chung 5 tháng đầu năm
2019, kim ngạch hàng hóa nhập
khẩu ước tính đạt 101,28 tỷ USD,
tăng 10,3% so với cùng kỳ năm
2018, trong đó khu vực kinh tế
trong nước đạt 43,61 tỷ USD, tăng
15,2%; khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài đạt 57,67 tỷ USD, tăng 6,9%.

Về chỉ số giá tiêu dùng
Giá xăng dầu tăng theo giá thế
giới cùng với giá điện tăng do sản
lượng điện tiêu thụ tăng cao đã
ảnh hưởng tới tăng chỉ số giá tiêu
dùng trong tháng 5, tuy nhiên

diễn biến của dịch tả lợn châu Phi
khiến giá thịt lợn tiếp tục giảm và
việc kiên định chính sách tiền tệ
linh hoạt giữ vững mục tiêu ổn
định kinh tế vĩ mô của Chính phủ
góp phần kiểm soát lạm phát. Chỉ
số giá tiêu dùng (CPI) tháng
5/2019 tăng 0,49% so với tháng
trước, CPI bình quân 5 tháng đầu
năm 2019 tăng 2,74% so với cùng
kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình
quân 5 tháng đầu năm thấp nhất
trong 3 năm trở lại đây.
Trong mức tăng 0,49% của CPI
tháng 5/2019 so với tháng trước có
9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có
chỉ số giá tăng. Nhóm giao thông
có mức tăng cao nhất 2,64% do
ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh
tăng giá xăng, dầu vào thời điểm
2/5/2019 và thời điểm 17/5/2019
(tác động làm CPI chung tăng
0,25%). Nhóm nhà ở và vật liệu xây
dựng tăng 1,28% chủ yếu do giá
điện sinh hoạt tăng 6,86%; giá gas
tăng 0,6%; giá vật liệu bảo dưỡng
nhà ở tăng 0,66% và giá dịch vụ
sửa chữa nhà ở tăng 0,54%...
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
5 tháng đầu năm 2019 tăng 2,74%
so với bình quân cùng kỳ năm
2018. CPI tháng 5/2019 tăng 1,5%
so với tháng 12/2018 và tăng
2,88% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh những kết quả đã đạt
được thì công tác an sinh xã hội,
chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục
được bảo đảm; các lĩnh vực văn
hóa, xã hội, thông tin và truyền
thông; bảo vệ môi trường, chủ
động phòng chống thiên tai, ứng
phó với biến đổi khí hậu được quan
tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả...v
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KINH Tế TƯ NHÂN -

THANH TRÌ
uan điểm, chủ trương
nhất quán và xuyên
suốt của Đảng ta về
phát triển kinh tế tư
nhân trở thành một động lực quan
trọng của nền kinh tế là hoàn toàn
đúng đắn, đặc biệt là việc ban
hành Nghị quyết 10 của Hội nghi
Trung ương 5 khóa XII là kịp thời,
đáp ứng nguyện vọng và sự mong
mỏi của nhân dân, từ đó củng cố
niềm tin của nhân dân với Đảng và
Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới
và phát triển kinh tế của đất nước
trong tình hình mới.

Q

ẢNH: CHINHPHU.VN

động lực quan trọng
của nền kinh tế đất nước

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã thăm Nhà máy sản xuất ô tô VinFast.

Sự “trỗi dậy” mạnh mẽ
của kinh tế tư nhân
góp phần không nhỏ
phát triển thương hiệu
quốc gia
Kinh tế tư nhân bước đầu có sự
phát triển mạnh mẽ hơn và từng
bước khẳng định vai trò quan trọng
của nền kinh tế - Số lượng doanh
nghiệp (DN) thành lập mới và số
lượng DN tạm ngừng hoạt động
quay trở lại hoạt động tăng lên.
Theo thống kê về biến động
DN của Tổng cục Thống kê, từ năm
2016, mỗi năm có thêm hơn 100
nghìn DN thành lập mới. Hai năm
2017 - 2018 có 258.134 doanh
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nghiệp được thành lập mới và
60.458 doanh nghiệp tạm ngừng
hoạt động quay trở lại nhờ môi
trường kinh doanh được cải thiện
và các chính sách của Nhà nước hỗ
trợ, phát triển DN.
Điểm tích cực trong 2 năm qua
là tinh thần khởi nghiệp lan tỏa
rộng rãi trong xã hội và sự phát
triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân
trong một số lĩnh vực như xây
dựng, chế biến, chế tạo, công
nghiệp ô tô, vận tải hàng không,
tài chính, ngân hàng,... góp phần
không nhỏ trong phát triển
thương hiệu quốc gia Việt Nam

trong những ngành, lĩnh vực có
nhiều tiềm năng, thế mạnh. Xu
hướng phát triển các mô hình kinh
doanh khởi nghiệp sáng tạo diễn
ra sôi động; hiện có hơn 3.000
công ty khởi nghiệp sáng tạo
(startup) đang hoạt động, trong
đó có nhiều DN thành công.
Các chuyên gia kinh tế đánh
giá: “Kinh tế tư nhân ngày càng
đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế, nhất là về tăng trưởng, đầu
tư, thương mại, tạo việc làm, đóng
góp vào ngân sách Nhà nước. Kinh
tế tư nhân đóng góp lớn trong
GDP và thúc đẩy tăng trưởng kinh

tế nhanh. Khu vực kinh tế tư nhân
đóng góp trên 40% GDP của nền
kinh tế và có dấu hiệu tăng lên nhờ
tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh
hơn tốc độ tăng trưởng chung của
nền kinh tế. Đến năm 2018, ước
tính kinh tế tư nhân đóng góp
42,1% GDP của nền kinh tế và có
dấu hiệu tăng lên”.
Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân
cũng là khu vực tạo ra nhiều việc
làm mới. Thống kê trong năm
2018 ước tính số lượng lao động
từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
trong khu vực kinh tế chiếm đa số
lực lượng lao động và ngày càng
tăng. Năm 2019, số lao động đang
làm việc trong khu vực kinh tế tư
nhân chiếm 83,3% tổng số lao
động từ 15 tuổi trở lên đang làm
việc của cả nước, tương đương
gần 45,2 triệu người (năm 2017:
44,9 triệu người). Thống kê theo
cơ cấu lao động thì ước tính trong
2 năm 2017 - 2018: số DN thành
lập mới đã tạo gần 2,3 triệu việc
làm mới.
Các chuyên gia kinh tế cũng
đánh giá kinh tế tư nhân đóng vai
trò ngày càng quan trọng trong
đầu tư phát triển và thương mại.
Theo cơ cấu vốn đầu tư toàn xã
hội, ước tính trong 2 năm 2017 2018, vốn đầu tư của kinh tế tư
nhân tăng trưởng lần lượt 17,1%
và 18,5% so với năm trước, cao
hơn tốc độ tăng trưởng của tổng
vốn đầu tư toàn xã hội (khoảng 11
- 12%/năm).
Theo đó, tỷ trọng vốn đầu tư
của khu vực kinh tế tư nhân trong
tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng

ẢNH: 24H.COM.VN
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Nhà máy sản xuất ô tô VinFast.

nhanh và đã vượt mức 40% (năm
2017: 40,6% và năm 2018:
43,27%). Kinh tế tư nhân huy động
nguồn vốn lớn trong xã hội cho
phát triển kinh tế. Trong 2 năm
2017 - 2018, số DN thành lập mới
có tổng số vốn đăng ký là 2,77
triệu tỷ đồng (chưa bao gồm gần
4,28 triệu tỷ đồng vốn tăng thêm
của các DN đang hoạt động).
Có thể thấy, những nỗ lực của
Chính phủ trong thúc đẩy phong
trào khởi sự kinh doanh và cải
thiện môi trường kinh doanh đã
đem lại kết quả bước đầu. Thu
ngân sách Nhà nước từ các DN
ngoài quốc doanh liên tục tăng
trên 16%. Năm 2018 là năm đầu
tiên thu ngân sách Nhà nước từ
sản xuất kinh doanh của khu vực
kinh tế tư nhân vượt khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài và khu vực
DN Nhà nước. Những tín hiệu này
phản ánh sự lớn mạnh về quy mô,
số lượng chủ thể và sự cải thiện về
hiệu quả của kinh tế tư nhân.

Nhiều đề xuất, hiến kế
từ các chuyên gia
Những kết quả đạt được nêu
trên của kinh tế tư nhân mới chỉ là
bước đầu. Nhiều hạn chế, yếu kém
và khó khăn, thách thức còn đó
khiến một số mục tiêu phát triển
kinh tế tư nhân đến năm 2020 khó
đạt được, nhất là mục tiêu đạt
được ít nhất 1 triệu DN, tỷ trọng
đóng góp của khu vực kinh tế tư
nhân vào GDP khoảng 50% và tốc
độ tăng trưởng của kinh tế tư
nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng
chung của nền kinh tế.
Một số vấn đề đáng quan tâm
cần tập trung xử lý trong thời gian
tới đó là: môi trường kinh doanh
của Việt Nam chưa thực sự thuận
lợi, chưa được cải thiện vững chắc,
thậm chí có dấu hiệu chững lại;
còn nhiều rào cản đối với phát
triển kinh tế tư nhân chưa được
tháo gỡ. Xếp hạng môi trường
kinh doanh của Việt Nam đứng
thứ 69/190 quốc gia, giảm 1 bậc so
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với năm 2018 và xếp thứ 5 trong
các nước ASEAN (sau Singapore,
Malaysia, Thái Lan, Brunei)...
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Các chuyên gia đề xuất, cần xây
dựng và hoàn thiện hệ thống
pháp luật về kinh doanh minh
bạch, công bằng, lành mạnh, rõ
ràng; một hệ thống thủ tục hành
chính đơn giản, thuận tiện cho
DN. Ban hành hệ thống chính sách
đồng bộ, ổn định lâu dài đối với
hoạt động của kinh tế tư nhân để
tạo điều kiện phát triển kinh tế tư
nhân Việt Nam bền vững.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh
hơn nữa việc tạo lập môi trường
đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho
phát triển kinh tế tư nhân. Quyết
liệt trong công tác xóa bỏ tệ nạn
tham nhũng, nhũng nhiễu DN.
Đồng thời, đẩy mạnh cải cách
hành chính để cơ quan Chính phủ
các cấp phục vụ có hiệu quả. Cần
tiếp tục thực hiện các cơ chế chính
sách của Chính phủ trong việc cải
cách các mức thuế quan, cắt giảm
các thủ tục đăng ký DN cùng với
các “chi phí không chính thức”. Áp
dụng công nghệ vào các hoạt
động quản lý, xóa bỏ các điều kiện
kinh doanh không phù hợp, các
giấy phép “con”, giấy phép “cháu”
bất hợp lý. Có cơ chế cắt giảm
thuế thu nhập DN để hỗ trợ DN
giải quyết bài toán việc làm cho xã
hội, với quy định cụ thể về việc sử
dụng phần ưu đãi thuế thu nhập
DN đó để tái đầu tư, tạo công ăn
việc làm mới.
Tiếp đó, Nhà nước cần có chính
sách công bằng đối với các DN
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Hãng máy bay mới ra mắt của một công ty khu vực kinh tế tư nhân.

kinh doanh trên lãnh thổ Việt
Nam, tạo môi trường cạnh tranh
bình đẳng và sòng phẳng giữa các
DN Việt Nam và DN có vốn đầu tư
nước ngoài. Kiên quyết và công
minh loại bỏ tệ nạn “tư bản thân
hữu”, “lợi ích nhóm”, “tham
nhũng”… trong bộ máy công
quyền. Không để kinh tế tư nhân
phối hợp với nước ngoài thao
túng chính sách phát triển kinh tế
xã hội của Nhà nước.
Một giải pháp khác nhằm hỗ
trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho
các DN tư nhân được tiếp cận các
nguồn lực (như đất đai, tài chính,
lao động, khoa học công nghệ,…)
cần tính tới đó là có cơ chế, chính
sách để xây dựng và phát triển hạ
tầng thông tin dữ liệu về DN hoạt
động cùng ngành hàng, về thị
trường vốn, về thị trường lao động,
thị trường khoa học công nghệ,…

Song song với đó cần hoàn
thiện thể chế - hoàn thiện cơ sở
pháp lý, phát triển đa dạng các thị
trường tài chính và thị trường
chứng khoán, qua đó hỗ trợ cho
DN tư nhân huy động vốn trên thị
trường chứng khoán, vay vốn trên
thị trường trái phiếu DN. Gia tăng
khả năng vay vốn cho các DN tư
nhân. Các ngân hàng thương mại
hỗ trợ đối với các DN tư nhân khi
tư vấn về xây dựng kế hoạch tài
chính. Đẩy mạnh việc phát triển
nguồn nhân lực, đặc biệt là đào
tạo đại học, đào tạo nghề, đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao để
đáp ứng nhu cầu về số lượng và
chất lượng nhân sự cho phát triển
kinh tế tư nhân; phát triển giáo
dục nghề nghiệp phù hợp với xu
thế hội nhập; hoàn thiện quy
hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục
nghề nghiệp; nâng cao chất lượng
dạy nghề, tiếp cận các chuẩn khu
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vực và thế giới, thu hút chất xám của đội
ngũ Việt Kiều.
Các chuyên gia cũng cho rằng, các cơ
quan quản lý Nhà nước cần tìm hiểu thị
trường, cảnh báo thị trường, kết nối và mở
rộng thị trường, tận dụng các lợi thế của
các hiệp định thương mại đa phương,
song phương, cũng như có các chính sách
hỗ trợ tài chính, công nghệ. Có chính sách
xây dựng, bảo vệ thị trường nội địa cho DN
trong bối cảnh mở cửa với tình hình quốc
tế diễn biến phức tạp. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền góp phần nâng cao nhận
thức của các DN, doanh nhân trong việc
thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày
03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về
phát triển kinh tế tư nhân.
Một giải pháp cần được chú trọng đó là
truyền thông để nâng cao trách nhiệm xã
hội của DN, đạo đức, văn hóa kinh doanh
của doanh nhân. Nhà nước có cơ chế phân
định rõ các ngành hàng sản xuất, kinh
doanh của kinh tế tư nhân, không nên ban
hành “Chính sách kinh tế tư nhân chung”
cho mọi ngành hàng sản xuất, kinh doanh
và quy mô đầu tư như hiện tại. Hỗ trợ xây
dựng chiến lược phát triển và có chương
trình, kế hoạch hành động cụ thể để
khuyến khích, hỗ trợ nhóm DN tư nhân lớn
có tiềm năng phát triển kinh doanh ra thị
trường khu vực và thế giới. Hỗ trợ các
nhóm lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới và
sáng tạo để phát triển cộng đồng doanh
nhân tư nhân cả về số lượng và chất lượng.
Nhà nước hỗ trợ, tổ chức giải đáp các vấn
đề vướng mắc về luật pháp, đăng ký kinh
doanh cũng có thể mở thêm hoạt động tư
vấn kinh doanh cho DN hoặc thành lập
riêng một cơ quan chuyên trách.v

Những đề xuất cụ thể về cơ chế
chính sách đáng chú ý:
+ Theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC khiến DN phải tiến
hành thủ tục nộp thuế tại Hải quan và cơ quan Thuế nội
địa gây phát sinh thủ tục hành chính. Do vậy cần gộp 2
thủ tục nộp thuế tại 1 cơ quan quản lý Nhà nước về thuế.
+ Cần Sửa đổi Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 theo
hướng: miễn Giấy phép xây dựng dựng đối với công trình
của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê duyệt.
+ Cần sửa đối một số quy định theo Luật Lao động để
điều chỉnh các nội dung về đóng bảo hiểm xã hội, kinh
phí công đoàn. Cần miễn giảm các loại thuế cho DN để
giúp DN tái đầu tư lợi nhuận vào hoạt động sáng tạo và
phát triển thị trường, giúp DN tăng trưởng về quy mô và
tạo ra các việc làm mới cho người lao động.
+ Cần có chính sách phù hợp về hạn điền, cũng như các
chính sách về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp sao cho
phù hợp. Việc giao đất cho các dự án nông nghiệp cần
chọn đúng đối tượng, mạnh dạn thu hồi các khu đất đã
giao mà DN không thực hiện được dự án. Cần có chính
sách phù hợp về hạn điền, cũng như các chính sách về
thời hạn sử dụng đất nông nghiệp sao cho phù hợp. Việc
giao đất cho các dự án nông nghiệp cần chọn đúng đối
tượng, mạnh dạn thu hồi các khu đất đã giao mà DN
không thực hiện được dự án.
+ Cần có cơ chế chính sách mới cho ngân hàng có thể có
căn cứ cấp tín dụng theo chuỗi giá trị và giải ngân theo đơn
đặt hàng trên cơ sở chi phí nguyên vật liệu và chi phí lương.
+ Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý, phát triển đa dạng các
thị trường tài chính và thị trường chứng khoán qua đó hỗ
trợ cho DN tư nhân huy động vốn trên thị trường chứng
khoán, vay vốn trên thị trường trái phiếu DN. Thay bằng
dựa chủ yếu vào hệ thống Ngân hàng, các DN tư nhân có
thể huy động từ nhiều nguồn và kênh khác nhau từ đó
hạn chế được tín dụng đen và vay nặng lãi.
+ Cần hỗ trợ các DN tư nhân bằng cách giải đáp các vấn
đề vướng mắc về luật pháp, đăng ký kinh doanh cũng có
thể mở thêm hoạt động tư vấn kinh doanh cho DN hoặc
thành lập riêng một cơ quan chuyên trách.
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Xu hướng phát triển lao động
và động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước
CHÍNH BÌNH
ể chất lượng nguồn
lao động đáp ứng nhu
cầu của doanh nghiệp
ngoài
nhà
nước
(DNNNN) thì công tác đào tạo,
nâng cao chất lượng đào tạo đáp
ứng tốt hơn cầu lao động trên thị
trường cần có những giải pháp
đủ mạnh tương ứng. Mới đây,
tham dự Tháng công nhân 2019
với chủ đề “Công nhân kỹ thuật
cao là một trong những động lực
phát triển đất nước”, Thủ tướng
nhấn mạnh: “Phát triển đất nước
không chỉ dựa vào vốn, lao động
giá rẻ mà còn phải dựa vào năng
suất lao động”.

Đ

Xu hướng phát triển
nào cho lao động đến
năm 2030?
Theo nhận định của nhóm
chuyên gia đến từ Trung tâm
thông tin và Dự báo kinh tế xã hội
quốc gia, DNNNN đang ở trong xu
hướng ngày càng phát triển, với
tốc độ ngày một mạnh hơn, đặc
biệt là sẽ có sự gia tăng mạnh về
số lượng DN nên tất yếu sẽ kéo
theo xu hướng phát triển của lao
động trong thời gian tới trên hai
bình diện: thứ nhất là nhu cầu sử
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các công dân ưu tú, trong đó có
anh Tạ Đình Huy một điển hình của công nhân được đào tạo tay nghề chất lượng
cao, có khả năng sáng chế nhiều máy móc.

dụng lao động của loại hình DN
này ngày một nhiều hơn; thứ hai
là chất lượng lao động đòi hỏi
ngày càng cao hơn do chính thực
tiễn phát triển của DNNNN đặt ra.
Hơn nữa, một trong những nhân
tố quan trọng và đóng vai trò nền
tảng tạo ra cơ hội thúc đẩy sự phát
triển của lao động trong loại hình
DN này thời gian tới là các văn bản
quy phạm pháp luật và Nghị quyết
số 10 về phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan
trọng của nền kinh tế thị trường

định hướng XHCN.
Theo TS. Nguyễn Văn Thuật,
Trung tâm Thông tin và Dự báo
kinh tế - xã hội quốc gia, số lao
động làm việc trong DNNNN sẽ
đạt khoảng 12.845 nghìn người
vào năm 2022, 16.020 nghìn người
vào năm 2026 và 19.400 nghìn
người vào năm 2030. Tính bình
quân hàng năm trong giai đoạn từ
nay đến năm 2030, cầu lao động
trong DNNNN sẽ tăng bình quân
733 nghìn lao động/năm.
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Từ nay đến 2030, số DNNNN sẽ
tăng mạnh và nhìn chung hoạt
động ngày một hiệu quả hơn, qua
đó sẽ thu hút thêm nhiều lao động
có trình độ chuyên môn, kỹ năng
theo nhu cầu phát triển của
DNNNN nói chung, chủ yếu là loại
hình DN như công ty TNHH, Công
ty Cổ phần và DN tư nhân nói riêng.
Chất lượng nguồn lao động
đáp ứng nhu cầu của DNNNN
trong thời gian tới cũng sẽ được
cải thiện ngày một nhiều hơn bởi
các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề
muốn tồn tại và phát triển phải xác
định được nhu cầu của thị trường
lao động để đào tạo và nâng cao
chất lượng đào tạo đáp ứng tốt
hơn cầu lao động trên thị trường.

Công nhân kỹ thuật
cao là một trong những
động lực phát triển đất
nước
Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ đối
thoại với công nhân, lao động kỹ
thuật cao của 7 địa phương thuộc
các vùng kinh tế trọng điểm của
đất nước. Trong chủ đề “Công nhân
kỹ thuật cao là một trong những
động lực phát triển đất nước”, Thủ
tướng nhấn mạnh: “Phát triển đất
nước không chỉ dựa vào vốn, lao
động giá rẻ mà còn phải dựa vào
năng suất lao động”.
Nhiều ý kiến đề cập đến bất
cập trong: chính sách thuế quan
đối với việc nhập khẩu thiết bị
công nghệ cao hiện nay tốn nhiều
thời gian, gây tốn kém chi phí và
thời gian; công tác đào tạo nghề
hiện chưa theo kịp xu hướng phát

Thực tế đào tạo nghề của anh Tạ Đình Huy với công nhân.

triển công nghệ; mặt bằng công
tác đào tạo nghề hiện nay chưa
đáp ứng được đòi hỏi của thị
trường lao động cạnh tranh...

công nhân tay nghề cao là cơ hội

Thực trạng hiện nay là trong
17,5 triệu lao động có quan hệ lao
động, trong tổng số hơn 53 triệu
lao động thì chưa đầy 19% công
nhân có trình độ kỹ thuật cao, còn
lại là lao động phổ thông. Đó là
vấn đề mà các bộ, ngành cần phải
nhìn nhận và có chính sách cụ thể
để thay đổi để tạo ra một đội ngũ
công nhân có trình độ tay nghề
cao, đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp và của xã hội.

là lực lượng quan trọng của nước

Thủ tướng khẳng định, lực
lượng công nhân lao động có
trình độ kỹ thuật chính là tài sản,
tài nguyên, vốn quý của quốc gia
bởi đây là nguồn động lực phát
triển kinh tế, thu hút các nhà đầu
tư nước ngoài.

Trung ương, Thủ tướng đề cập đến

Nhiều ý kiến cũng đồng tình,

của giai cấp công nhân Việt Nam.v

cho sự phát triển cạnh tranh khi
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu
rộng vào kinh tế thế giới. Đây cũng
nhà bởi người lao động kỹ thuật
cao có hiệu suất lao động cao, có
khả năng tiếp thu kỹ thuật mới
nhất là trong thời đại cách mạng
công nghiệp 4.0 và kỹ thuật số. Từ
đó có thể nâng cao thu nhập.
Nhấn mạnh đến vấn đề phát
triển nguồn nhân lực là 1 trong 3
khâu đột phá đưa nước ta phát
triển nhanh theo Nghị quyết của
mục tiêu, quan tâm xây dựng thế
hệ công nhân trẻ có học vấn,
chuyên môn kỹ năng nghiệp vụ
cao ngang tầm khu vực và quốc tế
có lập trường giai cấp, bản lĩnh
chính trị vững vàng làm nòng cốt
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Nhiều giải pháp cấp bách
phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi
QUANG VINH

Phải đổi mới công tác
tổ chức phòng, chống
dịch bệnh, lấy phòng là
chính
Để khắc phục tình trạng tồn tại,
bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả
công tác phòng, chống bệnh dịch,
và thực hiện nghiêm chỉ đạo của
Ban Bí thư Trung ương Đảng tại
Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng
5 năm 2019, Chính phủ ban hành
Nghị quyết về việc triển khai một
số giải pháp cấp bách trong
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
châu Phi.
Theo quan điểm chỉ đạo từ
Chính phủ, các bộ ngành, địa
phương phải coi nhiệm vụ phòng,
chống, khống chế bệnh Dịch tả
lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng
tâm, cấp bách của các cấp ủy
Đảng, chính quyền, doanh nghiệp
và người chăn nuôi trong thời
điểm hiện nay và thời gian tới;
phải huy động cả hệ thống chính
trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo,
điều hành triển khai công tác
phòng, chống, khống chế dịch
bệnh với phương châm “dập dịch
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ẢNH: QUANG VINH

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện về việc tập trung chỉ
đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả
lợn châu Phi, mới đây, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số:
42/NQ-CP về triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng
chống dịch bệnh tả lợn châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí
thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019.

Các hộ gia đình chăn nuôi lợn được hỗ trợ nếu có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi
thực hiện đúng theo các bước quy định.

như chống giặc”; phát huy vai trò
và trách nhiệm của người đứng
đầu trong công tác phòng, chống,
khống chế dịch bệnh.
Bên cạnh đó, phải đổi mới công
tác tổ chức phòng, chống dịch
bệnh, “phòng là chính, cơ sở,
người dân và doanh nghiệp là
chính”; phải đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, chủ động, quyết liệt
triển khai đồng bộ các giải pháp,
không để đến khi xảy ra bệnh dịch
rồi mới chống; việc tiêu hủy lợn bị
nhiễm bệnh phải đảm bảo theo

đúng hướng dẫn của cơ quan
chuyên môn, không làm ảnh
hưởng đến môi trường, cuộc sống
và sức khỏe của người dân; đẩy
mạnh phát triển các loại vật nuôi
khác nhằm bù đắp thiết hụt thịt
lợn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu
thực phẩm và cuộc sống của
người dân.
“Huy động nguồn lực, trong đó
ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước
để nâng cao năng lực của 02 phòng
thí nghiệm thú y quốc gia, nghiên
cứu sản xuất vắc-xin, các hoạt động
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phục vụ trực tiếp công tác phòng,
chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và
hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có lợn
bị tiêu hủy, đảm bảo đúng đối
tượng, kịp thời, tuyệt đối không để
xảy ra tình trạng trục lợi chính sách,
xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm; ưu tiên việc phân bổ, quản lý,
sử dụng kinh phí phải tuân thủ
đúng quy định của pháp luật” Nghị quyết của Chính phủ nêu.

Chính sách hỗ trợ kịp
thời đến với người dân
và doanh nghiệp
Theo tinh thần của Nghị quyết
42/NQ-CP của Chính phủ, từng
thành viên Chính phủ, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
phải tích cực, trách nhiệm, chỉ đạo,
điều hành quyết liệt, thực hiện
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
châu Phi theo đúng tinh thần chỉ
đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số
34-CT/TW và các chỉ đạo, công
điện của Chính phủ.
Đáng chú ý, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định về cơ
chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh
phí trong phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn châu Phi, cụ thể: Hỗ trợ
người chăn nuôi, hộ nông dân,
chủ trang trại, gia trại, các cơ quan,
đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ
hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong
lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ
sở chăn nuôi) có lợn buộc phải
tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn châu
Phi với mức hợp lý trên cơ sở giá
thành, chi phí chăn nuôi lợn và
phù hợp cho từng loại lợn (đối với

lợn nái, lợn đực giống đang khai
thác được mức hỗ trợ cao hơn các
loại lợn khác).
Việc triển khai hỗ trợ phải bảo
đảm công khai, minh bạch, đúng
đối tượng, dưới sự giám sát của
Mặt trận Tổ quốc các cấp và người
dân, không để xảy ra hiện tượng
trục lợi chính sách.
Đối với đối tượng doanh
nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo
tiêu chí quy định của Luật hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa số
04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 có
lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh
dịch tả lợn châu Phi thì được hỗ
trợ với mức bằng: 30% mức hỗ trợ
cho chủ cơ sở chăn nuôi nêu trên
nhưng tối đa không quá 30% số lỗ
do dịch bệnh sau khi đã sử dụng
các quỹ dự phòng và tiền bồi
thường bảo hiểm (nếu có).
Trong khi doanh nghiệp nhỏ và
vừa theo tiêu chí quy định của
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa số 04/2017/QH14 ngày
12/6/2017 và chủ hộ nuôi giữ lợn
giống cụ kỵ, ông bà được hỗ trợ
với mức 500.000 đồng/con lợn
đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng
cao các biện pháp an toàn sinh
học, sát trùng tiêu diệt các loại
mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn
lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm
soát được dịch bệnh.
Nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ
trợ được thực hiện theo quy định
tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP
ngày 09/01/2017 của Chính phủ
về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản
xuất nông nghiệp để khôi phục
sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên
tai, dịch bệnh.

Ban hành và thực hiện
Kế hoạch tổng thể và
kịch bản phòng, chống
bệnh dịch
Theo Quyết định từ Nghị quyết,
bên cạnh việc chỉ đạo, phân công
trách nhiệm của các bộ, ngành
Trung ương và các địa phương,
Chính phủ yêu cầu Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
châu Phi ban hành và tổ chức thực
hiện Kế hoạch tổng thể và kịch
bản phòng, chống bệnh dịch với
nhiều tình huống khác nhau;
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các
địa phương về công tác phòng,
chống dịch.
Đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc các địa phương
đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn
nuôi, đa dạng hóa vật nuôi, trước
mắt tập trung phát triển chăn nuôi
đại gia súc, gia cầm, thủy sản,... để
bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt
lợn nhằm phục vụ tốt đời sống
người dân.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn còn phải chủ trì, phối
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Tài chính và các cơ quan liên quan
xây dựng, trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét phê duyệt Dự án đầu
tư nâng cấp 02 phòng thí nghiệm
thú y quốc gia và cơ sở nuôi động
vật sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế
với mức an toàn sinh học cấp độ III
trở lên theo quy định tại Nghị định
103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2016 của Chính phủ để bảo
đảm an toàn trong chẩn đoán, xét
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nghiệm phục vụ công tác chống
dịch và nghiên cứu sản xuất các
loại vắc xin, chế phẩm sinh học.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan khẩn trương
rà soát, chỉnh sửa, bổ sung để ban
hành hoặc trình cấp có thẩm
quyền ban hành các văn bản quy
phạm pháp luật, văn bản hướng
dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý Nhà nước, đảm bảo sát thực,
khả thi hơn đối với các lĩnh vực: Hỗ
trợ kinh phí; phòng, chống bệnh;
kiểm dịch vận chuyển các loại lợn;
tái đàn sau khi dịch bệnh được
kiểm soát; quản lý, kiểm soát giết
mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn;
xử lý, tiêu hủy lợn bệnh, sản phẩm
lợn bệnh; sản xuất, nhập khẩu, sử
dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm
phòng, chống dịch bệnh, xử lý môi
trường,... trong công tác phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Phối hợp với các Bộ, ngành và
địa phương tổng hợp báo cáo đánh
giá thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn
châu Phi gây ra; phối hợp với Bộ Tài
chính tổng hợp nhu cầu kinh phí từ
các địa phương trong phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi,
báo cáo Chính phủ về biện pháp
kịp thời cho các địa phương; hướng
dẫn, giám sát, đôn đốc, thanh tra,
kiểm tra và kịp thời xử lý những
vướng mắc nảy sinh trong quá trình
thực hiện Nghị quyết này.
Tiếp đó, cần chủ động kêu gọi
và phối hợp với các tổ chức quốc
tế, cơ quan chuyên môn các nước
chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ
trợ tài chính và kỹ thuật cho Việt
Nam để tổ chức phòng, chống
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dịch bệnh, nghiên cứu vắc xin.
Trong khi đó, Bộ Thông tin và
Truyền thông tổ chức thông tin,
tuyên truyền kịp thời, chính xác
cho người dân theo nguyên tắc
vừa đảm bảo yêu cầu phòng,
chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn,
tránh gây hoang mang trong xã
hội; về chính sách hỗ trợ của nhà
nước theo nguyên tắc Nhà nước
và người chăn nuôi cùng chia sẻ
những gánh nặng về kinh tế do
phát sinh dịch bệnh.
Đối UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Thủ tướng
Chính phủ yêu cầu người đứng đầu
có trách nhiệm: thực hiện nghiêm
chỉ đạo của Ban Bí thư về việc kiện
toàn, củng cố hệ thống thú y các
cấp theo đúng quy định của Luật
Thú y, tăng cường năng lực thú y
các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.
Chủ động sử dụng dự phòng ngân
sách địa phương và các nguồn tài
chính hợp pháp khác để thực hiện
công tác phòng, chống dịch tả lợn
châu Phi và hỗ trợ chủ chăn nuôi có
lợn bị tiêu hủy.
Quyết định hoặc trình Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét
quyết định mức hỗ trợ kinh phí
cho cán bộ thú y và những người
tham gia phòng, chống dịch bệnh
động vật, với mức không thấp hơn
ngày công lao động phổ thông tại
địa phương; khuyến khích các cơ
sở, doanh nghiệp tổ chức thu
mua, giết mổ, cấp đông thịt lợn
sạch nhằm bình ổn thị trường.
Bên cạnh đó, tổ chức thống kê,
đánh giá thiệt hại do bệnh dịch tả
lợn châu Phi gây ra và chịu trách

nhiệm về tính chính xác của số
liệu báo cáo; tổng hợp báo cáo, đề
xuất nhu cầu hỗ trợ gửi Bộ Tài
chính, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn để tổng hợp, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ.
Các địa phương còn phải thực
hiện công khai chính sách và mức
hỗ trợ trên các phương tiện thông
tin đại chúng và tại thôn, xã, bảo
đảm hỗ trợ trực tiếp đến chủ chăn
nuôi bị thiệt hại; kinh phí cho công
tác phòng, chống dịch và mức bồi
dưỡng cho các lực lượng tham gia
phòng, chống dịch theo quy định.
Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục
đích, có hiệu quả, không để thất
thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực.
Đồng thời, tổ chức xử lý tiêu
hủy lợn bệnh kịp thời, bảo đảm
yêu cầu không để lây lan dịch
bệnh, không để gây ô nhiễm môi
trường; tổ chức tốt công tác kiểm
dịch vận chuyển động vật, kiểm
soát giết mổ, mua bán thịt lợn và
các sản phẩm thịt lợn đúng quy
định của pháp luật hiện hành,
theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng
chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi,
các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ và UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương căn cứ nhiệm vụ được giao
tại Nghị quyết42/NQ-CP, xây dựng
kế hoạch triển khai cụ thể tổ chức
thực hiện; hàng tháng có báo cáo
đánh giá tình hình thực hiện gửi
về Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn để tổng hợp báo cáo
Chính phủ.v
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Chung tay hạn chế rác thải nhựa
QUANG THANH

Rác thải nhựa là một trong những mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái và
môi trường vùng ven biển toàn cầu. Báo cáo tổng kết mới đây do Ngân
hàng Thế giới (WB) công bố cho thấy, mức rác thải toàn cầu đang tiến đến
gần ngưỡng 3,4 tỷ tấn vào năm 2050, tăng mạnh so với con số 2 tỷ tấn
vào năm 2016. Trong đó, đồ nhựa - tác nhân có thể gây ô nhiễm nguồn
nước và hệ sinh thái chiếm tới 12% tổng lượng rác thải toàn cầu hiện nay.
heo số liệu của Liên Hợp
Quốc, mỗi năm con người
thải ra một khối lượng
nhựa đủ để trải quanh trái
đất 4 lần, với khoảng 500 tỷ túi
nhựa được tiêu thụ. Tuy nhiên,
phần lớn lượng rác thải nhựa này
không được xử lý trong các bãi
chôn lấp. Mỗi năm có khoảng 8 13 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại
dương, ảnh hưởng xấu đến hệ
sinh thái và sinh kế của cộng đồng
dân cư ven biển. Lượng rác thải
tăng nhiều nhất tập trung tại các
quốc gia châu Á và châu Phi cận
Sahara, và phần lớn nguồn gốc rác
thải là từ thành thị. Ước tính đến
năm 2030, thế giới sẽ thải ra
khoảng 111 triệu tấn chai nhựa,
hộp đựng thức ăn và các loại rác
thải nhựa khác.

T

Và một bảng xếp hạng mới đây
công bố Việt Nam là 1 trong 5
quốc gia hàng đầu phải chịu trách
nhiệm cho khoảng 13 triệu tấn
nhựa được thải ra đại dương/năm.
Và tình trạng lạm dụng đồ nhựa
dùng một lần vẫn tiếp tục gia tăng
mọi nơi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia đi bộ kêu gọi cộng đồng chống rác thải nhựa.

Người dân vẫn thờ ơ
Một chiếc túi nilông, một ống
hút nhựa, một chiếc cốc hay một
vỏ chai nhựa… để sản xuất chỉ
trong vài giây, sử dụng trong vài
phút, quẳng đi chẳng chút vướng
bận nhưng hậu quả nó để lại cho
môi trường thật sự hãi hùng.

thải ra mỗi ngày nhiều không đếm
xuể. Các quán bún, mỳ, phở,
cháo… nóng nghi ngút khói
nhưng nhiều người vẫn có thói
quen đựng thức ăn bằng túi
nilông và hộp nhựa mang về nhà
mà không hề biết tác hại của nó là
khôn lường.

Một người đi chợ mang về đến
hàng chục chiếc túi nilông. Tại các
quán nước, khách ngồi uống tại
chỗ nhưng ly nhựa, ống hút nhựa

Hay như mấy tháng hè, thời tiết
nắng nóng, thay vì đi ra ngoài ăn
uống thì dịch vụ đặt hàng trực
tuyến rồi giao tận nơi được ưu tiên
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Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia hàng đầu phải chịu trách nhiệm cho khoảng 13 triệu tấn nhựa được thải ra đại dương/năm.

hơn hết. Chỉ cần một kích chuột
hoặc một cuộc điện thoại, thức ăn
sẽ nhanh chóng được giao đến nơi
và sau đó là lỉnh kỉnh nào hộp
nhựa, bịch nhựa, ly nhựa... được
dồn vào thùng rác.
Thực tế, theo xu hướng phát
triển công nghệ, hình thức bán
hàng giao tận nơi ngày càng phổ
biến. Kèm theo đó là sự gia tăng
rác thải nhựa theo cấp số nhân.
Lạm dụng sản phẩm nhựa là vấn
đề vô cùng đáng lo ngại.
Thực trạng này cứ tiếp tục kéo
dài, càng khó khắc phục hậu quả
về sau. Chúng ta biết nilông nguy
hại thế nào với sức khỏe, chúng ta
nghe nhiều về hạt vi chất nhựa
xâm nhập cơ thể, chúng ta được
cảnh báo thường xuyên về sự tấn
công của rác thải nhựa đối với môi
trường sống. Vậy nhưng, chúng ta
vẫn còn khá thờ ơ với việc thay đổi
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thói quen sử dụng túi nilông và đồ
nhựa dùng một lần.
Mỗi một sản phẩm từ nhựa cần
từ 20 - 1.000 năm để có thể phân
hủy hoàn toàn. Trong khi chờ đồ
nhựa phân hủy, chúng ta và con
cháu đã sống cùng rác nhựa, ăn
phải chất độc hại từ nhựa.
Rõ ràng nếu nhận thức và ý
thức trách nhiệm của mỗi người
không thay đổi thì đây thực sự là
vấn đề nan giải đối với môi trường
sống của chúng ta.

Nhà nhà hạn chế rác
thải nhựa, người người
phòng chống ô nhiễm
rác thải nhựa
Phát biểu tại Lễ ra quân toàn
quốc phong trào chống rác thải
nhựa, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
rác thải nhựa đang là vấn đề nhức

nhối mang tính toàn cầu. Mỗi
năm, lượng rác thải nhựa do con
người thải ra đủ để phủ kín 4 lần
diện tích bề mặt trái đất, trong đó
13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra
đại dương. Rác thải nhựa đang tác
động tiêu cực đến hệ sinh thái,
môi trường sống, sức khỏe con
người và sự phát triển bền vững
của mỗi quốc gia.
Năm 2018, Liên Hợp Quốc đã
phát động chủ đề “Giải quyết ô
nhiễm nhựa và nilông" nhằm
tuyên truyền, vận động, kêu gọi
cộng đồng cùng thay đổi thói
quen sử dụng sản phẩm nhựa
dùng một lần, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường và bảo vệ sức khỏe
con người.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã
có những hành động cụ thể để
giảm thiểu và cấm sử dụng một số
sản phẩm nhựa không thân thiện
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với môi trường, đồng thời tăng
cường tái chế, tái sử dụng chất thải
nhựa. Cùng chung nỗ lực đó của
các quốc gia trên thế giới, Việt Nam
đã tích cực đề xuất các sáng kiến
và tham gia các cơ chế hợp tác
toàn cầu, khu vực để giải quyết vấn
đề rác thải nhựa, đặc biệt trong bối
cảnh tác động, ảnh hưởng của rác
thải nhựa ngày càng gia tăng, cùng
với quá trình phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc khẳng định: "Với quan
điểm nhất quán phát triển kinh tế
đi đôi với bảo vệ môi trường. Kinh
tế - xã hội - môi trường là ba trụ
cột của phát triển bền vững, là
nhiệm vụ trọng tâm của quá trình
phát triển. Chúng ta đã tập trung
hoàn thiện và triển khai thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả các cơ chế,
chính sách, pháp luật về bảo vệ
môi trường, trong đó có việc quản
lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường
do rác thải nhựa, nhất là sản phẩm
nhựa dùng một lần và túi nilông
khó phân hủy".
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng
thẳng thắn cho rằng công tác
phòng chống rác thải nhựa còn
nhiều tồn tại, hạn chế, từ nhận
thức của một bộ phận doanh
nghiệp, người dân đến thói quen
phổ biến trong sinh hoạt, sử dụng
túi nilông. Do vậy, ngay từ bây giờ,
chúng ta cần có những hành động
thiết thực, cụ thể để kiểm soát,
ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa
để người dân Việt Nam hiện tại, các
thế hệ tương lai, con cháu chúng
ta được sống trong môi trường
trong lành, an toàn và bền vững.

Nhiều quán cà phê cũng đã có ý thức hưởng ứng lối sống xanh bằng cách thay thế sử
dụng ống hút nhựa bằng ống hút tre, inox và các vật dụng thân thiện với môi trường.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi:
"Nhà nhà hạn chế rác thải nhựa;
người người phòng chống ô
nhiễm rác thải nhựa; xã hội tiến
đến nói không với rác thải nhựa.
Các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng,
khu du lịch… không sử dụng túi
nilông, sản phẩm nhựa sử dụng
một lần. Cả nước phấn đấu đến
năm 2025 không sử dụng đồ nhựa
dùng một lần"...
Trên tinh thần đó, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh
đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan
Trung ương và địa phương, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên quan tâm hơn
nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức thực hiện các hoạt động
chống rác thải nhựa.
Từng cơ quan, đơn vị có
chương trình, kế hoạch thực hiện
ngay các hoạt động cụ thể chống
rác thải nhựa như hạn chế, tiến
đến không dùng sản phẩm nhựa
sử dụng một lần trong cơ quan,
đơn vị; hạn chế sử dụng kinh phí
Nhà nước mua sắm các sản phẩm
nhựa sử dụng một lần...

Từng cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, nhất là người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền các
cấp, các ngành, các cơ quan, đơn
vị phải đi đầu, gương mẫu trong
việc nói không với sản phẩm
nhựa, túi nilông sử dụng một lần.
Từng cộng đồng, mỗi gia đình
và từng người dân ngay từ bây giờ
hãy thực hiện khẩu hiệu “nói
không với rác thải nhựa” ngay từ
những hành động nhỏ nhất, góp
phần bảo vệ môi trường sống cho
chúng ta và các thế hệ mai sau.
Mỗi người hãy tự ý thức về
hành động bảo vệ môi trường,
thay đổi thói quen hằng ngày
bằng cách hạn chế việc sử dụng
các sản phẩm nhựa dùng một lần,
túi nilông, tiến tới sử dụng các sản
phẩm thân thiện với môi trường là
bảo vệ chính mình và tương lai
con em chúng ta.
Sống xanh, tiêu dùng có ý
thức không chỉ là một xu hướng
của những người trẻ mà cần trở
thành lối sống tích cực trong cả
cộng đồng.v
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Xử TRÍ TÌNH HUốNG BIểU TÌNH, BạO LOạN:

Cần chủ động bám sát cơ sở,
thực tiễn
MINH VÂN

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế
gắn liền với ổn định, hòa bình, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trái ngược
với mục tiêu tốt đẹp đó, một số tổ chức, cá nhân, các thế lực thù địch,
phần tử phản động trong, ngoài nước lợi dụng nhân dân, kích động gây
mất ổn định chính trị, bạo động nhằm chống phá chính quyền. Để đối phó,
phá tan những âm mưu phản động hại nước, dân, Đảng, Nhà nước, cấp
ngành, đoàn thể cần tăng cường, chủ động hơn nữa nhằm bám sát cơ sở,
thực tiễn, địa bàn để xử lý, đập tan mọi âm mưu các thế lực thù địch,
phản động, xử lý theo quy định nghiêm minh pháp luật.
Xử lý điểm nóng chính
trị - xã hội
Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo
vệ hòa bình, trật tự an toàn xã hội,
vững chắc Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa luôn là nhiệm vụ chiến lược,
được Đảng, Nhà nước đặt lên
hàng đầu. Trước diễn biến tình
hình thế giới luôn biến động, việc
xử lý các tình huống chính trị,
trong đó có xử lý các điểm nóng
chính trị - xã hội, phải được xây
dựng trên cơ sở khoa học, gắn lý
luận với thực tiễn đời sống. Có thể
nói điểm nóng chính trị - xã hội
diễn ra trong lĩnh vực chính trị - xã
hội khi mà sự chống đối của đám
đông quần chúng của các lực
lượng đối lập đã hướng trực tiếp
vào những người nắm quyền lực
chính trị, cơ quan quyền lực và thể
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chế chính sách của chính quyền
Nhà nước. Thực tiễn thường xảy ra
các điểm nóng xã hội nhiều hơn là
các điểm nóng chính trị - xã hội.
Điểm nóng chính trị - xã hội tuy
xảy ra ít hơn, nhưng phức tạp và
quyết liệt hơn vì nó liên quan trực
tiếp tới quyền lực Nhà nước. Tuy
nhiên, điểm nóng xã hội trong các
lĩnh vực khác đều có khả năng trực
tiếp trở thành điểm nóng chính trị
- xã hội. Đã có những cuộc đình
công, bãi công của người lao động
đòi tăng quyền lợi lao động, các
tranh chấp đất đai… nếu không
có cách xử lý, giải quyết đúng đều
có thể chuyển thành cuộc đấu
tranh chống chính quyền Nhà
nước. Như vậy, nếu chúng ta xử lý
tốt điểm nóng xã hội thì sẽ hạn
chế sự phát sinh điểm nóng chính

trị - xã hội. Chúng ta cần xử lý các
điểm nóng chính trị - xã hội bằng
những giải pháp làm cho điểm
nóng nguội dần và hạn chế sự lan
tỏa sang nơi khác. Đây là cách hạ
nhiệt “rút ngòi nổ”, ví như phải dập
tắt một đám cháy sao cho nó
không bùng phát lớn hơn, không
lan tỏa sang nơi khác mà nguội
dần đi.
Khi giải quyết điểm nóng, việc
làm phân hóa quần chúng lôi cuốn
được quần chúng về phía mình là
một điều có ý nghĩa quan trọng.
Bởi, chỉ khi tranh thủ được sự đồng
tình ủng hộ của đa số quần chúng
vấn đề điểm nóng mới có thể giải
quyết. Trong trường hợp nhân dân
bị kẻ xấu, phản động lôi kéo, kích
động thì cần phải đánh giá bản
chất của nhân dân nơi xảy ra điểm
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nóng, tìm hiểu nguyên nhân và
mức độ bị lôi cuốn, kích động để
tìm ra những giải pháp nhằm
chuyển hóa quần chúng theo
hướng tích cực.
Chúng ta cần xử lý điểm nóng
chính trị - xã hội không chỉ với
mục tiêu thiết lập sự ổn định chính
trị, mà cơ bản hơn là củng cố sự
bền vững của cơ sở chính trị. Sự
bền vững ấy chính là chính sách
an dân, chiếm được lòng dân và sự
đồng tình ủng hộ của nhân dân
với Nhà nước, huy động sự tham
gia của nhân dân vào công việc
Nhà nước. Xử lý điểm nóng chính
trị - xã hội cần có sự chỉ đạo thống
nhất của các cấp, các ngành từ
Trung ương đến cơ sở. Bởi vì, đây
là một vấn đề nhạy cảm, phạm vi
tác động không chỉ ở nơi xảy ra
điểm nóng mà còn ảnh hưởng
đến các nơi khác trong phạm vi cả
nước, thậm chí nó có thể ảnh
hưởng đến an ninh khu vực và
quốc tế. Do vậy, cần phải có sự
thống nhất, phối hợp của cả hệ
thống chính trị mới có thể tìm ra
cách giải quyết đúng đắn.

Chủ động bám sát cơ
sở, thực tiễn, địa bàn
Có thể nói hiện nay, các thế lực
phản động, phần tử xấu quá khích
trong và ngoài nước đã lợi dụng
phát huy tối đa những tiện ích của
mạng xã hội, Internet để công
khai kích động người dân. Có
những sự việc đơn giản, nhưng bị
thổi phồng, bị vu khống theo
hướng không phân biệt đúng sai.
Có rất nhiều người, vì nhận thức

yếu kém đã bị lôi kéo tham gia
theo. Để không diễn ra tình trạng
trên, các cấp, ngành, đoàn thể,
nhất là các ngành chức năng cần
chủ động bám sát cơ sở, thực tiễn,
địa bàn để kịp thời ngăn chặn
ngay khi trong giai đoạn “trứng
nước”. Việc chủ động, bám sát cơ
sở, nắm thực tiễn, địa bàn có vai
trò quan trọng, góp phần nắm bắt
tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời
phát hiện những vấn đề nảy sinh,
định hướng thông tin đúng tầm,
đúng hướng. Để làm tốt công tác
này chúng ta cần phát huy vai trò
công tác Tuyên giáo. Công tác
Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với
Mặt trận Tổ quốc các cấp thành lập
các tổ công tác thường xuyên
xuống địa bàn, nhất là các địa bàn
trọng điểm, đến từng hộ gia đình
để tuyên truyền, vận động, đối
thoại với người dân. Cần phát huy
vai trò của đội ngũ tuyên truyền
viên cơ sở và công tác tuyên
truyền miệng. Tăng cường các
buổi thông tin chuyên đề, trao đổi,
thảo luận của các tổ chức hội,
đoàn thể quần chúng. Khi có vụ
việc xảy ra, cần thông tin khách
quan, đúng sự thật về sự việc.
Không mô tả chi tiết, không tường
thuật, hạn chế thống kê chi tiết
thiệt hại để tránh bị kẻ xấu lợi
dụng, xuyên tạc, phô trương
thanh thế. Nhanh chóng thành lập
Trung tâm thông tin trong tình
huống khẩn cấp, thống nhất đầu
mối để kịp thời cung cấp thông tin
chính thống cho các cơ quan chức
năng, cơ quan báo chí, lực lượng
báo cáo viên, tuyên truyền viên để

định hướng dư luận, tuyên truyền.
Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và
thông tin liên lạc trong hoạt động
thông tin truyền thông, nhất là hệ
thống phát thanh - truyền hình
các cấp, các trung tâm văn hóa
huyện, thị xã, thành phố, các
phương tiện thông tin lưu động.
Chúng ta cần tăng cường tác
chiến trên không gian mạng. Bên
cạnh lực lượng tác chiến chuyên
nghiệp, các cấp ủy Đảng, Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể yêu cầu cán
bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên sử dụng
mạng xã hội để trực tiếp đấu tranh
một cách chủ động, tuyên truyền
nội dung chính thống, thông tin
tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng.
Nên coi đây là một trong những
nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng
viên, hội viên, đoàn viên. Đối với
các vụ việc tụ tập đông người
đang có các hành vi biểu tình
mang tính bạo động, vi phạm
pháp luật nghiêm trọng xảy ra,
cần linh hoạt bằng các hình thức
tuyên truyền, định hướng dư luận
(như sử dụng tin nhắn với các nội
dung ngắn gọn, súc tích, kêu gọi
nhân dân không nghe theo các
luận điệu xuyên tạc, không tham
gia biểu tình…). Sau khi vụ việc đã
được xử lý, cần phối hợp với các cơ
quan chức năng nhanh chóng giải
phóng đám đông, đưa đời sống
cộng đồng trở lại bình thường, giải
quyết kịp thời những vướng mắc
có liên quan, tạo tiền đề cho sự
phát triển mới.v
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Vùng biên giới ấm no
nhờ có nữ Bí thư chi bộ trẻ
MỸ BÌNH

Dọc theo đường biên giới vào trung tâm xã Huổi Luông (Phong Thổ,
Lai Châu), trên những triền đồi bạc màu trơ trọc đất đá ngày nào, giờ
đây là bạt ngàn màu xanh của chuối. Loại cây này đã giúp xã vùng
biên ổn định, phát triển trong đó nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn
lên làm giàu chính đáng.
ột trong những người
tích cực phát triển
phong trào trồng
chuối tại địa phương
là chị Phàn Thị Phương - Bí thư Chi
bộ bản La Vân, xã Huổi Luông. Đã
nhiều năm nay, người phụ nữ trẻ
dân tộc Dao ấy đã không quản
nắng mưa, tích cực đến từng gia
đình để động viên, giúp đỡ làm
kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Thành quả chị mang về cho bản
người Dao nơi non cao này thật
đáng ghi nhận. Cả bản có tổng số
37 hộ dân sinh sống hiện chỉ còn
có 5 hộ nghèo; thu nhập bình
quân đầu người hơn 5 triệu
đồng/năm của 5 năm trước, đến
nay đã tăng lên hơn 2 - 3 lần.

M

Trồng chuối giờ đã trở thành
thế mạnh không chỉ ở La Vân mà
còn ở nhiều bản khác của xã Huổi
Luông. “Vì cho giá trị kinh tế cao,
loại cây này đã nhanh chóng được
nhân rộng và trở thành sản phẩm
hàng hóa, cũng như thu nhập
chính của bà con các dân tộc tại
địa phương. Cây chuối đã giúp xã
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Chị Phàn Thị Phương cùng chị em phụ nữ trong bản chăm sóc vườn chuối trên diện
tích đất dốc.

Huổi Luông giảm tỷ lệ hộ nghèo
từ trên 70% năm 2010 xuống còn
dưới 15% như hiện nay. Đời sống
của bà con trong xã nhờ đó cũng
được cải thiện nhiều” - ông Lê Văn
Dung, Bí thư Đảng ủy xã Huổi
Luông khẳng định như vậy khi giới
thiệu thêm về chị Phương và
phong trào xóa đói giảm nghèo tại
bản La Vân.
Mất khoảng một giờ đi bằng xe
máy từ trung tâm xã Huổi Luông,

chúng tôi đã có mặt ở bản La Vân.
Tiếp chúng tôi, nữ Bí thư chi bộ
duy nhất và trẻ nhất của Đảng bộ
xã Huổi Luông Phàn Thị Phương
thân thiện, niềm nở và nhiệt tình.
Chị kể rằng, năm 2009, chị khi
ấy mới 21 tuổi đã vinh dự được
đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ
việc trở thành một đảng viên, chị
nhận thức rằng bản thân phải
phấn đấu, nỗ lực đưa gia đình và
bà con trong bản cùng thoát
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nghèo. Nghĩ là làm, hàng ngày,
sau khi hoàn tất công việc gia
đình, chị Phương tích cực tham gia
tuyên truyền, vận động bà con
phát triển kinh tế, xóa đói giảm
nghèo cũng như chấp hành chủ
trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Buổi tối,
chị cùng cán bộ phụ nữ đến từng
địa bàn nắm tâm tư, nguyện vọng
của bà con và hướng dẫn cách
chuyển đổi cây trồng từ diện tích
trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang
trồng cây chuối.
26 tuổi, chị Phương được bầu
làm Bí thư Chi bộ bản La Vân. Giữ
trọng trách này chị càng lo hơn
bởi nếu chỉ vận động dân bản thay
đổi tập quán canh tác mà chưa
cho họ thấy được làm như vậy sẽ
có cuộc sống khá lên chưa chắc
mọi người đã nghe theo.
Thế là chị bàn bạc với chồng và
quyết định chuyển khu đất rộng,
gần khu vực của khẩu Ma Lù Thàng
vốn là đất trồng ngô, sắn bạc màu
sang trồng 800 gốc chuối. Cây
chuối dễ trồng, phù hợp với đất
đồi dốc nơi đây và phát triển tốt
hơn cây trồng cũ. Bởi vậy, sau 2
năm trồng và chăm sóc vất vả,
vườn chuối đã cho thu hoạch. Trừ
chi phí, gia đình chị để ra hơn 100
triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, vợ
chồng chị Phương còn đến các
bản, thu mua chuối của bà con rồi
bán cho thương lái. Việc làm đó
giúp đỡ dân bản tiêu thụ chuối khi
đến thời vụ thu hoạch cũng là một
cách tạo “đầu ra” cho loại nông sản
này. Giờ đây, trung bình mỗi tháng,
gia đình chị Phương có thu nhập
gần 20 triệu đồng.

Người dân đưa chuối ra điểm tập kết bán cho thương lái.

Thấy được kết quả đó, nhiều
người dân trong bản, trong xã đã
học theo chị Phương. Trong bản La
Vân giờ đây nhà ít thì trồng
khoảng 1.000 gốc, nhà nhiều có từ
2.000 đến 3.000 gốc.
La Vân vốn là bản biên giới
nghèo, phần lớn là người dân tộc
Dao sinh sống. Nhờ chuyển đổi
cây trồng phù hợp, đến nay hộ
nghèo trong bản đã giảm đáng kể
qua từng năm. Nhiều gia đình đã
xây được nhà kiên cố, mua ti vi,
mua xe máy, sắm tủ lạnh… Trong
bản không xảy ra trộm cắp, không
có trường hợp nào nghiện hút, an
ninh trật tự luôn đảm bảo.
Cùng với việc vận động đảng
viên đi đầu trong phát triển kinh
tế, xóa đói, giảm nghèo, Bí thư chi
bộ Phàn Thị Phương thường
xuyên nghiên cứu Chỉ thị, Nghị
quyết, hướng dẫn của cấp trên
trong đổi mới, nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ. Chị cũng

chuẩn bị tốt, thường xuyên đổi
mới nội dung sinh hoạt chi bộ bảo
đảm đúng quy định, hướng dẫn,
phù hợp với tình hình, đặc điểm
của địa phương.
Khi hỏi về nữ Bí thư chi bộ 31
tuổi này, ông Lê Văn Dung, Bí thư
Đảng ủy xã Huổi Luông (huyện
Phong Thổ) hào hứng: Chị Phàn
Thị Phương là Bí thư chi bộ luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
Đảng ủy xã giao cho. Với bà con
trong bản, chị Phương luôn tận
tình giúp đỡ để các hộ dân vươn
lên thoát nghèo. Nhờ đó, bản La
Vân là điểm sáng trong công tác
xóa đói giảm nghèo của địa
phương. Đặc biệt, nhiều năm liền
Chi bộ bản La Vân đã đạt danh
hiệu Chi bộ trong sạch vững
mạnh. Chị Phương luôn được
Đảng ủy xã tặng Giấy khen vì
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.v
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CHUNG TAY VÌ NGườI NGHÈO:

Cần duy trì bền vững
CƯỜNG NGÂN

Nhiều chính sách giảm nghèo được Đảng, Nhà nước quan tâm, ban hành.
Nhiều tấm lòng vàng đến từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay
giúp đỡ người nghèo. Tất cả vì mục tiêu cao đẹp “thương người như thể
thương thân”, không quay lưng với cái đói cái nghèo, đẩy lùi cái nghèo vì sự
phát triển, cuộc sống bền vững.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 588, phê duyệt Đề án “Vận động
xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó
khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2019 – 2025”.

Sự quan tâm của các cấp ngành, doanh nghiệp, các nhà hảo
tâm… sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn, tiếp bước cho các
em học sinh vùng khó khăn đến trường.

Đây được xem là giải pháp tăng cường điều phối
các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ
đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, miền
núi. Đề án trên được phát động vào Tháng hành động
vì trẻ em năm 2019 cũng là bắt đầu phong trào lớn
cả nước chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc
thiểu số. Ba mục tiêu được tập trung thực hiện là cải
thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em
thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh
dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; Hỗ trợ
để có nhiều hơn điểm trường, lớp học trở thành điểm
văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; Hỗ trợ đồ ấm cho
trẻ em.
24 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (6/2019)

Đánh giá chính sách dân tộc
giai đoạn 2011 - 2020 và mục
tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn
2021 - 2030.
Đây là nội dung chính của Hội thảo góp
ý vào Dự thảo (lần 4) báo cáo “Đánh giá
chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2020 và
mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 2030”. Với mục đích nhằm đánh giá những
điểm cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội
vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đánh giá
một cách toàn diện những kết quả đạt được
cũng như những tồn tại, hạn chế trong lĩnh
vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách
dân tộc giai đoạn 2011 - 2020. Tại Hội thảo,
nhiều ý cho rằng, trong giai đoạn mới cần
có bước đột phá về công tác dân tộc, thực
hiện chính sách dân tộc; đặc biệt là trong tư
duy xây dựng, thực thi chính sách. Theo đó,
chính sách dân tộc phải xây dựng dưới dạng
các Chương trình mục tiêu. Các bộ, ngành
Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp
vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải đưa
công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân
tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của cả hệ thống chính trị, từ đó có tiêu chí
để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các
bộ, ngành, địa phương. Việc đánh giá lần
này là cơ sở để xây dựng, ban hành và thực
thi chính sách dân tộc trong giai đoạn mới.
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Lai Châu tối ưu hóa các nguồn lực để
thoát nghèo.
Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, có 4/8
huyện, thành phố là huyện nghèo theo Nghị
quyết 30a; 696 thôn bản đặc biệt khó khăn. Thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai
đoạn 2012 - 2018, từ tỉnh đến các huyện, thành
phố đã ban hành các nghị quyết, chương trình
về giảm nghèo và chỉ đạo thực hiện. Việc áp
dụng cơ chế đặc thù giảm nghèo giai đoạn 2016
- 2020, bằng việc chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể huy
động mọi nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm
nghèo, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm
nghèo để tạo thành phong trào sâu rộng, thu
hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Cùng
với các nguồn lực của Trung ương và tỉnh, hàng
năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động
các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để
thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho
người nghèo. Trong đó, giai đoạn 2012 - 2018, đã
huy động được 31.568,3 triệu đồng. Thông qua

Long An với công tác giảm nghèo
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
(theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016
của Thủ tướng Chính phủ), Long An đã tích cực
đẩy mạnh triển khai áp dụng các chính sách,
chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo để tạo
điều kiện cho hộ nghèo trong tỉnh ổn định đời
sống, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.
Nhờ đó, số hộ nghèo trong tỉnh đã giảm từ 4,03%
(năm 2016) xuống còn 2,93% (tháng 6/2018). Đời
sống vật chất và tinh thần của người nghèo,
người cận nghèo cũng được cải thiện, góp phần
thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống
giữa nông thôn và thành thị… Để thực hiện được
việc này, tỉnh cho triển khai nhiều dự án đầu tư

Pháp huy thế mạnh nghề, làng nghề truyền thống không
chỉ tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương
mà còn góp phần đẩy lùi cái nghèo, tăng thu nhập kinh tế.

các chính sách: hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu
vực dân tộc thiểu số, miền núi; hỗ trợ sản xuất,
giáo dục đào tạo và dạy nghề, nhân rộng mô
hình giảm nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực giảm
nghèo; hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc
có thời hạn ở nước ngoài... Đến nay, toàn tỉnh có
29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt
13,67 tiêu chí/xã, tăng 0,89 tiêu chí/xã so với cuối
năm 2017; có hai huyện Tân Uyên và Than Uyên
được công nhận ra khỏi huyện nghèo…

xây dựng các công trình thiết yếu, duy tu bảo
dưỡng công trình cho 18 xã nghèo biên giới và
bãi ngang trong tỉnh. Thời gian qua, thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững, tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả
tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người
nghèo, người cận nghèo được cải thiện, góp
phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức
sống giữa nông thôn và thành thị. Ngoài ra, tỉnh
cũng tích cực thực hiện chính sách tín dụng ưu
đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh,
sinh viên nghèo, hộ mới thoát nghèo… Trong
thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện nhiều giải
pháp để phát huy kết quả đạt được, thực hiện
thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.v
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94 NăM BÁO CHÍ CÁCH MạNG VIệT NAM (21/6/1925 – 21/6/2019)

Vì nền Báo chí cách mạng
vững mạnh
VĂN TOÀN

Qua 94 năm hình thành, phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã luôn
đồng hành cùng dân tộc, góp sức trong sự đổi thay đất nước, tạo dựng
được niềm tin sâu sắc trong lòng độc giả, nhân dân. Tất cả điều có được ấy
là nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ… để báo chí Việt
Nam ngày càng chính quy, hiện đại, phát triển vững mạnh.
Nâng tầm vị thế đất nước
Báo chí thực sự có vai trò quan trọng trong đời
sống, xã hội, đã đóng góp tích cực, hiệu quả trên mặt
trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định
hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước
và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các
cơ quan ban ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện
nhiều chủ trương, chính sách, thực hiện vai trò của
mình trong việc đấu tranh phòng chống tiêu cực,
tham nhũng, tham ô, tiêu cực, lãng phí… góp phần
xây dựng xã hội, đất nước ngày càng văn minh, công
bằng, hạnh phúc… Như Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong buổi lễ kỷ niệm
94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925
- 21/6/2019): “Báo chí, phản ánh trung thực hình ảnh
của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu
rộng, góp phần nâng tầm vị thế đất nước”. Phát huy
hơn nữa những thế mạnh trên mặt trận thông tin,
Thủ tướng mong muốn báo chí cần phát huy hơn nữa
những lợi thế trong việc định hướng, dẫn dắt thông
tin, không để mạng xã hội chi phối hay chạy theo
thông tin mạng xã hội, không kiểm chứng, dẫn đến
sai phạm đáng tiếc. Người làm báo phải nhất quán
trên lập trường tư tưởng đúng định hướng, không
được “hai mặt”. Báo chí phải đi đầu trong những vấn
đề lớn, vấn đề mới của đất nước. Thông tin nhanh
26 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (6/2019)

nhạy, kịp thời, chính xác là một yêu cầu, vì nếu thông
tin đi sau thì không còn giá trị. Viết gì, khen hay chê,
đưa tin tốt hay xấu đều phải vì lợi ích cộng đồng, lợi
ích của đất nước, lợi ích của đại cục, không được làm
xói mòn niềm tin xã hội. Những gương tốt, người tốt,
việc tốt phải được phản ánh nhiều hơn trên tất cả các
loại hình của báo chí...

Vị thế trong thời đại kỹ thuật số
Bài viết về chủ đề "Truyền thông xã hội đối với ổn
định chính trị, xã hội" ở Việt Nam, đồng chí Võ Văn
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh
việc phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt,
định hướng của báo chí trong thông tin tích cực. Theo
đồng chí Võ Văn Thưởng, báo chí cách mạng cần
khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của mình trong
thời đại kỹ thuật số. Truyền thông xã hội là một “dòng
chảy thông tin” trên nền tảng, dịch vụ công nghệ cho
phép người dùng tạo ra, chia sẻ, trao đổi, thảo luận và
thay đổi các nội dung. Sự tiếp cận đến từng cá nhân
người dùng với tốc độ nhanh tạo ra nhiều cơ hội và
lợi ích về truyền tải. Nhưng cũng từ đây bộc lộ những
tác động tiêu cực, ẩn chứa những nguy cơ phức tạp,
khó lường. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở nhiều nơi
trên thế giới, sự ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam
là một lợi thế quan trọng để phát triển. Việt Nam
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đang khai thác và phát huy những đặc tính ưu việt
của truyền thông xã hội, đồng thời, cũng đang phải
đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát
từ dạng thức truyền thông mới này. Một số tổ chức
thù địch bên ngoài, lợi dụng những bất cập trong
quản lý Nhà nước về Internet, mạng xã hội, đã thâm
nhập vào các nền tảng truyền thông xã hội. Với nhiều
thủ đoạn tinh vi được hỗ trợ bởi công nghệ, chúng
tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, phủ nhận
thành tựu của công cuộc đổi mới, đòi xóa bỏ vai trò
lãnh đạo của Đảng, gieo rắc tư tưởng cực đoan, tạo
bất đồng, xung đột trong nội bộ Đảng và nhân dân.
Sự lệch lạc trong nhận thức về các vấn đề chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ dẫn đến sai lầm trong hành
vi, tạo nên những mối nguy về an ninh, bất ổn chính
trị, xã hội. Một bộ phận người sử dụng mạng xã hội ở
Việt Nam thường có xu hướng quan tâm, thích (like)
và chia sẻ (share) thông tin giật gân, tiêu cực, trái
chiều hơn thông tin tích cực, một cách cố tình hoặc
vô ý thức, bất chấp các hậu quả. Những hành vi lệch
lạc này có thể làm khủng hoảng đời sống của cá
nhân, tổ chức, gây nặng nề và trầm cảm xã hội.Vì thế,
chúng ta không thể chủ quan, lơ là mà cần phải chủ
động nhận diện, ngăn chặn kịp thời những nhân tố
lợi dụng truyền thông xã hội để tác động đến ổn định
chính trị, xã hội từ nhiều hướng, nhiều cách thức khác
nhau. Do đó việc quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội
và các loại hình truyền thông trên Internet phải phát
triển đúng hướng, chặt chẽ”. Phải chủ động đánh giá,
dự báo chính xác tình hình; chú trọng giải quyết thấu
đáo các vấn đề bức xúc của người dân; khắc phục
hiệu quả những hạn chế, bất cập, không để hình
thành “điểm nóng”. Các cơ quan chức năng cần cung
cấp thông tin cho báo chí một cách đầy đủ, công
khai, minh bạch, kịp thời, nhất là với các vấn đề quan
trọng được người dân quan tâm, không để cho các
thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh truyền thông xã
hội. Đồng thời, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, kiên
quyết đấu tranh, xử lý nghiêm khắc với các phần tử cơ
hội chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cố tình
làm lộ lọt, cung cấp thông tin nội bộ, hỗ trợ cho các
phần tử mạng xã hội đưa tin sai sự thật, kích động,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với
Hội Nhà báo Việt Nam.
“Báo chí phải vượt qua thách thức mới để góp
phần đưa dân tộc, đất nước đến bến bờ thịnh
vượng, phát triển, dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, văn minh. Báo chí áp dụng công nghệ
nhiều hơn, thậm chí đi đầu trong áp dụng công
nghệ mới vì chính công nghệ sẽ giúp giải quyết
được các vấn đề, nhất là vấn đề cạnh tranh thông
tin… Chính phủ sẽ tạo cơ chế mới cho báo chí
phát triển, như cơ chế đặt hàng. Chính phủ sẽ
quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo báo chí,
sẽ tạo điều kiện hình thành một số cơ quan báo
chí có quy mô lớn, làm đầu tàu cho báo chí Việt
Nam”- Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam 21/6.

tấn công vào nội bộ. Thông tin tích cực của báo chí
vẫn phải là dòng chủ lưu với thông tin chất lượng,
chính xác, kịp thời, khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy
về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm. Tạo lập môi
trường thông tin lành mạnh, an toàn, trong đó,
truyền thông xã hội là một trong những nguồn lực
thông tin quan trọng, sẽ góp phần tích cực, hiệu quả,
bảo vệ, gìn giữ môi trường chính trị, xã hội ổn định
làm nền tảng cho đất nước phát triển bền vững.v
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Công tác quản lý báo chí truyền thông
trong bối cảnh phát triển xã hội thông
tin ở Việt Nam hiện nay
(Kỳ 1)
PGS. TS. ĐỖ THỊ THU HẰNG*

Sự phát triển của xã hội thông tin và Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động
một cách toàn diện, sâu sắc đến nền báo chí truyền thông Việt Nam đang đặt
ra những yêu cầu mới với công tác quản lý báo chí truyền thông. Nghiên cứu
này tập trung vào sự biến đổi của nền báo chí, truyền thông trong bối cảnh
phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam, vấn đề đặt ra và từ đó đề xuất một số
giải pháp đổi mới công tác quản lý báo chí truyền thông hiện nay.
Sự biến đổi của nền
báo chí truyền thông
và yêu cầu mới trong
quản lý báo chí truyền
thông trong bối cảnh
phát triển xã hội thông
tin ở Việt Nam hiện nay
Trong cuốn sách “Xã hội thông
tin” (Information Society), Nick
Moore đã đưa ra một số quan điểm
về đặc điểm của xã hội thông tin.
Đầu tiên, thông tin được sử dụng
như là một nguồn tài nguyên kinh
tế. Tổ chức sử dụng thông tin lớn
hơn để tăng hiệu quả của họ, để
kích thích sự sáng tạo và để tăng
tính hiệu quả và sự cạnh tranh,
thường là thông qua cải thiện chất
lượng của hàng hóa và dịch vụ mà
họ sản xuất, có lợi cho nền kinh tế
của một quốc gia. Thứ hai, trong xã
hội thông tin, công chúng sử dụng
và khái thác thông tin cả chiều rộng,

chiều sâu, với hiệu quả cao hơn.
Trong thị trường hàng hóa, số người
sử dụng thông tin chuyên sâu trong
các hoạt động vì người tiêu dùng
tăng lên. Hệ thống thông tin phát
triển sẽ mở rộng nguồn thông tin
cho giáo dục và văn hóa. Đặc điểm
thứ ba của xã hội thông tin là sự
phát triển của một ngành thông tin
trong nền kinh tế. Chức năng của
lĩnh vực thông tin là để đáp ứng nhu
cầu chung của thiết bị và dịch vụ
thông tin. Một phần quan trọng của
ngành liên quan với các cơ sở hạ
tầng công nghệ: các mạng viễn
thông và máy tính. Trong tất cả các
xã hội thông tin, lĩnh vực thông tin
này đang tăng nhanh hơn nhiều so
với các nền kinh tế tổng thể. Liên
minh Viễn thông quốc tế (ITU) ước
tính rằng trong năm 1994, ngành
thông tin toàn cầu đã tăng hơn 5%
trong khi các nền kinh tế thế giới
tăng trưởng ít hơn 3%.

* Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền .
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Năm 2014, Frank Webster đã
đưa ra nghiên cứu của mình trong
cuốn sách “Các lý thuyết của xã hội
thông tin” (Theories of information
society), đã được dịch ra nhiều thứ
tiếng và được sử dụng như là
những lý thuyết cơ bản về xã hội
thông tin. Frank Webster đã đưa ra
6 quan điểm về xã hội thông tin và
đã xem xét lại các lý thuyết về xã
hội thông tin của các học giả khác
như quan điểm của Daniel Bell về
một xã hội thông tin thời hậu
công nghiệp, quan điểm của
Anthony Giddens về "tăng cường
giám sát và mở rộng các quốc gia",
quan điểm của Manuel Castel về
"thành phố thông tin"... Theo ông,
thông tin được coi là một tính
năng đặc biệt của thế giới đại
chúng. Trước đây, nền kinh tế đã
được xây dựng trên nền công
nghiệp và sự chinh phục của loài
người, bây giờ, chúng ta trở thành
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một phần của một nền kinh tế
thông tin toàn cầu. Các phương
tiện truyền thông phổ biến, mở
rộng ngành nghề thông tin và sự
phát triển của Internet thuyết
phục nhiều người sống trong một
xã hội thông tin tin rằng đây là số
phận của tất cả chúng ta. Đối phó
trong một thời đại của các luồng
thông tin, các mối quan hệ ảo và
thay đổi chóng mặt đặt ra thách
thức cho tất cả.[4]
Ngay từ năm 1999, nghiên cứu
về Xã hội thông tin, việc làm và thế
hệ của các hình thức mới
(Information Society, Work and the
Generation of New Forms of Social
Exclusion (SOWING)) của G.
Shcienstock [5] đã chỉ ra có 6 góc độ
nghiên cứu khái niệm xã hội thông
tin: như một nền kinh tế thông tin,
như thời xã hội hậu công nghiệp,
như sự kết thúc của xã hội Lao động
công nghiệp, như một xã hội tri
thức, như một xã hội công nghiệp
thông tin, như là một xã hội học tập.
Sự biến đổi các dòng thông tin
trong xã hội thông tin ở Việt Nam
Sự hình thành và phát triển xã
hội thông tin tạo sự thay đổi lớn
cho nền báo chí truyền thông ở 5
bình diện cơ bản bao gồm: Kinh tế
truyền thông, Cách mạng công
nghệ và khuếch tán công nghệ, Sự
biến đổi cơ cấu và tính chất các
nghề trong xã hội, Dòng chảy
thông tin và Các dấu hiệu mở
rộng. Theo đó, trong xã hội thông
tin hình thành 3 dòng chảy thông
tin lớn nhất bao gồm: 1. Các loại
hình và phương tiện truyền thông
liên cá nhân; 2. Báo chí và các
phương tiện truyền thông đại

Mô hình 1. Mô hình các dòng chảy thông tin trong xã hội thông tin và vai trò của
mạng xã hội trong xã hội thông tin.

chúng; 3. Truyền thông xã hội. Ba
thành phần này có quan hệ chặt
chẽ với nhau và có mối quan hệ
biện chứng, qua lại và tương tác
với nhau. (Mô hình 1)
Xu hướng biến đổi của nền báo
chí truyền thông và yêu cầu đặt ra
với nền báo chí truyền thông bao
gồm những vấn đề cụ thể sau đây:
Thứ nhất, phát triển kinh tế báo
chí, hình thành các tập đoàn báo
chí - truyền thông và các tổ hợp
báo chí - truyền thông ở các
ngành và địa phương [1]
Thứ hai, vẽ lại bản đồ sản phẩm
báo chí - truyền thông theo luật
cung cầu và cạnh tranh thị trường,
vì lợi ích của công chúng. [1]
Thứ ba, đòi hỏi phải phát triển
mạnh hơn ngành công nghiệp
truyền thông, đặc biệt là sản xuất
sản phẩm số, nội dung số, ứng
dụng các phương tiện truyền
thông mới trong lĩnh vực báo chí
truyền thông.
Thứ tư, cần phát triển song
song sản phẩm báo chí, truyền
thông tổ chức (trong đó nòng cốt
là truyền thông chính phủ, truyền

thông chính sách) và truyền thông
doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi
yêu cầu tương ứng trong lĩnh vực
quản lý báo chí truyền thông.
Quản lý báo chí truyền thông
trong bối cảnh phát triển xã hội
thông tin cần xem xét gắn liền với
việc đổi mới mô hình, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản
lý báo chí để phát triển nền báo
chí - truyền thông theo hướng
hiệu quả, hiện đại và chất lượng,
khắc phục các tình trạng chồng
chéo, đầu tư dàn trải và buông
lỏng quản lý. Cần tôn trọng các
nguyên tắc tập trung dân chủ
trong quản lý báo chí - truyền
thông; nguyên tắc quản lý theo
ngành, địa phương và vùng lãnh
thổ; nguyên tắc phân biệt rõ chức
năng quản lý Nhà nước về truyền
thông và chức năng quản lý kinh
doanh của các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực truyền thông;
nguyên tắc dựa trên trách nhiệm
nghĩa vụ và chức năng của truyền
thông; nguyên tắc công khai, đòi
hỏi quản lý Nhà nước cần được
công khai trên các phương tiện
truyền thông.
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Những thách thức đối
với công tác quản lý
báo chí truyền thông
trong bối cảnh phát
triển xã hội thông tin ở
Việt Nam

Luật Sở hữu trí tuệ, có kiến thức cơ
bản vấn đề bản quyền nội dung
trong môi trường số .

Bối cảnh phát triển xã hội
thông tin đang đặt ra cho công tác
quản lý báo chí truyền thông một
số thách thức sau đây:

Nội dung và nguyên tắc quản
lý truyền thông dần thay đổi theo
hướng hiện đại hóa. Cách mạng
công nghiệp 4.0 với đặc trưng là
sự tích hợp của công nghệ thông
minh, trí thông minh nhân tạo và
kết nối của các thiết bị thông qua
môi trường số và môi trường
Internet. Chính vì vậy, nguyên tắc
quản lý truyền thông dần bị thay
đổi và chi phối bởi các nền tảng
công nghệ, trong đó các hệ
thống quản lý thông minh dần
dần thay thế sự can thiệp của con
người trong chế định vấn đề tổ
chức, quản lý sản xuất các sản
phẩm truyền thông. Sự thay đổi
này đòi hỏi các nhà quản lý phải
đối mặt với sự thay đổi của công
chúng. Việc quản lý báo chí truyền thông sẽ đối mặt với các
thay đổi của dòng chảy thông tin
hơn là quản lý theo định hướng.
Cần phải nghiên cứu và ứng dụng
mô hình mới trong quản lý báo
chí truyền thông, chẳng hạn, theo
GS. Thomas A. Bauer (2014, 2017),
Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục và
Truyền thông châu Âu thì “Thay vì
đưa ra ý kiến hoặc dẫn dắt ý kiến
là chia sẻ ý kiến; Thay vì quản lý
thông tin từ trên xuống (chiều
dọc) là các mô hình phụ thuộc
truyền thông theo phương
ngang; Thay vì báo chí tuyến tính
(từ một đến nhiều đối tượng) là
quản lý diễn ngôn công cộng;
thay vì chuyên nghiệp cá nhân là

Thứ nhất, vấn đề nhận thức
của chủ thể quản lý truyền thông
Trong thời đại mới nhận thức
của chủ thể quản lý truyền thông
đối với sự ảnh hưởng của báo chí truyền thông 4.0 là rất quan trọng.
Theo đó, chủ thể quản lý cần bắt
kịp các thay đổi cả về chất và lượng
của các sản phẩm báo chí - truyền
thông cũng như sự thay đổi của
công chúng số. Các sản phẩm báo
chí - truyền thông đang dần hình
thành như là một loại hàng hóa,
dịch vụ tuân theo sự thay đổi và
vận động tất yếu của nền kinh tế.
Các nhà lãnh đạo quản lý hoạt
động truyền thông chính phủ và
truyền thông chính sách cần tiếp
cận các mô hình quản lý truyền
thông trong xã hội thông tin. Cần
phân định rõ các dòng thông tin
và nguyên tắc đặc thù và khả năng
tác động qua lại lẫn nhau giữa 3
dòng thông tin trong xã hội thông
tin ở Việt Nam, tránh tình trạng
phiến diện và chia cắt trong quản
lý thông tin, truyền thông. Chẳng
hạn: Quản lý báo chí và các
phương tiện truyền thông xã hội
hiện nay không thể tách rời quản
lý mạng xã hội và truyền thông xã
hội. Ngược lại, kinh tế báo chí số
cần phải tuân thủ Luật Báo chí,
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Thứ hai, về nội dung và
nguyên tắc quản lý báo chí
truyền thông

hiểu biết về truyền thông (xã hội)
rộng rãi”.
Quá trình này đòi hỏi thông tin
mặc dù được tạo ra rất nhanh
chóng, kịp thời nhưng tính chính
xác và sự tin cậy lại cần được kiểm
chứng một cách khắt khe hơn khi
các hệ thống thông minh được
ứng dụng để tạo ra các sản phẩm
báo chí - truyền thông.
Thứ ba, về cơ sở chính trị, cơ
sở pháp lý, cơ sở khoa học của
công tác quản lý truyền thông
Cần quan tâm nghiên cứu đầy
đủ các nguyên tắc tập trung dân
chủ trong quản lý báo chí - truyền
thông; nguyên tắc quản lý theo
ngành, địa phương và vùng lãnh
thổ; nguyên tắc phân biệt rõ chức
năng quản lý Nhà nước về truyền
thông và chức năng quản lý kinh
doanh của các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực truyền thông;
nguyên tắc dựa trên trách nhiệm
nghĩa vụ và chức năng của truyền
thông; nguyên tắc công khai, đòi
hỏi quản lý Nhà nước cần được
công khai trên các phương tiện
truyền thông như là một ngành
khoa học. Có thể cân nhắc đến các
quy mô của các đơn vị quản lý, tổ
chức, sản xuất báo chí - truyền
thông để dần bắt kịp với sự thay
đổi của thế giới.
Thứ tư, về mô hình quản lý
trong lĩnh vực truyền thông, bao
gồm cả quản lý Nhà nước và mô
hình quản lý cơ quan báo chí và tổ
chức, doanh nghiệp truyền thông
Cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 với đặc thù là sự thay đổi của
tổ chức sản xuất, quản lý, phát
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hành báo chí - truyền thông theo
hướng hiện đại hơn, thông minh
hơn. Với sự thay đổi đó các khái
niệm về báo chí - truyền thông cần
thay đổi theo hướng phục vụ công
chúng và tiếp cận công chúng
theo hướng mở. Công chúng
đồng thời là các “nhà báo công
dân” có vai trò giám sát và phản
biện các sự kiện vấn đề diễn ra
trong xã hội. Chính vì vậy, mô hình
quản lý Nhà nước và mô hình
quản lý cơ quan báo chí và tổ
chức, doanh nghiệp truyền thông
cần được xây dựng nhằm đáp ứng
được yêu cầu trong công tác quản
lý nội dung và chất lượng sản
phẩm cũng như các bài toán về
chính sách phải bắt kịp với sự thay
đổi của công nghệ.
Thứ năm, thách thức trong
cạnh tranh báo chí và các
phương tiện truyền thông mới
Sự ra đời của các phương tiện
truyền thông mới làm cho các sản
phẩm báo chí truyền thống đối
mặt với sự cạnh tranh mang tính
sống còn. Với đặc thù nhanh - cập
nhật - đa dạng - phong phú, các
phương tiện truyền thông mới đặc
biệt là mạng xã hội và truyền
thông xã hội đã làm cán cân của
các phương tiện truyền thông
thay đổi nhanh chóng. Hiện nay, ở
nước ta, mạng xã hội và truyền
thông xã hội đang dần lấn lướt các
hoạt động báo chí - truyền thông
truyền thống. Song song với các
lợi ích của các phương tiện truyền
thông mới thì các vấn nạn về tin
giả, tin đồn, tin thất thiệt ngày
càng gia tăng. Vấn đề quản lý
thông tin trên mạng xã hội và
truyền thông xã hội đang ngày

càng phải đối mặt với các vấn đề
khó khăn hơn. Chính bản thân các
phương tiện truyền thông mới
cũng đang là nơi để tội phạm phát
tán phần mềm, thông tin độc hại
đến công chúng. Bên cạnh các
virus và phần mềm độc hại, các
cuộc tấn công, các ứng dụng giả
mạo, vấn nạn tin giả, tin đồn, thư
rác … đã và đang là vấn đề đau
đầu cho các nhà tổ chức, quản lý
truyền thông và cả công chúng.
Thông tin cá nhân, thông tin kinh
doanh, thông tin nhạy cảm cũng
lan truyền một cách nhanh chóng,
đơn giản và khó kiểm soát hơn
như các thông tin về chính sách
nội bộ, dự án có tính bảo mật,
thông tin mật, chiến lược, …
Thứ sáu, thách thức về lĩnh
vực an ninh truyền thông, văn
hoá truyền thông
Trong xu thế của các phương
tiện đều có thể kết nối Internet,
bản thân các thiết bị có khả năng
tự chia sẻ và cập nhật thông tin
trên Intenet. Bên cạnh đó, các ứng
dụng thông minh có khả năng tự
phân tích dữ liệu hoặc trao đổi dữ
liệu với nhau. Khi đó người dùng
khó có thể kiểm soát được các dữ
liệu của mình. Vấn đề về an toàn
và bảo mật thông tin đã và đang
là các thách thức cho tất cả các
lĩnh vực, trong đó có báo chí truyền thông. Một thực tế mà các
đơn vị truyền thông phải đối mặt
là các rủi ro của an ninh truyền
thông, khủng hoảng truyền
thông. Ở đó, các nhà cung cấp
dịch vụ nền tảng truyền thông xã
hội đang dần dần nắm quyền
kiểm soát và điều khiển người
dùng theo xu hướng do chính các

đơn vị tạo ra. Một ví dụ với hơn 2
tỷ tài khoản sử dụng facebook đã
và đang trở thành một đế chế
toàn cầu về thông tin và dữ liệu.
Thực tế cho thấy rằng, ở một kỷ
nguyên của công nghệ số, ai nắm
được thông tin và dữ liệu thì người
đó có quyền điều khiển và định
hướng công chúng. Đây cũng là
khởi nguồn của nhiều vấn đề tiêu
cực như vấn đề cung cấp thông tin
sai sự thật, thông tin được cung
cấp không được kiểm định, các
thông tin thiếu lành mạnh như
bạo lực, khiêu dâm, đồi trụy ngày
càng phổ biến hơn. Nghiêm trọng
hơn là sự lệch lạc của bộ phận
không nhỏ công chúng về các vấn
đề kinh tế - chính trị - xã hội, từ đó
xuất hiện các nguy cơ đối với an
ninh, chính trị, xã hội và ảnh
hưởng tiêu cực tới cộng đồng.
Trong đó các vấn đề về tư tưởng,
văn hóa, chính trị, xã hội đang là
các nguồn thông tin bị ảnh hưởng
nhiều nhất.
Thứ bảy, thách thức về cơ sở
hạ tầng - kỹ thuật và công nghệ
và nguồn lực quản lý truyền
thông đáp ứng yêu cầu của Cách
mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư gắn liền với công nghệ thông tin
và truyền thông, trong đó công
nghệ thông tin là cầu nối, có ảnh
hưởng trực tiếp và quyết định để
thực hiện thành công các hoạt động
báo chí - truyền thông hiện đại. Do
vậy các thách thức về thể chế, phát
triển nguồn nhân lực và xây dựng
hạ tầng đồng bộ gắn liền với sự
phát triển và đảm bảo an toàn, an
ninh thông tin đang là các thách
thức lớn nhất cho truyền thông. v
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KÝ KếT EVFTA VÀ EVIPA:

Cơ hội để Việt Nam bứt phá phát triển
HÀ ANH

16 giờ chiều ngày 30/6/2019, tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu
(EU) đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định
Bảo hộ đầu tư (EVIPA) sau nhiều năm đàm phán.Tại lễ ký, dưới sự chứng
kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Cao ủy
thương mại Cecilia Malmstrom, Bộ trưởng Romania phụ trách kinh doanh,
thương mại và doanh nghiệp Stefan-Radu Oprea đại diện cho EU cùng Bộ
trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh (được ủy quyền, đại diện Chính
phủ Việt Nam) đã ký vào bản Hiệp định lịch sử này. Đây là sự kiện có ý
nghĩa quan trọng và được trông đợi sau nhiều năm nỗ lực đàm phán.
Đưa quan hệ đối tác
và hợp tác toàn diện
Việt Nam - EU lên tầm
cao mới
Sau gần 30 năm, kể từ khi thiết
lập quan hệ ngoại giao vào tháng
11/1990, quan hệ Việt Nam và EU
đã phát triển nhanh chóng. Năm
2012, hai bên đã ký Hiệp định
khung Đối tác và Hợp tác toàn diện
(PCA), tạo khuôn khổ pháp lý quan
trọng để mở rộng quan hệ Việt
Nam - EU theo hướng đối tác bình
đẳng, hợp tác toàn diện và lâu dài.
Việc ký kết EVFTA và EVIPA sau 7
năm đàm phán sẽ tạo những động
lực mới nâng tầm quan hệ Việt Nam
- EU trong thập kỷ thứ tư của chặng
đường phát triển quan hệ hai bên.
Thứ trưởng Thường trực Bộ
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết,
cùng với Hiệp định PCA, Hiệp định
EVFTA và EVIPA đánh dấu bước
chuyển quan trọng trong quan hệ
đối tác và hợp tác toàn diện Việt
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Nam - EU. Hợp tác kinh tế thương
mại song phương đã chuyển từ
chỗ cơ bản là Việt Nam nhận hỗ trợ
của EU để phát triển, xóa đói, giảm
nghèo và chuyển đổi nền kinh tế
sang quan hệ đối tác hợp tác bình
đẳng, cùng có lợi với các cam kết
của một hiệp định thương mại tự
do (FTA) “thế hệ mới”.
Là hiệp định có mức độ cam
kết sâu rộng, toàn diện, bao quát
các lĩnh vực kinh tế, thương mại,
đầu tư và các vấn đề phát triển
bền vững, EVFTA và EVIPA sẽ mở ra
những cơ hội to lớn để hai bên
khai thác tối đa tiềm năng và sự bổ
trợ cho nhau, đẩy mạnh trao đổi
thương mại, đầu tư, thúc đẩy phát
triển bền vững, từ đó góp phần
làm sâu sắc và tạo đan xen lợi ích
lâu dài giữa hai bên.
EVFTA sẽ giúp GDP của Việt
Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu
của Việt Nam sang EU tăng thêm
42,7% vào năm 2025; GDP của EU

ước tính sẽ tăng thêm 29,5 tỷ USD
và xuất khẩu tăng 29% vào năm
2035. Như vậy, EVFTA và EVIPA
mang lại những lợi ích kinh tế rất
cụ thể và thiết thực cho nền kinh
tế, doanh nghiệp và người dân
của cả hai bên.
Cũng theo Thứ trưởng Bùi
Thanh Sơn, theo đánh giá của EU,
EVFTA là hiệp định thương mại tự
do tham vọng nhất mà EU từng
thỏa thuận với một quốc gia đang
phát triển. Việc ký kết Hiệp định
khẳng định lợi ích chung của Việt
Nam và EU trong việc cùng đóng
góp thúc đẩy liên kết kinh tế quốc
tế, tự do hóa thương mại và đầu tư
bình đẳng, minh bạch và dựa trên
luật lệ. Với việc ký kết EVFTA, EU đã
ký và triển khai FTA với 4 quốc gia
châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc,
Singapore và Việt Nam, qua đó,
tạo cơ sở để đẩy mạnh hợp tác,
liên kết kinh tế liên khu vực Á - Âu
và hợp tác ASEAN - EU.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hiệp định được ký kết mở ra chân trời mới cho sự phát triển giữa Việt Nam và EU.

Có thể nói, việc ký EVFTA và
EVIPA là một trong những thời
khắc lịch sử quan trọng trong
chặng đường 30 năm phát triển
quan hệ Việt Nam - EU. Dấu mốc
mới chứa đựng những cơ hội hợp
tác to lớn song cũng đòi hỏi rất
nhiều nỗ lực chung. Chúng ta hy
vọng, EVFTA và EVIPA sẽ sớm được
Quốc hội Việt Nam và Nghị viện
châu Âu phê chuẩn để chính thức
đi vào triển khai, góp phần quan
trọng đưa quan hệ đối tác và hợp
tác toàn diện Việt Nam - EU lên
tầm cao mới, đóng góp cho hòa
bình, ổn định, phát triển của hai
bên cũng như của hai khu vực Á Âu và trên thế giới.
Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
đã có bài phát biểu khẳng định

tầm quan trọng của hai hiệp định
này đối với cả hai nền kinh tế.
"Việc ký kết các Hiệp định về
thương mại và đầu tư giữa Việt
Nam và EU là một sự kiện quan
trọng, đánh dấu một bước phát
triển mới trong quan hệ Đối tác và
Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam
và EU đã được khởi xướng từ năm
2012, phù hợp với định hướng
phát triển vì sự thịnh vượng chung
của 2 nền kinh tế, thể hiện sự ghi
nhận và coi trọng của EU đối với vị
thế, vai trò của Việt Nam trong khu
vực và trên trường quốc tế với tư
cách là một nền kinh tế năng
động, sẵn sàng cải cách để hội
nhập. Đồng thời, các hiệp định
được ký kết ngày hôm nay còn
mang ý nghĩa hết sức quan trọng
trong việc thúc đẩy kết nối kinh tế
giữa cộng đồng kinh tế ASEAN và

EU cũng như góp phần phát triển
kinh tế toàn cầu".
Phát biểu ngay sau lễ ký Hiệp
định EVFTA và EVIPA, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định,
Hiệp định được ký kết là mốc son
sau quá trình bắt đầu đàm phán
và hoàn tất các thủ tục nhiều năm
qua và mở ra chân trời mới cho sự
phát triển của hai bên. Việt Nam
rất vui mừng hợp tác với EU - một
nền văn minh tiên tiến, khối kinh
tế phát triển để mở rộng hợp tác
với 28 thành viên với EU.

Cơ hội xuất khẩu hàng
hóa Việt Nam vào EU
Theo Hiệp định EVFTA, giai
đoạn đầu ngay khi có hiệu lực,
EVFTA sẽ xóa 65% thuế nhập khẩu
hàng EU xuất sang Việt Nam, trong
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khi phần còn lại sẽ được xóa trong
giai đoạn 10 năm (chiếm 99,8%
kim ngạch nhập khẩu). Đối với
khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại
của EU, ta áp dụng lộ trình xóa bỏ
thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm
hoặc áp dụng hạn ngạch thuế
quan theo cam kết WTO.
Ngược lại, ở thời điểm đầu có
hiệu lực, 71% thuế quan hàng Việt
Nam xuất khẩu sang EU sẽ được
gỡ bỏ. Tối đa sau 7 năm, EU sẽ xóa
bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2%
số dòng thuế, tương đương 99,7%
kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam. Đối với khoảng 0,3% kim
ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam
kết dành cho Việt Nam hạn ngạch
thuế quan với thuế nhập khẩu
trong hạn ngạch là 0%.
Như vậy, có thể nói gần 100%
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập
khẩu sau một lộ trình ngắn. Vì thế,
khi được đưa vào thực thi, EVFTA
sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu
của Việt Nam, đặc biệt là các mặt
hàng nông, thủy sản cũng như
những mặt hàng Việt Nam vốn có
nhiều lợi thế cạnh tranh.
Theo Bộ Công thương, mức
cam kết trong EVFTA có thể coi là
mức cam kết cao nhất mà Việt
Nam đạt được trong các FTA đã
được ký kết cho tới nay. Trong khi
đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận
định, Hiệp định sẽ giúp kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam sang EU
tăng thêm khoảng 20% vào năm
2020, 42,7% vào năm 2025 và
44,37% vào năm 2030 so với
không có Hiệp định.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về quan
hệ Việt Nam - EU.

Hội nhập sâu vào nền
kinh tế thế giới
Hiệp định Thương mại Tự do
EU - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp
định Bảo hộ Đầu tư EU - Việt Nam
(EVIPA) được kỳ vọng không chỉ
nâng tầm quan hệ kinh tế, chính
trị giữa Việt Nam và EU mà còn là
động lực để Việt Nam thực hiện
các cải cách sâu rộng, tạo lòng tin
mạnh hơn đối với nhà đầu tư
nước ngoài. Về mặt chiến lược,
việc đàm phán và thực thi các
Hiệp định EVFTA và EVIPA gửi đi
một thông điệp tích cực về quyết
tâm của Việt Nam trong việc thúc
đẩy sự hội nhập sâu rộng vào nền
kinh tế thế giới trong bối cảnh
tình hình kinh tế địa chính trị
đang có nhiều diễn biến phức tạp
và khó đoán định.
Thông qua EVFTA và EVIPA, nhà
đầu tư EU cũng sẽ có cơ hội tiếp
cận thị trường các nước đã ký FTA
với Việt Nam với những đối xử ưu
đãi hơn. Hiệp định này cũng giúp
thúc đẩy quan hệ giữa EU với từng

nước ASEAN nói riêng và cả khối
ASEAN nói chung, tạo tiền đề
hướng tới việc thảo luận một Hiệp
định FTA giữa EU và ASEAN trong
tương lai.
Bày tỏ lạc quan về triển vọng
hợp tác kinh tế mà EVFTA mở ra
giữa hai bên, bà Cecilia
Malmstrom, Cao ủy thương mại
của Liên minh châu Âu nhấn
mạnh EVFTA là thỏa thuận thương
mại tự do “tham vọng nhất từ
trước tới nay” mà EU từng ký với
một quốc gia đang phát triển,
theo đó 99% dòng thuế hàng Việt
Nam sang EU sẽ được xóa bỏ và
1% còn lại sẽ được gỡ bỏ thông
qua hạn ngạch thuế quan. Điều
này sẽ xóa bỏ tệ quan liêu mà
doanh nghiệp, nhất là doanh
nghiệp vừa và nhỏ phải đối diện.
Người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận
được hàng hóa từ châu Âu và
ngược lại.
Người phụ trách các vấn đề
thương mại của EU cũng hoan
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nghênh Việt Nam mở cửa thị
trường mua sắm, nhờ đó các doanh
nghiệp châu Âu có thể đáp ứng
nhu cầu mua sắm thiết bị của Việt
Nam với giá cạnh tranh. Đầu tư của
EU vào Việt Nam sẽ tăng trưởng
vượt bậc nhờ các hiệp định này do
quyền lợi của nhà đầu tư được bảo
vệ tốt hơn và các khoản đầu tư tuân
thủ các tiêu chuẩn cao về bảo vệ
môi trường và người lao động.
Đồng quan điểm về vấn đề này,
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng cho biết, EVIPA
với những cam kết toàn diện và
cân bằng hơn về bảo hộ đầu tư sẽ
góp phần củng cố niềm tin của
nhà đầu tư EU về tính hấp dẫn, an
toàn, thân thiện và cạnh tranh cao
hơn của môi trường đầu tư kinh
doanh tại Việt Nam, và ngược lại.

Những thách thức
Bên cạnh sự lạc quan về những
cơ hội rộng mở sau lễ ký kết, đại
diện của cả Chính phủ Việt Nam
và EU đều ý thức rõ được những
thách thức to lớn trước mắt. Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc cho
rằng, việc ký hai hiệp định EVFTA
và EVIPA là bước khởi đầu, hai bên
cần nỗ lực hợp tác để quá trình
triển khai hợp tác thành công.
Theo đó, Việt Nam sẽ ban hành
“Chương trình hành động quốc
gia” thực hiện hai hiệp định với
các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể
thực thi nghiêm túc, đầy đủ các
cam kết.
Tại buổi họp báo sau lễ ký, Bộ
trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn
Anh lưu ý việc ký kết hai hiệp định
chỉ là sự khởi đầu cho một chặng
đường mới, bởi để được phê

chuẩn hai hiệp định đó cần đến
nhiều nỗ lực của cả từ phía Việt
Nam và các cơ quan của EU cũng
như nghị viện 28 nước thành viên.
Ngoài ra, chương trình hành
động sắp tới của Chính phủ sẽ
phải tạo điều kiện cho doanh
nghiệp và người dân tiếp cận
thuận lợi các nội dung của hai
hiệp định. Theo kết quả khảo sát
của Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), có đến
hơn 70% doanh nghiệp vừa và
nhỏ không nắm rõ thông tin của
hai hiệp định này. Đồng thời, để
hòa vào sân chơi ở cấp cao hơn,
các doanh nghiệp cần tổ chức lại
chiến lược thị trường để đáp ứng
được các hàng rào kỹ thuật của EU,
đồng thời chuẩn bị tốt để ứng phó
với các tranh chấp đầu tư và
thương mại thông qua hệ thống
tòa án.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
cũng cho biết, để hiện thực hóa
EVIPA, Chính phủ đang chỉ đạo rà
soát, đề xuất trình Quốc hội sửa
đổi hoặc ban hành một số đạo luật
quan trọng như Luật Đầu tư, Luật
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư, Luật
Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo
vệ môi trường, Bộ Luật lao động
và một số Luật về thuế.
Theo chuyên gia kinh tế Vũ
Vinh Phú thì Cơ hội và thách thức
là đan xen. EVFTA sẽ tạo cơ hội cho
nhiều ngành hàng trong đó có
ngành bán lẻ. Bởi EVFTA yêu cầu
mở cửa thị trường với gần như
100% dòng thuế sẽ được cắt giảm
trong vòng 7 năm. Việc cắt giảm
thuế, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải

quan, vệ sinh an toàn thực phẩm
và kiểm dịch động, thực vật, rào
cản kỹ thuật trong thương mại,
logistics sẽ tạo cơ hội cho doanh
nghiệp (DN) bán lẻ tiếp cận nguồn
hàng nhập khẩu từ EU với giá rẻ,
thời gian và chi phí vận chuyển
ngắn và thấp hơn trước khi ký kết
EVFTA. Đặc biệt DN bán lẻ Việt
Nam có thêm cơ hội hợp tác, liên
doanh với DN EU từ đó học hỏi
kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân
lực để từng bước tham gia chuỗi
cung ứng toàn cầu.
Tuy nhiên, bên cạnh những
thuận lợi, DN bán lẻ Việt Nam
cũng đối mặt với không ít thách
thức khi DN EU được miễn kiểm
tra nhu cầu kinh tế (ENT) khi mở
điểm bán lẻ thứ 2 có diện tích dưới
500m2 trong khu vực quy hoạch
cho hoạt động kinh doanh và đã
hoàn thành xây dựng cơ sở hạ
tầng. Như vậy, cam kết của EVFTA
sẽ tạo điều kiện cho nhà phân
phối EU mở rộng mạng lưới tại
Việt Nam, gia tăng thách thức
cạnh tranh với DN bán lẻ.
Để hạn chế đến mức tối đa mất
thị phần bán lẻ vào tay DN EU đòi
hỏi DN tăng cường xây dựng mối
liên kết, hỗ trợ cùng nhau phát
triển. Đồng thời hợp tác với các
nhà sản xuất qua đó tạo nguồn
hàng đa dạng, chất lượng với giá
cả cạnh tranh để cung ứng cho các
cơ sở phân phối. DN bán lẻ quy
mô lớn nên liên kết các hộ kinh
doanh bán lẻ để thiết lập chuỗi
cửa hàng tiện ích, đây là mô hình
mà Vin Mart đang thực hiện khá
thành công.v
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Số hóa và ứng dụng công nghệ
trong chống thất thu và gian lận thuế
HOÀNG CÔNG DANH

Giải pháp được đánh giá quan trọng hàng đầu trong chống thất thu
và gian lận thuế mà toàn cầu công nhận hiện nay là áp dụng khoa
học công nghệ thông tin, tin học hóa. Việc số hóa dữ liệu nhằm phục
vụ tốt nhất cho công tác quản lý thuế, qua đó nắm bắt, cập nhật kịp
thời thông tin về người nộp thuế, tạo lập cơ sở dữ liệu về người nộp
thuế là các thông tin rất quan trọng đối với công tác quản lý thuế.
rong bối cảnh toàn cầu
hóa, cuộc cách mạng 4.0
của nền kinh tế nước ta
hiện nay, việc thu đúng,
thu đủ tiền thuế cho ngân sách
Nhà nước đã tạo áp lực lớn đối với
ngành thuế nói riêng và ngành tài
chính nói chung, và tình trạng nợ
thuế, trốn thuế và gian lận thuế
ngày một diễn ra phức tạp và tinh
vi hơn. Do đó, để nâng cao năng
lực và hiệu quả quản lý thuế, hoàn
thiện chính sách thuế, tăng cường
chế tài xử lý tình trạng vi phạm hiện
nay cần triển khai đồng bộ các giải
pháp để chống thất thu thuế.

T

Theo ThS. Nguyễn Đình Tuấn,
Phó Chánh thanh tra, Thanh tra
Kiểm toán Nhà nước, giải pháp
quan trọng hàng đầu đó là tăng
cường hơn nữa việc áp dụng khoa
học công nghệ thông tin, tin học
hóa, số hóa dữ liệu nhằm phục vụ
tốt nhất cho công tác quản lý thuế,
qua đó nắm bắt, cập nhật kịp thời
thông tin về người nộp thuế, tạo
lập cơ sở dữ liệu về người nộp thuế
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là các thông tin rất quan trọng đối
với công tác quản lý thuế.

thác nguồn thu, chồng thất thu và
nợ đọng thuế.

Hệ thống thông tin về người
nộp thuế giúp cho các cơ quan
quản lý thuế nắm bắt được tình
hình thành lập, hoạt động và chấp
hành pháp luật của cơ quan thuế
của người nộp thuế, từ đó có các
giải pháp cụ thể đối với từng
trường hợp khác nhau, nâng cao
hiệu quả quản lý thuế, hạn chế các
hành vi gian lận của người nộp
thuế. Hệ thống thông tin về người
nộp thuế cũng là cơ sở để cơ quan
quản lý thuế và hải quan áp dụng
có hiệu quả kỹ thuật quản lý rủi ro
vào hoạt động thanh tra, kiểm tra
thuế, qua đó nâng cao hiệu quả
hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế.

Một giải pháp quan trọng khác
đó là nâng cao hiệu quả hoạt
động tuyên truyền, giáo dục pháp
luật về thuế; nâng cao ý thức tuân
thủ của người nộp thuế kết hợp
với hỗ trợ người nộp thuế trong
tuân thủ pháp luật thuế. Tăng
cường công tác tuyên truyền
thông qua các lĩnh vực như đổi
mới phương thức, phát triển đa
dạng, phong phú các hình thức
tuyên truyền, biểu dương, khen
thưởng kịp thời những tổ chức, cá
nhân chấp hành tới chính sách
pháp luật thuế.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ,
kịp thời và công khai, minh bạch;
minh bạch chính sách ưu đãi về
thuế cho các doanh nghiệp; tạo
thuận lợi góp phần giúp doanh
nghiệp sớm phục hồi và phát triển
sản xuất kinh doanh; tăng cường
các biện pháp quản lý thu, khai

“Đây được coi là nội dung tiền
đề rất quan trọng trong công tác
quản lý thuế, đi sâu vào giải quyết
các nguyên nhân dẫn đến hành vi
gian lận thuế xuất phát từ nhân tố
ý thức của người nộp thuế” - ThS.
Nguyễn Đình Tuấn nhấn mạnh.
Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ
người nộp thuế đóng một vai trò
quan trọng trong việc nâng cao ý

CUộC SốNG Số

Hóa đơn điện tử là
một giải pháp số hóa
giúp công tác quản lý
tốt hơn.

thức tuân thủ pháp luật về thuế của
người nộp thuế, hạn chế các hành
vi gian lận thuế thông qua việc giúp
họ hiểu rõ các quyền hạn, nghĩa vụ
và trách nhiệm của về thuế theo
quy định pháp luật cũng như cách
xác định nghĩa vụ thuế để có thể
thực hiện hành vi tuân thủ pháp
luật thuế thuận lợi nhất. Đồng thời,
kịp thời công khai doanh nghiệp có
hành vi trốn thuế, gian lận thuế,
nhất là doanh nghiệp sử dụng hóa
đơn bất hợp pháp.
Theo các chuyên gia, hoàn
thiện chính sách thuế là giải pháp
không thể thiếu. Cụ thể là hoàn
thiện các văn bản pháp luật về
thuế nhằm đảm bảo có được hệ
thống thuế thống nhất phù hợp
vừa đáp ứng yêu cầu về nguồn thu
ngân sách Nhà nước, vừa phù hợp
với khả năng kiểm soát, kiếm toán
nội bộ hoạt động có hiệu lực, hiệu
quả để hạn chế tối đa gian lận của

các doanh nghiệp. Có chế tài xử lý
mạnh đối với các doanh nghiệp
không thực hiện tổ chức được bộ
phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
Đi kèm với việc có một hành
lang pháp lý đồng bộ và đủ mạnh
là giải pháp về thanh tra, kiểm tra,
kiểm soát.
Cụ thể, cần nâng cao hiệu quả
quản lý thuế, chú trọng công tác
kiểm tra, thanh tra thuế và hiệu lực
của các biện pháp cưỡng chế, xử
lý vi phạm về thuế. Trong đó, tăng
cường trao đổi thông tin, chia sẻ
dữ liệu của người nộp thuế với các
cơ quan có liên quan như: Bảo
hiểm xã hội, Công ty Bảo hiểm,
Ngân hàng Thương mại, Ngân
hàng Nhà nước (Cục Chống rửa
tiền, Cơ quan Thanh tra Giám sát
ngân hàng), Thanh tra Bộ Tài
chính, Hải quan…

Hiệu lực, hiệu quả của hoạt
động thuế nói chung, công tác
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi
phạm về thuế nói riêng là yếu tố
trực tiếp tác động đến ý thức và
khả năng thực hiện hành vi gian
lận của người nộp thuế trong tuân
thủ pháp luật thuế. Trong đó, hoạt
động thanh tra, kiểm tra vừa có tác
dụng giám sát, vừa có tác dụng
ngăn ngừa, răn đe và xử lý.
Tiếp đó, cần triển khai đồng bộ
các biện pháp thu hồi nợ đọng
thuế, trong đó bám sát những
doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn;
kiểm tra, giám sát chặt chẽ kết
quả thu nợ thuế của các địa
phương, đôn đốc nhắc nhở kịp
thời số tiền nợ thuế vào ngân sách
Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với
Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng
thương mại trong thu hồi nợ thuế
vào ngân sách.v
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BắC NINH:

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT
vào cải cách hành chính phục
vụ người dân, doanh nghiệp
ĐÀI SƠN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công trực
tuyến, thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã triển khai Quyết định số 846/QĐTTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai dịch
vụ công trực tuyến đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Việc ứng dụng
dịch vụ công trực tuyến góp phần quan trọng thực hiện cải cách hành chính
(CCHC) và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh; cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức độ cao, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp
mọi lúc mọi nơi, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
Cải cách hành chính là
khâu then chốt xây dựng
chính quyền điện tử
Trong những năm qua, tỉnh
luôn quan tâm, đầu tư ứng dụng và
phát triển công nghệ thông tin
(CNTT), coi đây là yếu tố đặc biệt
quan trọng nâng cao năng lực
quản lý điều hành của cơ quan Nhà
nước, thúc đẩy CCHC, tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân và doanh
nghiệp. Bắc Ninh liên tục duy trì
nằm trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả
nước về mức độ sẵn sàng cho ứng
dụng và phát triển CNTT. Đến nay,
toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu nền
tảng, cơ sở dữ liệu dịch vụ nền tảng
đã được hoàn thành và người dân
có thể sử dụng 117 dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc 44
nhóm dịch vụ do Chính phủ yêu
cầu triển khai trong năm 2016.
Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám
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Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn nút khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tích
hợp Hệ thống một cửa điện tử dùng chung toàn tỉnh Bắc Ninh từ cấp tỉnh, cấp huyện
đến cấp xã tháng 2/2019.

đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cho

địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn

biết: Cổng dịch vụ công trực tuyến

được khai trương và đưa vào sử

tích hợp Hệ thống một cửa điện tử

dụng từ đầu tháng 1/2017 với 335

dùng chung toàn tỉnh Bắc Ninh từ

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã tại

Trong giai đoạn 2 (2018 - 2020),

CUộC SốNG Số

thực hiện các Quyết định 846 và
877 của Thủ tướng Chính phủ về
ban hành Danh mục dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện
tại các bộ, ngành, địa phương
trong các năm 2017 - 2019, tỉnh
Bắc Ninh đã bổ sung 484 dịch vụ
công trực tuyến được xây dựng
lên mức độ 3, 4 thuộc các sở,
ngành, cấp huyện và cấp xã.
Như vậy, thời điểm hiện tại trên
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh
Bắc Ninh có thể cung cấp cho
người dân và doanh nghiệp 819
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
và 4/1.789 dịch vụ công, đạt tỷ lệ
46%; trong đó có 104 dịch vụ công
mức độ 4 chiếm gần 6% tổng số
dịch vụ.
Bên cạnh việc bổ sung 484 dịch
vụ công trực tuyến theo các Quyết
định số 846/QĐ-TTg và Quyết định
số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, Cổng dịch vụ công trực
tuyến tích hợp Hệ thống một cửa
điện tử dùng chung toàn tỉnh Bắc
Ninh đã được tính hợp, kết nối liên
thông với các hệ thống Trung
ương gồm Cơ sở dữ liệu (CSDL)
quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ
thống triển khai từ Trung ương
đến địa phương của Bộ Giao
thông Vận tải và Bộ Tư pháp.
Đặc biệt, Cổng dịch vụ công
trực tuyến của tỉnh còn được tích
hợp với các hệ thống khác để hỗ
trợ và tăng tiện ích tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân và doanh
nghiệp như: tương tác hai chiều
qua Zalo; đa dạng kênh thanh
toán, đặc biệt là tích hợp với hệ
thống của Tổng Công ty Bưu điện
Việt Nam (VNPost) để các điểm

Bưu điện văn hóa xã vừa hỗ trợ
người dân và doanh nghiệp làm
dịch vụ công trực tuyến vừa tiếp
nhận hồ sơ như bộ phận một cửa.
Công tác lắng nghe ý kiến phản
ánh của người dân, doanh nghiệp
dùng dịch vụ cũng đã được quan
tâm đặc biệt, năm 2018 đã tiếp
nhận 544 phản ánh, kiến nghị của
người dân và doanh nghiệp, các
cơ quan Nhà nước đã tiếp nhận,
xử lý và trả lời được 367 phản ánh,
kiến nghị (364 phản ánh kiến nghị
được trả lời đúng hạn chiếm
99.18%)...

Hiện đại hóa Cổng dịch
vụ công hỗ trợ người
dân, doanh nghiệp
Để đẩy mạnh việc việc triển
khai xây dựng chính quyền điện tử
tỉnh Bắc Ninh theo tinh thần chỉ
đạo tại Quyết định số 846/QĐ-TTg
và Quyết định số 877/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh
Bắc Ninh đã lựa chọn Công ty DTT
Solutions là đối tác công nghệ
tham gia xây dựng và triển khai hệ
thống Chính quyền điện tử tỉnh
Bắc Ninh trong cả 2 giai đoạn 1
(2016 - 2017) và 2 (2018 - 2020).
Cùng với việc cung cấp 819 dịch
vụ công trực tuyến mức 3, 4, hiện
Cổng dịch vụ công trực tuyến một
cửa điện tử Bắc Ninh do Công ty
Công nghệ DTT Solutions phát triển
đã được tính hợp nhiều hệ thống
khác như hỗ trợ, tăng tiện ích cho
người dân và doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2, Công ty DTT
Solutions tiếp tục nâng cấp, bổ
sung nhiều thành phần và tính
năng mới, cập nhật các công nghệ
tiên tiến nhất vào hệ thống Cổng

dịch vụ công trực tuyến, một cửa
điện tử liên thông giải quyết thủ
tục hành chính tỉnh Bắc Ninh, đáp
ứng các quy định mới của Chính
phủ và Bộ TT&TT như Nghị định 61
ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
việc thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính; Thông
tư 01 ngày 23/11/2018 của Văn
phòng Chính phủ hướng dẫn thi
hành một số quy định của Nghị
định 61/NĐ-CP…
Về cổng dịch vụ công trực
tuyến cung cấp công cụ cho cá
nhân, doanh nghiệp, tổ chức đăng
ký sử dụng dịch vụ công trực
tuyến qua môi trường Internet
thông qua hệ thống hồ sơ điện tử
thay thế cho các hình thức hồ sơ
giấy thông thường được thực hiện
trực tiếp tại cơ quan hành chính
Nhà nước. Ngoài ra, nhằm nâng
cao tính công khai, minh bạch,
Cổng dịch vụ còn cung cấp công
cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký
hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung
trao đổi, giao dịch điện tử giúp
cho cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát
hồ sơ của mình, đồng thời qua đó
tạo thành công cụ để giám sát việc
triển khai dịch vụ công của các cơ
quan Nhà nước. Thông qua việc
triển khai dịch vụ công trực tuyến
để khẳng định sự đổi mới mạnh
mẽ trong quá trình CCHC của tỉnh
Bắc Ninh, tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho mọi hoạt động của xã
hội, thúc đẩy phát triển doanh
nghiệp từ đó góp phần thúc đẩy
quá trình phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh.v
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Định hình văn hóa truyền thông kỹ
thuật số dưới góc nhìn xã hội học
NGUYỄN TÙNG LÂM
heo TS. Tống Văn Chung
(Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn) truyền
thông thời kỹ thuật số đã,
đang và sẽ làm gia tăng sự lan
truyền và ảnh hưởng của các nền
văn hóa với nhau, và bản thân các
phương tiện truyền thông kỹ
thuật số tạo ra văn hóa hưởng thụ
và sử dụng chúng trong xã hội
đương đại. Báo chí truyền thông
kỹ thuật số không chỉ truyền tải
khuôn mẫu, giá trị văn hóa mà còn
tạo ta những biến đổi của văn hóa
xã hội – văn hóa truyền thông kỹ
thuật số.

T

“Nguyên tắc 6T” cốt lõi
để xây dựng những
khuôn mẫu, giá trị mới
Nguyên tắc Báo chí có tác động
mạnh mẽ, nhanh và rộng đến
công chúng qua các kênh truyền
thông. Do đó, báo chí ảnh hưởng
mạnh đến định hướng nhận thức
và hình thành những khuôn mẫu
hành vi mới của những người tiếp
cận thông tin qua các kênh truyền
thông này. Như vậy, qua hoạt động
truyền thông, báo chí tạo ra một
môi trường cho quá trình xã hội
hóa cá nhân: Những người hưởng
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thụ thông tin qua hoạt động
truyền thông sẽ nhận được các hệ
tri thức, những giá trị, những
chuẩn mực mới để bổ sung vào
kho “văn hóa cá nhân” của mình,
làm cơ sở cho việc hoạch định, ra
quyết định hành động của mình
trong những hoàn cảnh (bối cảnh)
tương tự. Hệ quả xã hội của báo
chí, xét đến cùng, tạo ra những đặc
trưng xã hội của mỗi cá nhân và
rộng hơn làm thay đổi nhận thức, ý
thức chung của xã hội.
Việc tuyên truyền và phổ biến
những “cái mới, hay, đẹp” đến
công chúng đòi hỏi sự nhanh,
nhạy, công phu và tỉ mỉ của đội

ngũ những người làm báo. Những
mô hình (xã hội) điển hình, những
hình ảnh hay, những ý tưởng
đẹp,... cần được “rút ra” từ chính
trong cuộc sống đương đại, cần
được “sàng lọc”, “nhào nặn”, “xây
dựng”, “sáng tạo”... một cách công
phu để phổ biến công chúng. Để
xây dựng được những khuôn mẫu,
giá trị mới đòi hỏi phải dựa trên
“nguyên tắc 6T” – Trí – Tâm – Tầm Tài – Trúng – Tín. Trong đó, 4 chữ T
đầu là do chính báo chí tạo ra, còn
chữ T cuối cùng (Tín tưởng) do
chính hoạt động truyền thông
thực hiện.
Theo đánh giá của chuyên gia,
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nguyên tắc này tạo ra chất lượng,
uy tín của các loại hình báo chí: về
tính thời sự của thông tin, sự
chuẩn mực của việc truyền tin,
tính thuyết phục công chúng cao,
hệ quả là tạo ra “sự tin cậy” và “học
hỏi” của công chúng qua chính
báo chí truyền thông. Việc không
tuân thủ nguyên tắc trên trong
hành động của báo chí dẫn đến
định hướng thiếu chuẩn mực ngày
nay thể hiện rõ điều đó.

Văn hóa truyền thông
thời kỹ thuật số
Thế kỷ XXI là thế kỷ của thời đại
mới với nền văn minh tin học. Sự
ra đời và phát triển của Internet đã
làm thành một “thế giới phẳng”
trong giao tiếp và thông tin đối với
các cá nhân trong xã hội hiện đại.
Các phương tiện truyền thông tin
trên Internet trở nên có sức mạnh
diệu kỳ.
Thực tế sự xuất hiện của báo
điện tử tạo ra mạng lưới xã hội
trên các trang Web sản xuất. Sự
phân tích, truyền bá những tin tức
và thông tin, những khuôn mẫu,
các giá trị văn hóa – xã hội tới công
chúng được liên kết với nhau bằng
công nghệ, mà không bị hạn chế
bởi khoảng cách địa lý. Đó là sức
mạnh của thời đại kỹ thuật số.
Sự ảnh hưởng sâu, rộng của
Internet tạo ra một môi trường xã
hội hóa mới, đem lại khả năng tiếp
cận tính toàn cầu nội dung từ
những nguồn vô tận, những nội
dung cho phép tăng cường sự

tham gia của công chúng vào lĩnh
vực tin tức và thông tin có ảnh
hưởng xã hội.
Đồng thời, những yêu cầu
hoàn toàn mới mẻ trong việc vận
dụng kỹ thuật, công nghệ số tạo
ra văn hóa mới đối với hoạt động
báo chí hiện nay. Một mặt nó phải
đảm bảo thông tin, nhưng mặt
khác đảm bảo bí mật của những
tin tức được phép hay không được
phép. Những tin tức đưa lên trang
báo phải đáp ứng đòi hỏi của luật
pháp, và đảm bảo an ninh, trật tự
xã hội, không được để xảy ra
những đáng tiếc ảnh hưởng đến
trật tự xã hội...
Một thực tế đặt ra trong thời
đại số, có sự gia tăng của các kênh
truyền hình vệ tinh quốc tế, ghi
nhận sự phát sóng của các kênh
nước ngoài đã vượt qua các biên
giới để đưa tin tức tới mọi lúc, mọi
nơi trên thế giới. Sự mở rộng vùng
phủ sóng của truyền hình này tạo
ra một môi trường xã hội hóa cá
nhân mở.
Chưa kể, điện thoại và các thiết
bị di động – đặc biệt là thiết bị
thông minh góp nên một khuôn
mẫu ứng xử mới trong nền văn
hóa xã hội hiện đại – văn hóa giao
tiếp và sử dụng thiết bị di động
trong hoạt động truyền thông.
Có thể nói, truyền thông thời
kỹ thuật số đã, đang và sẽ làm gia
tăng sự lan truyền và ảnh hưởng
của nền văn hóa với nhau, và bản
thân các phương tiện truyền

thông kỹ thuật số tạo ra văn hóa
hưởng thụ và sử dụng chúng
trong xã hội đương đại. Các
phương tiện truyền thông kỹ
thuật số đang làm định hình một
văn hóa mới – văn hóa truyền
thông số.
Theo TS. Tống Văn Chung,
những phương tiện truyền thông
hiện đại đã gia tăng tốc độ của
phổ biến thông tin truyền tải văn
hóa đến công chúng, chúng cùng
hợp với truyền thông số truyền
thống truyền bá và tôn tạo các giá
trị, chuẩn mực văn hóa. Và qua sự
phát triển của truyền thông kỹ
thuật số hình thành văn hóa
truyền thông số.
Đối với báo chí truyền thông
luôn và cần hướng đến phổ biến
những giá trị truyền thống tốt đẹp
đến công chúng trong nước và
phổ biến giới thiệu với công
chúng nước ngoài trên “nguyên
tắc 6T”.
“Truyền thông thời kỹ thuật số
đã, đang và sẽ làm gia tăng sự lan
truyền và ảnh hưởng của các nền
văn hóa với nhau, và bản thân các
phương tiện truyền thông kỹ
thuật số tạo ra văn hóa hưởng thụ
và sử dụng chúng trong xã hội
đương đại. Chính báo chí truyền
thông kỹ thuật số không chỉ
truyền tải khuôn mẫu, giá trị văn
hóa mà còn tạo ta những biến đổi
của văn hóa xã hội – văn hóa
truyền thông kỹ thuật số” - TS.
Tống Văn Chung nhấn mạnh.
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Đào tạo nguồn nhân lực đưa du lịch
phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
THIỆN NHÂN

Trong xu thế hội nhập và phát triển, nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đã có những
bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực du lịch
ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, ngành Du lịch vẫn còn gặp những bất cập trong
khâu tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Do vậy, công tác đào tạo và bồi
dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trở nên cấp thiết hơn bao giờ.
Đáp ứng nguồn nhân
lực du lịch - vấn đề vô
cùng cấp thiết

ngành kinh tế mũi nhọn thì vấn đề
đáp ứng nguồn nhân lực du lịch
cũng vô cùng cấp thiết.

Theo thống kê sơ bộ của
ngành Du lịch Việt Nam, nước ta
hiện có khoảng 1,3 triệu lao động
phục vụ trong lĩnh vực du lịch
(chiếm 2,5% tổng số lao động
trong cả nước), trong đó có
khoảng 20% chỉ được huấn luyện
tại chỗ, chưa qua đào tạo chính
quy với chất lượng mang tính
chuyên nghiệp. Do vậy, cùng với
tiến độ tăng trưởng du lịch như
hiện nay, đòi hỏi mỗi năm cần
phải đào tạo thêm khoảng 25.000
lao động mới, kết hợp với công tác
không ngừng đào tạo và bồi
dưỡng nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực hiện có với số
lượng tương tự.

Mới đây, Diễn đàn Nguồn nhân
lực du lịch Việt Nam với chủ đề
"Đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam
để phát triển ngành kinh tế mũi
nhọn" lần đầu tiên được tổ chức.
Các ý kiến tại Diễn đàn cho rằng
hợp tác giữa Nhà nước, doanh
nghiệp và trường đại học là xu
hướng mang lại hiệu quả cao
trong đào tạo nhân lực, trong đó
có nhân lực du lịch. Tuy nhiên, thời
gian qua, liên kết “3 bên” này chưa
tốt khi mà vai trò trung tâm của
Nhà nước trong việc kết nối giữa
doanh nghiệp và trường đại học
chưa được thể hiện.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nêu lên các
vấn đề chiến lược đối với nhân lực
ngành du lịch Việt Nam. Thứ nhất,
Thủ tướng đặt ra là liệu có đủ
nguồn nhân lực chất lượng, đáp
ứng tốt nhu cầu ngành du lịch hay
không? "Ngành du lịch liệu có đủ
hấp dẫn để cạnh tranh, thu hút
nhân tài, lực lượng lao động có kỹ
năng, không những trong nước
mà cả quốc tế tham gia vào lĩnh
vực này hay không?”.

Theo chuẩn của các trường đại
học quốc tế thì sinh viên du lịch
phải có tỷ lệ lý thuyết và thực hành
là 50-50. Thực tập được xem là một
trong những thành tố chính của
chương trình đào tạo ngành khách
sạn. Do đó, liên kết giữa nhà trường
và doanh nghiệp được đánh giá là
giải pháp khả thi nhất có thể trực
tiếp nâng cao chất lượng đào tạo
nhân lực du lịch hiện nay. Một vấn
đề cần giải quyết nữa đó là, cần ban

Các chính sách đào tạo, đãi ngộ,
phát triển nghề nghiệp và thu hút
nhân tài, lao động có kỹ năng sẽ
quyết định khả năng thu hút
nguồn nhân lực của chúng ta.
Những công ty, mô hình kinh
doanh hoạt động tốt nhất trong
ngành Du lịch Việt Nam cũng
chính là những đơn vị trả lời tốt
nhất câu hỏi này, bởi “các bạn
chính là những nhà tuyển dụng tốt
nhất, những môi trường làm việc,

Hiện tại, cả nước có 346 cơ sở
đào tạo về du lịch các cấp từ sơ
cấp đến bậc đại học. Riêng tại TP.
Hồ Chí Minh, hiện có 63 cơ sở đào
tạo du lịch (với 24 trường Đại học,
20 trường Cao đẳng và 19 trường
Trung cấp) cung cấp khoảng 3.000
lao động hàng năm cho cả nước.
Như vậy, cùng với chủ trương phát
triển ngành Du lịch trở thành
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hành chuẩn chung về nghề du lịch
để áp dụng tại các cơ sở đào tạo
trên toàn quốc.

Bài toán chiến lược cho
nguồn nhân lực du lịch
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mạnh về du lịch… có sự tham vấn
trách nhiệm và hiệu quả của các
doanh nghiệp và tổ chức hoạt
động trong ngành Du lịch. Tại sao
chúng ta chỉ đón 15 - 16 triệu
khách quốc tế mà không phải 45 50 triệu khách? Chính những
người làm trong ngành Du lịch,
những công ty lữ hành, khách sạn,
khu nghỉ dưỡng, người dân và
nhất là cơ quan quản lý Nhà nước
phải trả lời các câu hỏi này, Thủ
tướng nhấn mạnh.

Du khách nước ngoài tham quan chùa Thiên Mụ, Huế.

văn hóa công ty được đánh giá cao
so với các công ty trong những
ngành và lĩnh vực khác”. Các chính
sách nguồn nhân lực không thể
được xây dựng một cách rời rạc mà
phải được đặt trong tổng thể các
chính sách. Môi trường kinh doanh
của ngành du lịch cũng như môi
trường du lịch nói chung có tác
động đến khả năng thu hút nguồn
nhân lực tham gia vào lĩnh vực này
nên cơ chế thu hút con người là rất
quan trọng.
Thứ hai, “Chúng ta xác định du
lịch là ngành kinh tế mũi nhọn,
được kỳ vọng chiếm trên 10%
GDP, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho
sự phát triển kinh tế - xã hội nói
chung của cả nước. Vậy, chúng ta
đã làm gì để tương xứng với hai
chữ mũi nhọn, làm gì để thu hút
được lao động có kỹ năng tham
gia vào du lịch, làm gì để tối ưu
hóa được nguồn lực sẵn có?”.
Nguồn nhân lực du lịch không chỉ
ở các công ty du lịch mà còn là
người dân và cả cộng đồng, nơi
diễn ra các hoạt động du lịch.

Chính cộng đồng, người dân sẽ
quyết định hệ trọng đến sức hấp
dẫn của du lịch Việt Nam.
Trong ngành Du lịch, tính hiệu
quả của nguồn nhân lực gắn liền
với giá trị mà con người mang lại
qua chất lượng dịch vụ mà họ cung
cấp. Những người có năng lực, thân
thiện, hữu ích có tác động rất lớn
đến sự hài lòng của du khách khi
đến địa điểm du lịch hơn là các cơ
sở hạ tầng xa hoa. “Vậy tại sao
chúng ta lại không tìm cách phát
huy nguồn lực quan trọng đó? Đó
là chưa kể chúng ta còn một lực
lượng lao động lớn, có trình độ đại
học trong các ngành như lịch sử,
văn hóa, truyền thông, đối ngoại…
Vấn đề là ngành du lịch cần có cơ
chế tốt để thu hút họ”.
Vấn đề thứ ba là, “Xây dựng
chiến lược thế nào để nguồn nhân
lực thật sự là một đột phá chiến
lược đối với chính ngành du lịch
Việt Nam?”. Đây là trách nhiệm
đồng thời của Bộ GD&ĐT, Bộ
VHTT&DL, các địa phương có thế

Du lịch không chỉ là một lĩnh
vực kinh tế giàu tiềm năng mà còn
là niềm tự hào, là sức mạnh mềm
và ảnh hưởng văn hóa của Việt
Nam trên toàn cầu. Do vậy, phát
triển du lịch không chỉ là một
nhiệm vụ kinh tế đơn thuần. Trong
mọi hoạch định chiến lược, nguồn
nhân lực luôn đóng vai trò then
chốt, đặc biệt là trong ngành Du
lịch, bởi lẽ sự tương tác về phương
diện văn hóa và con người sẽ
đóng vai trò quyết định đối với sức
cạnh tranh của du lịch Việt Nam
trong khu vực và trên toàn cầu.
Với 100 triệu người Việt Nam
trong nước và ở nước ngoài,
nguồn nhân lực của chúng ta
hoàn toàn không thiếu cả lượng
lẫn chất. Điều cốt yếu là chúng ta
phát huy được tốt nhất những
tiềm năng và kỹ năng tiềm ẩn
trong mỗi người Việt Nam. Chúng
ta cần có một môi trường chính
sách tốt, mỗi doanh nghiệp cần có
một cơ chế quản trị, chính sách đãi
ngộ tương xứng với thành quả,
năng lực đóng góp, đồng thời thu
hút những lao động có kỹ năng từ
các lĩnh vực khác tham gia vào
ngành du lịch.
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Quản lý hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng tại
di tích cấp quốc gia đặc biệt Chùa Hương
ThS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG1 - NGUYỄN ĐÌNH TOÀN2

ược hình thành và phát
triển mạnh mẽ vào đời
vua Lê Thánh Tông
(1460 - 1497), đến thế
kỷ VXI - XVII chùa Hương đã trở
thành một quẩn thể di tích và
danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở
Việt Nam. Sự dung hợp tôn giáo tín ngưỡng trong quần thể di tích
và danh thắng đã đem lại cho
chùa Hương những giá trị văn hóa
tâm linh đặc biệt mà ít nơi nào có
được. Chính vì lẽ đó, Thủ tướng
Chính phủ đã ra Quyết định số
2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 về
việc công nhận chùa Hương là di
tích cấp quốc gia đặc.

Đ

Cùng với sự tăng trưởng mạnh
mẽ của du khách trong nước và
quốc tế đến với di sản đã tạo
nguồn thu rất lớn cho nguồn ngân
sách của địa, nhưng nó cũng đem
lại những khó khăn thách thức đối
với công tác quản lý hoạt động
tôn giáo - tín ngưỡng. Việc thiếu
vắng một cơ quan chủ trì quản lý
Nhà nước là một trong những
nguyên nhân dẫn đến việc phát
triển tự phát, lệch chuẩn nhận
thức của một bộ phận không nhỏ
người dân về hoạt động tôn giáo -

Chùa Hương mùa lễ hội vô cùng đông đúc khi hàng nghìn người đổ về mỗi ngày.

tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo - tín
ngưỡng để vi phạm pháp luật.
Do đó việc nâng cao hiệu quả
nội dung quản lý và cơ chế phối
hợp quản lý Nhà nước tại di sản
nhằm nâng cao nhận thức của
người dân về thực hành tín
ngưỡng, hình thành nếp sống văn
hóa trong cộng đồng, giữ gìn
những giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, thiết
lập trật tự kỷ cương trong hoạt
động tín ngưỡng tại di sản là việc

1 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc Gia Việt Nam.
2 Ban quản lý Khu di tích và danh lam thắng cảnh Hương Sơn.
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làm cấp thiết hiện nay.

Giá trị đặc trưng tín
ngưỡng thờ tự ở di tích
câp quốc gia đặc biệt
chùa Hương
Tín ngưỡng thờ tự ở di tích cấp
quốc gia đặc biệt chùa Hương là
một minh chứng điển hình của
quá trình Phật giáo và Đạo giáo
cùng song hành, tồn tại. Yếu tố
trên khiến cho hai dòng văn hóa
này có sự biến đổi cả về nội dung

VN HÓA

Cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh trên đường vào chùa Hương.

lẫn hình thức. Trong đó Phật giáo
không những quy tụ tín ngưỡng
Tam phủ và Tứ phủ mà còn làm
cho tín ngưỡng này trở nên quan
hệ chặt chẽ, hòa quyện vào nhau
thành một chỉnh thể thống nhất.
Giá trị đặc trưng tín ngưỡng thờ tự
ở di tích câp quốc gia đặc biệt
chùa Hương được thể hiện trên
một số phương diện sau:

Đặc trưng tín ngưỡng
thờ tự
Sự giao thoa giữa Phật giáo và
tín ngưỡng dân gian trong cách bài
trí thờ tự được thể hiện rõ nét trong
động Hương Tích. Hiện tượng Bà
Chúa Ba là sự giao thoa văn hóa
trong tín ngưỡng thờ tự của người
Việt. Theo kinh Bi Hoa thì đức Bồ Tát
Quan Thế Âm tên là Thái tử Bất Tuẫn
vốn là nam giới nhưng sang đến
Việt Nam lại hóa thân thành nữ giới.
Sự biến đổi về giới tính này liên
quan đến sự tích về quan niệm tâm
linh của cư dân nông nghiệp lúa
nước, đề cao vai trò của người phụ
nữ. Tượng Phật bà Quán Thế Âm ở

động Hương Tích là sự giao thoa
giữa Phật giáo và đạo Mẫu(13).
Tín ngưỡng thờ Tam phủ được
biểu hiện rõ nét ở cụm chùa Giải
Oan. Mặc dù gọi là chùa, nhưng
khi nghiên cứu tượng thờ cúng và
nghi lễ, chúng ta thấy đó là nơi thờ
Tam Phủ. Bên trái chùa Giải Oan là
động Tuyết Quỳnh là nơi thờ thần
thổ địa, một biến dạng của tín
ngưỡng thờ Mẫu Cửu Trùng. Kế
bên cạnh chùa Giải Oan là Am
Phật Tích, trong cùng có vũng
nước mà theo các nhà nghiên cứu
văn hóa dân gian có thể là nơi thờ
Mẫu Thoải. Tiếp đến là đền Cửa
Võng thờ Mẫu Thượng Ngàn,
tương truyền là nơi bà mắc vọng
tại đây(14). Từ những yếu tố như
đã phân tích ở trên, có thể rút ra
một số đặc điểm về tín ngưỡng
thờ tự ở chùa Hương như sau:
Sự kết hợp hài hòa giữa Phật
giáo và Đạo giáo đã trở thành một
hình thái tôn giáo lưỡng hợp, vừa
thờ Phật vừa thờ Mẫu. Hiện tượng
này được thể hiện thông qua tín

ngưỡng thờ tự ở chùa Giải Oan và
am Phật Tích, nên lễ vật cúng tiến
cũng mang màu sắc phong phú
và đa dạng.
Sự dung hợp giữa Phật giáo với
tín ngưỡng thờ Tam phủ trong
cách bài trí thờ tự ở chùa Hương là
một quá trình tương thích tín
ngưỡng tự nguyện. Ở đây, giữa
Phật giáo với Đạo giáo đã hòa
đồng với nhau để tạo nên một kho
tàng tri thức văn hóa dân gian vô
cùng độc đáo của người Việt.

Đặc trưng tín ngưỡng
trong lễ hội truyền
thống
Lễ hội chùa Hương là một hình
thức sinh hoạt văn hóa lưỡng hợp
gồm Phật giáo – Nho giáo – Đạo
giáo. Hiện tượng này thể hiện ở
động Hương Tích có lễ dâng
hương, gồm hương, hoa, đèn, nến,
xôi, oản và hoa quả. Chùa Ngoài
(chùa Thiên Trù) thờ các vị sơn
thần thượng đẳng với đủ màu sắc
của đạo giáo. Đền Cửa Võng thờ
bà chúa Thượng Ngàn, là người cai
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quản cả vùng rừng núi xung
quanh quần thể di tích. Chùa Bắc
Đài, chùa Tuyết Sơn, chùa Cả và
đình Quân thờ ngũ hổ và tín
ngưỡng cá thần.
Như vậy, lễ hội chùa Hương
ngoài các nghi lễ thờ Phật, chúng
ta có thể bắt gặp hình thức sinh
hoạt cầu đồng của các tín đồ theo
tín ngưỡng thờ Tam phủ và Tứ
phủ. Lễ hội là sự kết tinh giữa Phật
giáo với tín ngương dân gian và là
một nét đẹp truyền thống, hướng
đến những cái thiện để tìm thấy sự
bình an ở mỗi con người với thiên
nhiên, góp phần củng cố tinh thần
đoàn kết các dân tộc. Với những
yếu tố như trên, lễ hội chùa Hương
đã đón nhận mọi tầng lớp trong
xã hội, không phân biệt dân tộc,
đẳng cấp, tôn giáo.

Hoạt động tín ngưỡng
tại di tích cấp quốc gia
đặc biệt chùa Hương
những năm gần đây
Những năm gần đây, lượng du
khách đến vãn cảnh chùa và tham
gia các hoạt động tín ngưỡng tại
di tích cấp quốc gia đặc biệt chùa
Hương không ngừng tăng. Tính
riêng năm 2018 có tới 1.520,000
lượt khách, nguồn thu ước đạt
113.600,000,000 đồng(3). Cùng
với sự tăng trưởng mạnh mẽ của
hoạt động du lịch, là vấn đề nhận
thức của cộng đồng trong thực
hành tín ngưỡng tại di sản. Một bộ
phận không nhỏ người dân có
nhận thức lệch chuẩn về tín
ngưỡng và làm “biến tướng” hoạt
động tín ngưỡng tại di sản.
Về hoạt động tín ngưỡng nơi
thờ tự, chúng ta có thể dễ dàng bắt
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gặp một bộ phận không nhỏ
người dân cúng tiến các mâm lễ có
gà, thịt lợn, rượu, bia và một số đồ
mặn trên ban thờ Phật ở động
Hương Tích, chùa Giải Oan, Am
Phật Tích. Hiện tượng trên đã vô
tình làm biến dạng tín ngưỡng tốt
đẹp của Phật pháp. Bên cạnh đó,
hành vi ứng xử thô bạo với di sản
như: vẽ bậy, viết bậy lên hang
động, xâm hại đồ thờ tự, xả rác bừa
bãi… đã làm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến vẻ tôn nghiêm và cảnh
quan môi trường của di sản.
Về hoạt động tín ngưỡng trong
lễ hội truyền thống, đó là sự kết
tinh giữa Phật giáo và tín ngưỡng
dân gian trong một chỉnh thể
thống nhất. Sự nhiễu loạn về văn
hóa xảy ra khi xuất hiện các hoạt
động tôn giáo và tín ngưỡng dân
gian được thực hành cùng một
thời điểm tại di sản. Đó là sự ồn ào
náo nhiệt và hình thức cúng tiến
của các con nhang, đệ tử trong
sinh hoạt cầu đồng đã làm ảnh
hưởng không nhỏ đến tâm thức,
tín ngưỡng của những người tìm
đến sự bình an nơi cửa Phật.
Là một trong những di sản

(hỗn hợp) nổi tiếng ở Việt Nam, di
tích cấp quốc gia đặc biệt chùa
Hương đang chịu những tác động
tiêu cực do số lượng du khách quá
đông vào một thời điểm nhất định
trong năm đã tạo nên sức ép rất
lớn đến cơ sở thờ tự. Đó là các
hoạt động dịch vụ ăn uống bày
bán la liệt thịt thú rừng, ăn uống
nhếch nhác, xả ra bừa bãi… gây
nên hình ảnh phản cảm, mất mỹ
quan, ảnh hưởng không tốt đến
môi trường văn hóa và hoạt động
tín ngưỡng; số lượng con nhang
đệ tử tham gia sinh hoạt động cầu
đồng (lên đồng) tương đối lớn,
gây sức ép rất lớn đến cơ sở hạ
tầng của di tích; nhận thức của
một bộ phận không nhỏ người
dân về hoạt động tôn giáo – tín
ngưỡng còn nhiều hạn chế.

Vấn đề đặt ra đối với
công tác quản lý hoạt
động tôn giáo - tín
ngưỡng tại di tích cấp
quốc gia đặc biệt chùa
Hương những năm tới
Về quan điểm:
Một là, hoạt động tôn giáo - tín
ngưỡng phải bảo đảm bảo tồn và
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phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc. Việc tổ
chức hoạt động tôn giáo - tín
ngưỡng phải bảo đảm an ninh trật
tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi
trường văn hóa và môi trường tự
nhiên tại di sản.
Hai là, nhận diện những giá trị
đặc trưng của tôn giáo - tín
ngưỡng trong thực hành nghi lễ
thờ tự và lễ hội truyền thống,
nhằm tránh những sai sót, làm
phương hại đến hoạt động tín
ngưỡng văn hóa tại di sản. Tích
cực tuyên truyền sâu rộng đến
người dân để có biện pháp bài trừ
những nghi lễ, tín ngưỡng biến
tướng, không đúng với giá trị của
di sản văn hóa.
Ba là, nâng cao hiệu quả công
tác quản lý và cơ chế phối hợp
quản lý Nhà nước đối với hoạt
động tôn giáo – tín ngưỡng tại di
sản. Phát huy hơn nữa vai trò của
nhà sư, nhất là các sư trụ trì trong
việc bảo tồn và phát huy giá trị văn

hóa truyền thống dân tộc trong
hoạt động tôn giáo – tín ngưỡng.
Về định hướng quản lý Nhà
nước:
+ Xây dựng quy định tổ chức bộ
máy quản lý và cơ chế phối hợp
giữa các ngành chức năng của địa
phương trong việc quản lý hoạt
động tôn giáo - tín ngưỡng tại di
sản. Ban hành và triển khai các văn
bản quy phạm pháp luật xuống cơ
sở, đồng thời tích cực tuyên truyền
cho người dân và du khách thập
phương nâng cao nhận thức đối với
hoạt động tôn giao - tín ngưỡng.
+ Ban quản lý Khu di tích và
danh lam thắng cảnh Hương Sơn
phối hợp với các ngành chức năng
của địa phương thường xuyên
kiểm tra, giám sát về hoạt động
tôn giáo – tín ngưỡng tại cơ sở thờ
tự và trong mùa lễ hội.
+ Xử lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân có hành vi vi phạm pháp luật
về tôn giáo - tín ngưỡng, hoặc lợi

dụng tôn giáo – tín ngưỡng để vi
phạm pháp luật. Tùy theo tính
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý
vi phạm hành chính hoặc bị truy
cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây
thiệt hại thì phải bồi thường theo
quy định của pháp luật.
+ Nhận diện các giá trị đặc
trưng trong hệ thống thờ tự tại
động Hương Tích, cụm chùa Giải
Oan, động Tuyết Quỳnh, Am Phật
Tích, đền Cửa Võng. Đây là các thiết
chế văn hóa diễn ra các hoạt động
tôn giáo - tín ngưỡng cần được chú
trọng bảo vệ nguyên gốc.
+ Quy hoạch phân khu chức
năng: Khu vực bảo tồn cấp I, quy
hoạch chi tiết các cụm di tích và
công trình phụ trợ để phục vụ như
cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa
của du khách; khu vực bảo tồn cấp
II, quy hoạch phân khu dịch vụ
thương mại, ăn uống, nghỉ ngơi
cho du khách và các công trình
phụ trợ cấp thoát nước, vệ sinh
môi trường.
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VNH PHÚC PHÁT TRIN CÔNG NGH THÔNG TIN:

Luôn đng hành kt ni,
h tr doanh nghip
VĂN CƯỜNG

Trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), Vĩnh Phúc luôn
xác định phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ
ưu tiên chiến lược, tạo nền tảng để phát triển kinh tế tri thức; là công cụ,
động lực phát triển kinh tế xã hội, rút ngắn quá trình CNH-HĐH. Trong đó,
ưu tiên phát triển công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT…
xây dựng Tỉnh trở thành Tỉnh phát triển mạnh về CNTT.
ể đẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong các cơ quan
Nhà nước đạt hiệu quả
cao hơn nữa, trong thời
gian tới, các ngành, cấp của Tỉnh
tiếp tục tổ chức tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cho CBCCVC,
nhân dân và doanh nghiệp (DN)
về các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước và của tỉnh về
ứng dụng CNTT. Tăng cường phối
hợp, tuyên truyền quán triệt việc
sử dụng các ứng dụng nền tảng
xây dựng chính quyền điện tử
tỉnh, sử dụng dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền để
cơ quan Nhà nước, DN, tổ chức
công dân hiểu biết, nhận thức rõ
về cuộc CMCN 4.0. Bên cạnh đó có
những hướng dẫn các cơ quan,
đơn vị, địa phương triển khai thực
hiện ứng dụng CNTT hiệu quả
theo định hướng Kiến trúc Chính
quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc,
phiên bản 1.0, giai đoạn 2018 2020, báo cáo đề xuất UBND tỉnh
lộ trình, tiến độ xây dựng Chính

Đ
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Phát huy thế mạnh về CNTT, góp phần đưa Vĩnh Phúc sớm về đích phát triển.

quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh

bàn tỉnh. Tích cực định hướng, đẩy

nghiên cứu, đề xuất triển khai thực

mạnh việc thuê dịch vụ CNTT

hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg

trong cơ quan Nhà nước và các

ngày 01/8/2018 của Thủ tướng

quy định nhằm thúc đẩy ứng

Chính phủ về việc phê duyệt Đề

dụng CNTT-TT trong các cơ quan

án phát triển đô thị thông minh

Đảng, Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc;…

bền vững Việt Nam giai đoạn 2018

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng

- 2025 và định hướng đến năm

chữ ký số trong các cơ quan Nhà

2030, thí điểm triển khai trên địa

nước; các giao dịch điện tử của tổ
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Trên 90% doanh nghiệp
sử dụng Internet phục vụ
công việc

Sản xuất hiện đại, tạo đà cho sự phát triển.

chức, công dân với cơ quan Nhà nước, Sở TT&TT phối
hợp Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát, đề xuất áp dụng chữ
ký số đối với các loại văn bản, hồ sơ điện tử… thay
thế dần cho các phần mềm nguồn đóng có bản
quyền, hệ thống thư điện tử, hệ thống hội nghị
truyền hình trực tuyến... 

Vượt chỉ tiêu 10.000 doanh nghiệp
Nhờ cải thiện môi trường đầu tư, thu hút bằng các cơ chế
chính sách, hỗ trợ, phát triển DN phát huy hiệu quả… đến
nay, Vĩnh Phúc đã hoàn thành vượt chỉ tiêu 10.000 DN. Báo
cáo của UBND tỉnh, ước 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 570
DN được thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 4.348 tỷ
đồng, tăng 6,7% về số DN và 33% về số vốn đăng ký so với
cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, tiếp tục có 518 lượt DN làm
thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh. Lũy kế đến hết
30/6, toàn tỉnh có 10.142 DN, với tổng vốn đăng ký trên
93.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI đề ra, trong đó, có 7.302 DN đang hoạt
động. Có được kết quả này là nhờ môi trường đầu tư, kinh
doanh được cải thiện, thị trường tiêu thụ khởi sắc, hầu hết
các DN đều sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nhiều DN đã
điều chỉnh tăng vốn, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nâng
cấp dây chuyền sản xuất, đổi mới mẫu mã, nâng cao cấp
lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, không chỉ góp
phần giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, đưa
tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 15.600 tỷ đồng trong
6 tháng đầu năm mà còn tạo bước đột phá mới trong phát
triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo nền móng vững chắc
sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng
hiện đại vào năm 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập
quốc tế, Vĩnh Phúc đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng
CNTT gắn với công tác cải cách hành chính, bảo đảm
đơn giản hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giảm thời gian, chi
phí, đáp ứng nhu cầu của người dân và DN. Việc đầu
tư phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập
trung ở các ứng dụng CNTT nền tảng xây dựng chính
quyền điện tử, phục vụ người dân và DN; công khai,
minh bạch hoạt động các cơ quan Nhà nước. Đến
nay, không chỉ khối cơ quan Đảng, cơ quan Nhà
nước mới chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
hoạt động, điều hành, các DN trên địa bàn tỉnh cũng
đã nhận thức tốt về ứng dụng CNTT và có đầu tư về
cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT hiệu quả trong công
việc. Theo Sở TT&TT, hiện các DN FDI, các DN lớn
hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo
hiểm, bưu chính, viễn thông… trên địa bàn đã quan
tâm đầu tư cho ứng dụng CNTT vào quản lý sản xuất
kinh doanh và đạt kết quả tốt. Nhiều phần mềm
được ứng dụng có hiệu quả cao trong các DN như:
Phần mềm quản lý khách hàng; Phần mềm quản lý
nhân sự, kế toán; Phần mềm quản lý hàng hóa; Phần
mềm quản lý cước… Hiện toàn tỉnh có trên 90% DN
sử dụng Internet phục vụ công việc; một số DN đã có
website hoặc có kết nối giới thiệu sản phẩm trên
mạng Internet qua các ứng dụng: Facebook, Zalo,…
Hầu hết các DN đã triển khai sử dụng các phần mềm
văn phòng như: Word, Excel, thư điện tử và một số
DN đã triển khai sử dụng phần mềm ERP, phần mềm
xác lập quy trình sản xuất, quản lý khách hàng, quản
lý nguyên liệu, quản lý tài chính kế toán. Hiện có
khoảng 70% hệ thống các siêu thị, trung tâm thương
mại, cơ sở phân phối hiện đại, DN cung cấp điện,
nước, viễn thông sử dụng phương thức thanh toán
bằng thẻ thanh toán và thanh toán qua phương tiện
điện tử. Trong hoạt động quản lý, hằng năm, Sở
TT&TT tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt
động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa
bàn, đưa thương mại điện tử trở thành một ứng
dụng phổ biến trong các DN, người tiêu dùng. Đồng
thời, mở các lớp tập huấn về thương mại điện tử cho
cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà
nước và các DN, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
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phát triển năng động, hiện đại…
về đích sớm
MINH ANH

Để trở thành đô thị Vĩnh Phúc theo hướng hiện đại vào năm 2020,
những năm qua, tỉnh chú trọng kêu gọi các nhà đầu tư, ưu tiên các
doanh nghiệp bằng cơ chế, chính sách mới, triển khai đầu tư xây dựng
nhiều công trình, dự án, hoàn thiện hạ tầng khung đô thị… thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển, góp phần đưa Vĩnh Phúc sớm về đích.
ăm 2019, Vĩnh Phúc đặt
mục tiêu thu hút 500
triệu USD vốn đầu tư từ
các dự án FDI và 3.000
tỷ đồng từ các dự án DDI. Nhờ môi
trường đầu tư được cải thiện, các
hoạt động chăm sóc các nhà đầu
tư tại chỗ phát huy được hiệu quả,
6 tháng đầu năm, tỉnh đã vượt xa
chỉ tiêu thu hút đầu tư DDI và xấp
xỉ đạt mục tiêu thu hút vốn FDI
của cả năm 2019. Tỉnh đã cấp giấy
chứng nhận đầu tư mới cho 37 dự
án FDI, tổng vốn đăng ký 224,78
triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 23
lượt dự án FDI, tổng vốn đăng ký
197,33 triệu USD, tăng gần 72% so
với cùng kỳ năm 2018 và đạt gần
85% mục tiêu thu hút vốn FDI của
cả năm 2019. Ước hết tháng 6,
toàn tỉnh có 1.095 dự án đầu tư,
gồm 357 dự án FDI, tổng vốn đăng
ký 4.738 triệu USD và 738 dự án
DDI, tổng vốn đầu tư hơn 76.774,7
tỷ đồng. Trong số các dự án, nhà
đầu tư giúp Vĩnh Phúc sớm chạm
và vượt mục tiêu thu hút vốn đầu
tư. Nhờ có những kết quả đó, đầu
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Sự đổi thay phát triển của thành phố hiện đại.

năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 114 về phê duyệt
danh mục dự án kêu gọi đầu tư
tỉnh Vĩnh Phúc; chỉ đạo các sở,
ngành, địa phương tiếp tục làm
tốt công tác cải cách hành chính,
hướng dẫn, tư vấn cho nhà đầu tư,
chủ đầu tư về trình tự, thủ tục,
thành phần hồ sơ thực hiện thủ
tục hành chính. Đồng thời, tích
cực cải thiện môi trường đầu tư,

chủ động phối hợp với các cơ
quan xúc tiến đầu tư ở Trung
ương, tổ chức các hoạt động xúc
tiến đầu tư trong và ngoài nước để
giới thiệu môi trường đầu tư, kinh
doanh của tỉnh với các doanh
nghiệp đến từ nhiều quốc gia,
vùng lãnh thổ. Với những thuận lợi
về cơ chế chính sách trên, cho thấy
cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc luôn
rộng mở với tất cả các nhà đầu tư
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ở các quốc gia và vùng lãnh thổ
trên thế giới.
Năm 2017, thành phố Phúc Yên
đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp
hạng chỉ số cải cách hành chính
(CCHC) các huyện, thành phố trên
địa bàn tỉnh. Không chấp nhận
thực tế đó, năm 2018, thành phố
đã đặt ra mục tiêu phấn đấu nâng
bậc chỉ số CCHC với việc thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả.
Nhờ vậy, năm 2018, Phúc Yên đã
vươn lên xếp vị trí thứ 2 trong bảng
xếp hạng này, chỉ sau huyện Yên
Lạc với tổng số 85,11 điểm. Trong
đó, điểm đánh giá trực tiếp là 53,5
điểm, điều tra xã hội học đạt 31,56
điểm. Các chỉ số đạt điểm cao gồm:
Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
đạt 16,16/18 điểm; Cải cách thủ tục
hành chính là 5,63/6 điểm; Cải cách
tổ chức bộ máy hành chính Nhà
nước đạt 8,55/9 điểm; Đổi mới cơ
chế tài chính tại cơ quan 6/6 điểm.
Đặc biệt, chỉ số thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông đạt
19,89/25 điểm, dẫn đầu 9 huyện,
thành phố trên địa bàn tỉnh về chỉ
số này. Thành phố đã đổi mới
phương thức, hiện đại hóa nền
hành chính địa phương, nâng cao
tinh thần trách nhiệm, ý thức phục
vụ của cán bộ, công chức các xã,
phường, qua đó góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội. Năm
2018 và những năm tiếp theo,
thành phố đã đổi mới quy trình,
nâng cao chất lượng công tác xây
dựng và ban hành văn bản quy
phạm pháp luật; chỉ đạo các
phòng, ban, UBND các xã, phương
đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính; kịp thời cập nhật, công khai
các thủ tục hành chính thuộc thẩm

Quảng trường rộng, khang trang giữa trung tâm thành phố.

quyền giải quyết, các thủ tục hành
chính mới ban hành trên các
phương tiện thông tin đại chúng
và niêm yết công khai tại bộ phận
"một cửa", "một cửa liên thông".
Đến nay, với việc đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, duy trì
hiệu quả hoạt động của phần mềm
quản lý văn bản và điều hành trong
công việc, 100% văn bản được trao
đổi dưới dạng điện tử. Việc áp
dụng, duy trì, cải tiến hệ thống
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được
thành phố và các xã, phường thực
hiện đầy đủ theo quy định. Để thực
hiện hiệu quả công tác CCHC,
Trung tâm Hành chính công thành
phố Phúc Yên đã thực hiện tốt vai
trò là đầu mối hướng dẫn, thẩm
định, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính cho
công dân; tiếp nhận kết quả giải
quyết từ các phòng, ban chuyên
môn, cơ quan, đơn vị; trả kết quả,
phục vụ các dịch vụ hỗ trợ quá
trình giao dịch thủ tục hành chính
của cá nhân, tổ chức và cung ứng
dịch vụ hành chính công thuộc
thẩm quyền Nhà nước trên địa bàn.

Với mục tiêu duy trì thứ hạng trong
bảng xếp hạng chỉ số CCHC các
huyện, thành phố trong năm 2019
và những năm tiếp theo, thời gian
tới, thành phố Phúc Yên tiếp tục rà
soát, đơn giản hóa và công khai thủ
tục hành chính ở tất cả các ngành,
lĩnh vực; kiến nghị cấp có thẩm
quyền bãi bỏ, hủy bỏ hoặc sửa đổi,
bổ sung các thủ tục không còn phù
hợp. Đồng thời, tăng cường sự lãnh
đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền
đối với công tác CCHC trên địa bàn
thành phố; thực hiện hiệu quả
Nghị định 61 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính; tăng cường kiểm tra
trách nhiệm thực thi công vụ, công
tác CCHC năm 2019. Thành phố
cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn
vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục
để cán bộ, công chức, viên chức
nhận thức sâu sắc, đầy đủ tầm
quan trọng của CCHC đối với quá
trình hội nhập và phát triển, cải
thiện môi trường đầu tư, khai thác
tiềm năng, thế mạnh của địa
phương phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội.
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HI NGH CP CAO ASEAN LN TH 34:

“Đ y m nh quan h đi tác
vì s b n vng”
AN BÌNH

ại Hội nghị lần này, Thủ
tướng Thái Lan đề nghị
các nhà lãnh đạo ASEAN
trao đổi về các biện pháp
để tăng cường xây dựng Cộng
đồng ASEAN, mà đầu tiên cần dựa
trên nền tảng của tinh thần đoàn
kết, an ninh cho tương lai của
Cộng đồng ASEAN với 640 triệu
người dân. Bởi vì người dân chính
là trái tim của Cộng đồng ASEAN
và mục tiêu của tiến trình xây
dựng Cộng đồng ASEAN cũng là vì
cuộc sống của người dân và lấy
người dân làm trung tâm, để họ
không phải đối mặt với những tổn
thương bởi những thách thức.

ẢNH VGP

Đây là chủ đề của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra tại Thái
Lan. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự
Hội nghị. Thông qua Hội nghị ASEAN 34, Việt Nam tiếp tục khẳng định
luôn là thành viên có trách nhiệm, kêu gọi phát huy tinh thần, gắn kết
nội khối, phát huy vai trò trung tâm và hiệu quả của các cơ chế khu
vực do ASEAN chủ trì và dẫn dắt.

T

Các nhà Lãnh đạo ASEAN tham dự Hội nghị.

các nước lớn ngày càng gay gắt, và

nhà Thái Lan, Chủ tịch ASEAN năm

Xây dựng một ASEAN
bền vững, thống nhất

cuộc Cách mạng công nghiệp lần

2019 đã chọn chủ đề "Tăng cường

thứ 4 đang tác động mọi mặt đời

quan hệ đối tác vì sự phát triển

Hội nghị cấp cao ASEAN lần
thứ 34 diễn ra trong bối cảnh tình
hình thế giới và khu vực có nhiều
biến động cả về chính trị - an ninh,
lẫn kinh tế - xã hội. Chủ nghĩa bảo
hộ thương mại, cạnh tranh giữa

sống. Đây là những yếu tố cho

bền vững" và nhận được sự đồng

thấy, các nước ASEAN phải tiếp tục

thuận cao của các nước thành

đoàn kết hơn nữa để cùng nhau

viên, trong đó có Việt Nam.
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chung tay vượt qua thách thức.
Trong bối cảnh này, nước chủ

Với chủ đề “Tăng cường quan
hệ đối tác vì sự bền vững”, ASEAN

thể hiện ước mơ tiến tới một
cộng đồng bền vững trên cả 3 trụ
cột, hướng tới người dân, lấy
người dân làm trung tâm và
không để ai bị bỏ lại phía sau; duy
trì hòa bình, ổn định và hướng tới
tương lai; tranh thủ các cơ hội do
Cách mạng công nghiệp 4.0
mang lại thúc đẩy kinh tế số, tăng
trưởng xanh; tăng cường quan hệ
với các đối tác nhằm phát triển
bền vững và giành vị thế toàn cầu
cao hơn cho ASEAN; thúc đẩy kết
nối trong mọi lĩnh vực, tiến tới
một ASEAN không rào cản. Thông
điệp chính gửi đi là mong ước xây
dựng một ASEAN bền vững mọi
mặt từ an ninh, kinh tế, an ninh
con người... với khái niệm “vạn vật
bền vững” (Sustainable of Things
- SOT), coi đây như một ADN của
ASEAN để tiếp tục truyền lại cho
các thế hệ sau.
Trên cơ sở này, các nước thống
nhất sẽ tăng cường tính tương hỗ
giữa Tầm nhìn ASEAN 2025 với
Mục tiêu phát triển bền vững
(SDG) 2030 của Liên Hợp Quốc;
hợp tác giải quyết vấn nạn rác
thải, ô nhiễm môi trường, biến đổi
khí hậu…
Trên tinh thần đó, lãnh đạo các
nước đã thảo luận về thúc đẩy 3
trụ cột hợp tác là chính trị - an
ninh, kinh tế và văn hóa. Các nước
khẳng định nhu cầu duy trì một
nền an ninh bền, bảo đảm vai trò
trung tâm của ASEAN.
Về chính trị - an ninh, các nước
khẳng định nhu cầu duy trì một
nền an ninh bền vững trên cơ sở

C T

ẢNH : CONGLY.VN

QU

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Nhà lãnh đạo ASEAN thực hiện nghi thức
khai trương Kho vệ tinh ASEAN trong chương trình hậu cần ASEAN về thiên tai
khẩn cấp.

những nguyên tắc cơ bản của
Hiệp ước Thân thiện và hợp tác
ASEAN (TAC), bảo đảm vai trò
trung tâm của ASEAN và định
hướng ứng xử với đối tác bên
ngoài trên cơ sở tài liệu quan điểm
ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương, tăng cường lòng tin
chiến lược và hợp tác đối phó với
những thách thức an ninh xuyên
quốc gia, nhất là an ninh mạng,
quản lý biên giới...

tế số sẽ mang lại thêm cho ASEAN
khoảng 1.000 tỷ USD; kết thúc đàm
phán Hiệp định Đối tác Kinh tế
Toàn diện Khu vực (RCEP) trong
năm 2019, nhằm tạo ra một khối
thương mại tự do lớn nhất thế giới.
Điều này sẽ giúp ASEAN kiểm soát
được sự thay đổi và bất ổn trong
khu vực, đặc biệt là những ảnh
hưởng từ căng thẳng thương mại
giữa các đối tác thương mại quan
trọng của ASEAN.

Về kinh tế, các nhà lãnh đạo
nhất trí thúc đẩy hơn nữa thương
mại nội khối; một ASEAN không
rào cản (Seamless ASEAN) thông
qua tăng cường kết nối, kết nối
tiểu vùng, triển khai Kế hoạch tổng
thể về kết nối ASEAN (MPAC) 2025,
Cơ chế một cửa ASEAN (ASW),
Sáng kiến Mạng lưới các thành
phố thông minh ASEAN (ASCN);
thúc đẩy kinh tế số và một ASEAN
số hóa, dự báo vào năm 2025, kinh

Về văn hóa xã hội, các nhà lãnh
đạo quyết định chọn 2019 là năm
Văn hóa ASEAN nhằm tăng cường
giao lưu văn hóa và thúc đẩy bản
sắc văn hóa ASEAN; Xây dựng một
Cộng đồng ASEAN bền vững,
hướng tới người dân, lấy người
dân làm trung tâm, nhìn về tương
lai và không để ai bị bỏ lại phía
sau; Thúc đẩy sự tương hỗ giữa
Tầm nhìn ASEAN 2025 với Mục
tiêu phát triển bền vững 2030 của
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Liên Hợp Quốc; Hợp tác giải quyết
các vấn đề rác thải biển, cơ cấu
dân số già hóa...
Hội nghị đã thông qua Tuyên
bố Tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về
Quan hệ đối tác vì sự bền vững;
Tuyên bố của lãnh đạo ASEAN về
Năm Văn hóa ASEAN 2019; Tuyên
bố Bangkok về Chống rác thải
biển ở khu vực ASEAN.
Bên cạnh đó, ASEAN cũng đã
nhất trí tập trung vào vấn đề rác
thải biển, yếu tố ảnh hưởng tiêu
cực tới sức khỏe, môi trường sống
của người dân cũng như tài
nguyên và sinh vật biển. Vì thế, Hội
nghị đã thông qua “Tuyên bố
Bangkok về chống rác thải biển ở
khu vực ASEAN”, điều này cho thấy
cam kết của ASEAN nhằm giải
quyết vấn đề rác thải biển.
Các nhà lãnh đạo đã khai
trương Kho vệ tinh tại tỉnh Chai-nat
(Thái Lan), hỗ trợ triển khai nhu yếu
phẩm đến các vùng chịu thảm họa;
chống khủng bố, ma túy; ứng phó
với tình trạng cơ cấu dân số già hóa
thông qua việc thành lập Trung
tâm tuổi già năng động và sáng tạo
ASEAN (ACAI)...

Thông điệp của
Thủ tướng
Với vai trò Chủ tịch kế nhiệm
ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã chia sẻ và đánh giá cao
chủ đề và những ưu tiên do Chủ
tịch ASEAN 2019 Thái Lan đề xuất.
Để thúc đẩy sự phát triển bền
vững của ASEAN trong thời gian
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“

Hi ngh ln này ã thông qua
04 vn kin: Tuyên b tm
nhìn c a các nhà lãnh  o v
s phát tri n b n vng; Tuyên b v
chng rác thi; Tuyên b chn Nm
2019 là Nm Vn hóa ASEAN và tài liu
Quan i m ASEAN v n  Dng Thái Bình Dng.
tới, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN
cần đặt ưu tiên hàng đầu tiếp tục
củng cố đoàn kết, gắn kết nội
khối, phát huy vai trò trung tâm và
hiệu quả của các cơ chế khu vực
do ASEAN chủ trì và dẫn dắt.
ASEAN cần đẩy mạnh liên kết
kinh tế nội khối, tận dụng hiệu
quả các cam kết và thỏa thuận đã
ký, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp
định RCEP, tạo môi trường kinh
doanh thông thoáng, nâng cao
năng lực ứng phó với các cơ hội và
thách thức của Cách mạng công
nghiệp 4.0 và chú trọng kết nối và
phát triển các mạng lưới trung
tâm công nghệ 4.0. Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi
các nước ASEAN tiếp tục thúc đẩy
hợp tác trong các lĩnh vực mang
lại lợi ích thiết thực cho người dân,
đẩy mạnh cải cách thể chế và
nâng cao hiệu quả bộ máy hoạt
động của ASEAN.
Về Biển Đông, Thủ tướng cho
rằng ASEAN cần nhìn nhận thẳng
thắn, ghi nhận những tiến triển
tích cực trong đàm phán COC,
song cũng không bỏ qua những
diễn biến phức tạp trên thực địa.
ASEAN cần vừa khuyến khích đối
thoại và hợp tác, vừa có tiếng nói
trách nhiệm với những diễn biến

tác động tiêu cực đến hòa bình, an
ninh và ổn định của khu vực.
Trong quan hệ giữa các thành
viên, Thủ tướng đề nghị cần có
bản lĩnh vững vàng, chân thành,
thẳng thắn. Chân thành giúp đem
lại niềm tin, tình cảm gắn bó, hợp
tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát
triển và cùng xây dựng cộng đồng
vững mạnh.
ASEAN vốn là một mẫu hình về
sự “thống nhất trong đa dạng” và
khi tôn trọng sự đa dạng, khác biệt
cũng cần tránh làm phương hại
đến lợi ích và tình cảm của nhau
mà tất cả hãy đoàn kết, nỗ lực vì lợi
ích chung của Cộng đồng ASEAN.
Thủ tướng nhấn mạnh, Cộng
đồng ASEAN có phát triển bền
vững hay không phụ thuộc phần
lớn vào đoàn kết, bản lĩnh và ý chí
của các nước thành viên. Chúng ta
cần cân bằng trong tiếp cận, hài
hòa trong quan hệ, chủ động
trong hành động, bởi đó chính là
“chìa khóa” giúp ASEAN kiến tạo
chỗ đứng vững vàng, tiếp tục phát
triển giữa những nhiễu động của
dòng chảy thời đại.
Nhắc tới cương vị Chủ tịch
ASEAN 2020, Việt Nam cam kết sẽ
kế thừa và phát huy các thành tựu
của ASEAN, phối hợp chặt chẽ với
các nước trên cương vị Ủy viên
Không thường trực Hội đồng Bảo
an Liên Hợp Quốc, góp phần nâng
cao vị thế quốc tế của ASEAN.

QU

VIT NAM TRÚNG C

Y VIÊN KHÔNG TH

C T

NG TRC

HI ĐNG BO AN LIÊN HP QUC:

Khng đnh uy tín và v th
trên trng quc t
VÂN KHÁNH

Ngày 7/6/2019 lại một lần nữa đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử
chính trị ngoại giao của Việt Nam, khi Việt Nam chính thức trở thành ủy
viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc nhiệm
kỳ 2020 - 2021 với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối: 192/193.
iệc trúng cử với số phiếu
ủng hộ gần như tuyệt đối
đã chứng tỏ khả năng, vị
thế, uy tín của Việt Nam
đối với thế giới, đồng thời là minh
chứng rõ ràng nhất cho những
đóng góp tích cực, thực chất, có
trách nhiệm của Việt Nam đối với
Liên Hợp Quốc nói chung và
HĐBA nói riêng.

V

Cùng với Estonia - đại diện
Đông Âu, Saint Vincent và
Grenadines - đại diện Nam Mỹ,
Tunisia và Niger - đại diện châu
Phi, Việt Nam - với tư cách đại diện
cho khối nước châu Á - Thái Bình
Dương, sẽ chính thức đảm nhiệm
công việc tại HĐBA từ ngày từ
1/1/2020.
Tư cách ủy viên không thường
trực HĐBA Liên Hợp Quốc mang
lại trách nhiệm to lớn hơn cho Việt
Nam, nhưng đi kèm với đó cũng là
những cơ hội và lợi ích tiềm tàng
về ngoại giao trong tương lai.

Khẳng định vị thế và uy
tín của Việt Nam
Kết quả này phản ánh sự tín
nhiệm của cộng đồng quốc tế
dành cho Việt Nam, và ngược lại
cũng là thành quả xứng đáng của
Việt Nam sau một quá trình dài
vận động và đóng góp vào hòa
bình, an ninh thế giới - những
nhiệm vụ cốt lõi của HĐBA.
Trong thông điệp nhân dịp Việt
Nam trúng cử Ủy viên không
thường trực HĐBA ngày 7/6, Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng khẳng định đây là sự ghi
nhận quan trọng và đánh giá cao
của cộng đồng quốc tế đối với vai
trò và đóng góp xứng đáng của
Việt Nam vào công việc quốc tế và
khu vực, thể hiện vị thế, uy tín
ngày càng cao của Việt Nam trên
trường quốc tế.
"Việc Việt Nam trở thành thành
viên không thường trực của Hội
đồng Bảo an là một vinh dự lớn lao

song cũng là trách nhiệm nặng nề,
đòi hỏi nỗ lực để hoàn thành trọng
trách mà cộng đồng quốc tế giao
phó", lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày
tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm
nhiệm thành công trọng trách Ủy
viên không thường trực HĐBA và
khẳng định Việt Nam đã và sẽ tiếp
tục là bạn, là đối tác tin cậy vì hòa
bình bền vững và thành viên có
trách nhiệm của cộng đồng quốc
tế, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương
Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc
tế, góp phần tích cực vào những nỗ
lực chung của cộng đồng quốc tế
vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Việc hai lần tham gia ứng cử
làm Ủy viên không thường trực
HĐBA đã khẳng định chính sách
đối ngoại nhất quán của nước ta là
một thành viên tích cực, là đối tác
tin cậy và có trách nhiệm của cộng
đồng quốc tế. Theo đó, Việt Nam
cam kết làm hết sức mình, trong
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Khoảnh khắc công bố kết quả bỏ phiếu đối với đoàn Việt Nam.

khả năng và điều kiện cho phép
để đóng góp hiệu quả hơn nữa
vào công việc chung của cộng
đồng quốc tế, vì một thế giới hòa
bình, hợp tác và phát triển; một
trật tự chính trị và kinh tế quốc tế
công bằng, dân chủ và dựa trên
luật lệ.
Đóng góp đối ngoại của Việt
Nam đã để lại những dấu ấn đậm
nét được cộng đồng quốc tế ghi
nhận và đánh giá cao, đặc biệt là
trong hoạt động của Đại hội đồng,
Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân
quyền, Hội đồng Kinh tế - xã hội và
các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc.
Đặc biệt, trong vai trò Ủy viên
không thường trực của HĐBA Liên
Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009,
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Việt Nam đã có đóng góp vào nỗ
lực chung xử lý xung đột ở một số
khu vực, tăng cường hoạt động
gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc,
có sáng kiến cụ thể về tăng cường
vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực
hòa bình và an ninh. Kể cả khi kết
thúc nhiệm kỳ 2008 - 2009, Việt
Nam vẫn tiếp tục cống hiến không
ngừng nghỉ với các vai trò như
thành viên Hội đồng nhân quyền
nhiệm kỳ 2014 - 2016, Hội đồng
kinh tế và xã hội Liên Hợp Quốc
(2015 - 2019) và Hội đồng chấp
hành UNESCO (2017 - 2021).
Dấu ấn rõ nét gần nhất của Việt
Nam trong công tác thúc đẩy giải
pháp hòa bình là việc tổ chức
thành công Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội, một sự kiện cầu

nối để Tổng thống Mỹ Donald
Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim
Jong-un đối thoại và tiến gần hơn
tới các vấn đề xung quanh tình
hình hạt nhân Triều Tiên.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, việc Việt Nam trúng cử
HĐBA với mức tín nhiệm rất cao là
cơ hội để Việt Nam khẳng định vị
thế đất nước và nâng cao uy tín
quốc gia trên trường quốc tế, tự
tin tiếp bước đẩy mạnh hội nhập
quốc tế toàn diện, sâu rộng và
hiệu quả trong hệ thống quản trị
toàn cầu, làm sâu sắc thêm quan
hệ song phương với các nước, các
đối tác trên thế giới, thể hiện hình
ảnh đất nước và con người Việt
Nam thân thiện, năng động và yêu
chuộng hòa bình.

QU

Vinh dự lớn, trách
nhiệm nặng nề

Việt Nam mong muốn đóng góp
vào HĐBA Liên Hợp Quốc.

Với vinh dự lớn, nhiệm vụ sắp
tới trên cương vị mới của Việt Nam
lại càng nặng nề. Việt Nam đã đề
ra trong chương trình hành động
khi vận động trước bầu cử với
những mục tiêu được cộng đồng
quốc tế đánh giá là đáp ứng được
yêu cầu và kỳ vọng của người dân
thế giới, đó cũng là một trong
những lý do khiến Việt Nam được
quốc tế ủng hộ và bầu chọn vào
HĐBA, và giờ là lúc Việt Nam bắt
đầu chuẩn bị thật chu đáo để thực
hiện cam kết của mình với cộng
đồng quốc tế trong năm tới.

Đương nhiên, HĐBA sẽ giải
quyết rất nhiều vấn đề. Với vai trò,
kinh nghiệm của mình, Việt Nam
mong muốn đóng góp vào những
vấn đề như giải quyết sau xung
đột; vấn đề phụ nữ, trẻ em trong
xung đột; xử lý bom mìn sau xung
đột. Qua quá trình tham gia, Việt
Nam nhận thấy đây là những vấn
đề quan trọng và là những ưu tiên
của Việt Nam khi tham gia HĐBA.
Việc Việt Nam tham gia HĐBA còn
nhằm mục đích xây dựng môi
trường hòa bình, ổn định ở khu
vực và thế giới, qua đó bảo đảm
một môi trường hòa bình để phát
triển hơn nữa. Trải qua năm tháng
dài chiến tranh với những hy sinh
và tổn thất vô cùng to lớn, Việt
Nam hơn ai hết thấu hiểu giá trị
của hòa bình và luôn phấn đấu, nỗ
lực hết sức mình cho hòa bình, ổn
định ở khu vực cũng như trên toàn
thế giới. Với trách nhiệm kép Chủ
tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam
cũng kỳ vọng sẽ gắn kết được
những vấn đề của khu vực vào
chương trình nghị sự của HĐBA
nhằm thúc đẩy sự ổn định, hòa
bình và phát triển bền vững cho
khu vực châu Á - Thái Bình Dương,
đồng thời giúp Liên Hợp Quốc
hiểu rõ hơn khu vực này. Một sự
kết nối đẹp về mặt thời điểm, thời
cơ để Việt Nam khẳng định mình
trên một sân chơi lớn, cấp độ khu
vực và toàn cầu. Lợi ích dân tộc, lợi
ích quốc gia và lợi ích chung của
nhân loại vì mục tiêu hòa bình,
độc lập dân tộc, phồn vinh, dân
chủ và tiến bộ xã hội. Đấy chính là

Việt Nam đón nhận nhiệm vụ
mới tại HĐBA trong bối cảnh cục
diện thế giới phức tạp và hứa hẹn
tiếp tục nhiều diễn biến trong giai
đoạn tới, trùng với việc Việt Nam
đảm nhiệm công việc ở HĐBA và
chủ tịch luân phiên ASEAN (năm
2020). Vị trí đặc biệt này mang lại
thách thức cho Việt Nam, đồng
thời cũng chính là cơ hội để chúng
ta chứng tỏ khả năng của mình,
đóng vai trò quan trọng cho các sự
kiện khu vực và toàn cầu trong bối
cảnh thế giới đang phải đối mặt
với những thách thức to lớn.
Những ưu tiên của Việt Nam
trong việc đóng góp vào nghị trình
của HĐBA sau khi trúng cử là tăng
cường hơn nữa vai trò của chủ
nghĩa đa phương, mong muốn
thúc đẩy chủ nghĩa đa phương,
tôn trọng luật pháp quốc tế, giải
quyết những vấn đề toàn cầu, vấn
đề liên quan đến hòa bình, an
ninh. Đó là mục đích cao nhất mà

C T

mục tiêu chứa đựng vô vàn thử
thách, nhưng cũng là trọng trách
cao cả, đầy tự hào và nhân văn
mang tên Việt Nam.
Với những kinh nghiệm đã có
từ nhiệm kỳ 2008 - 2009, cộng với
sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
và quyết tâm của mình, Việt Nam,
ủy viên không thường trực HĐBA
nhiệm kỳ 2020 - 2021, hoàn toàn
có đủ khả năng hoàn thành tốt
nhiệm vụ quốc tế mới, đáp ứng kỳ
vọng của tất cả các nước đã ủng
hộ và bỏ phiếu cho mình.
Là quốc gia từng phải trải qua
nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt,
Việt Nam cảm nhận sâu sắc những
đau thương, mất mát do chiến
tranh gây ra và những giá trị của
hòa bình. Do đó, từ tháng 6/2014,
Việt Nam đã lần đầu tiên cử lực
lượng tham gia các hoạt động gìn
giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc
và Bệnh viện dã chiến Việt Nam
sau khi tới Sudan vào tháng
10/2018 đã có những hoạt động
hiệu quả, tích cực trong việc thực
hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Liên Hợp Quốc tại quốc gia châu
Phi này.
Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đội
chiếc mũ nồi xanh của lực lượng
gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là
một biểu tượng mà Việt Nam
muốn gửi tới bạn bè quốc tế trong
các diễn đàn và hoạt động quốc tế
đa phương. Với truyền thống, đạo
lý yêu chuộng hòa bình của con
người và đất nước, Việt Nam luôn
nỗ lực chung tay với trách nhiệm
cao nhất, góp sức vì một tương lai
tốt đẹp hơn cho nhân loại.
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NGÀY MÔI TR

NG TH GII NM 2019:

Ô nhiễm không khí
và hành động của chúng ta
ÁNH DƯƠNG

heo chuyên gia của Liên
Hợp Quốc, không khí
trong lành là một thành
phần thiết yếu của quyền
được hưởng một môi trường lành
mạnh, cũng như nước sạch và vệ
sinh đầy đủ... Quyền được hưởng
một môi trường lành mạnh là điều
cần thiết cho sức khỏe con người
và được 150 quốc gia công nhận ở
cấp quốc gia và khu vực. Cần tái
khẳng định trên toàn thế giới để
bảo đảm việc thực hiện các quyền
này bởi tất cả mọi người, ở khắp
mọi nơi trên thế giới, đồng thời
tôn trọng các nguyên tắc của tính
phổ quát và không phân biệt đối
xử về quyền con người.

ẢNH: VOX

Ô nhiễm không khí đã và đang là một thách thức lớn đối với cộng đồng
toàn cầu. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn “Ô nhiễm
không khí” là chủ đề của năm 2019 nhân ngày Môi trường thế giới 5/6.
Chủ đề này là thông điệp mạnh mẽ kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng
và cá nhân cùng hành động để cải thiện chất lượng không khí ở tất cả các
thành phố và khu vực trên toàn thế giới.

T

Thực trạng đáng
báo động
Theo Báo cáo Chất lượng
không khí toàn cầu 2018 do
AirVisual hợp tác với Greenpeace
Đông Nam Á phát hành, ô nhiễm
không khí vẫn ở mức nguy hiểm
tại nhiều nơi trên thế giới. Trong
đó, ô nhiễm khói bụi là một trong
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Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con người.

những dạng ô nhiễm phổ biến và
nghiêm trọng. Đây được xem là
nguyên nhân lớn nhất gây bệnh
tật và tử vong sớm trên toàn cầu,
đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm
khói bụi ở các đô thị trở nên đáng
báo động.
Theo báo cáo của Liên Hợp
Quốc, mỗi năm trên toàn thế giới
có khoảng 7 triệu người chết sớm
do ô nhiễm không khí, trong đó có
khoảng 600.000 trẻ em. Trung bình
cứ 5 giây lại có 1 trường hợp tử

vong sớm vì ô nhiễm không khí. Ô
nhiễm không khí ảnh hưởng đến
sức khỏe con người và tăng trưởng
kinh tế với khoảng 92% người dân
trên toàn thế giới không được hít
thở không khí sạch, gây thiệt hại
cho nền kinh tế toàn cầu 5 nghìn
tỷ đô la mỗi năm. Ô nhiễm ôzôn
trên mặt đất dự kiến sẽ làm giảm
26% năng suất cây trồng chủ lực
vào năm 2030. Ô nhiễm không khí
cũng góp phần làm trầm trọng
hơn tình trạng nóng lên toàn cầu,

QU

là mối đe dọa hiện hữu với môi
trường sống của toàn nhân loại và
kéo theo nhiều hệ lụy khác.
Hơn 90% trường hợp tử vong
sớm hay mắc các bệnh do ô nhiễm
không khí tới từ các nước có điều
kiện sống kém hiện đại và đông
dân. Trong đó, Trung Quốc và Ấn
Độ là hai quốc gia đứng đầu danh
sách chịu ảnh hưởng của các vấn
đề môi trường, chiếm 50% số ca tử
vong do ô nhiễm không khí trên
toàn cầu.
Không chỉ ở các nước đang
phát triển, các nước phát triển và
có hệ thống chính sách, quy định
chặt chẽ về bảo vệ, giữ gìn môi
trường như Mỹ, châu Âu cũng phải
chứng kiến hàng chục nghìn ca tử
vong mỗi năm liên quan đến ô
nhiễm không khí.
Đặc biệt, Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) nhấn mạnh, trẻ em là đối
tượng dễ bị tổn thương hơn bởi
tác động của ô nhiễm không khí.
Nguyên nhân do trẻ em thở
nhanh hơn người lớn do đó hít
vào nhiều chất ô nhiễm hơn ở thời
điểm não và cơ thể đang phát
triển. Trẻ em cũng thường tiếp xúc
với mặt đất, nơi tập trung các chất
ô nhiễm đạt mức tối đa. Theo
thống kê, mỗi ngày có 93% trẻ em
dưới 15 tuổi bị hít thở không khí ô
nhiễm nguy hiểm. Ô nhiễm không
khí sẽ làm giảm trung bình 20
tháng tuổi đời của trẻ em sống
trong giai đoạn hiện tại.
Tại một hội nghị của Tổ chức Y
tế thế giới (WHO) diễn ra vào
tháng 11 năm ngoái, Tổng Giám
đốc WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus nhận định ô nhiễm

không khí chính là “khói thuốc lá
mới” đe dọa sức khỏe con người,
nhưng ở cấp độ nguy hiểm hơn
hẳn. Ô nhiễm không khí không
buông tha một quốc gia nào.
Những điểm nóng về ô nhiễm
không khí như Ấn Độ với 14 thành
phố nằm trong danh sách 20
thành phố ô nhiễm không khí
nhất hành tinh, có 2,7 triệu ca tử
vong/năm, tương đương 25% số
ca tử vong vì ô nhiễm không khí
trên toàn thế giới xảy ra tại Ấn Độ.
Trung bình, tuổi thọ toàn cầu giảm
1,8 năm do ô nhiễm không khí.
Trong một tuyên bố được đưa
ra, ông David Boyd, Báo cáo viên
đặc biệt về nhân quyền và môi
trường của Liên Hợp Quốc nhấn
mạnh: "Không bảo đảm một bầu
không khí trong lành là vi phạm
quyền được sống, sức khỏe và
phúc lợi, cũng như quyền được
sống trong một môi trường lành
mạnh. Các quốc gia phải tiến hành
các bước khẩn cấp nhằm cải thiện
chất lượng không khí để thực hiện
nghĩa vụ của mình liên quan đến
quyền con người".
Rõ ràng ô nhiễm không khí
đang ở tình trạng báo động đỏ. Nó
thực sự đã và đang là thách thức
lớn đối với toàn nhân loại.

Chung tay vì một hành
tinh xanh
Trong thông điệp được đưa ra
nhân Ngày Môi trường thế giới,
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
Antonio Guterres đã nhấn mạnh
mối liên hệ giữa mức độ ô nhiễm
không khí ngày càng tồi tệ và cuộc
khủng hoảng khí hậu hiện nay.

C T

Người đứng đầu tổ chức đa
phương lớn nhất thế giới cũng
phát đi thông điệp rõ ràng và
mạnh mẽ kêu gọi các quốc gia tập
trung vào hành động cụ thể, bao
gồm xem xét ban hành chính sách
thuế ô nhiễm carbon, dừng trợ
cấp nhiên liệu hóa thạch, không
cấp giấy phép xây dựng các nhà
máy than mới, tiến tới duy trì một
nền kinh tế xanh và bền vững để
có cuộc sống trong lành hơn.
Đánh giá được nguy cơ do ô
nhiễm không khí gây ra, các tổ chức
quốc tế đã nhìn nhận và đưa ra yêu
cầu cấp thiết về một thế giới không
ô nhiễm không khí. Hội nghị toàn
cầu lần thứ nhất về ô nhiễm không
khí và sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế
giới diễn ra vào đầu tháng 11/2018
cho thấy, các hành động giải quyết
ô nhiễm môi trường không khí và
giảm thiểu biến đổi khí hậu có thể
thực hiện kết hợp nhằm mang lại
lợi ích bền vững hơn. Yêu cầu cấp
thiết về một thế giới không ô
nhiễm không khí và đưa ra mục tiêu
đầy tham vọng là giảm thiểu 2/3 số
người chết do ô nhiễm không khí
tới năm 2030. Giảm các chất gây ô
nhiễm không khí sẽ dẫn đến giảm
nồng độ các chất gây ô nhiễm khí
hậu ngắn hạn như carbon đen, góp
phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Nhiều quốc gia hiện cũng đã
nhận thức được rõ hiểm họa từ ô
nhiễm không khí và quyết tâm lấy
lại “bầu trời xanh” thông qua nhiều
chính sách cụ thể. Như tại Pháp,
nhà chức trách thủ đô Paris đã đặt
hàng 3 nhà doanh nghiệp trong
nước là Heuliez Bus, Bollore và
Alsto sản xuất 800 xe buýt điện với
tổng trị giá hợp đồng 450 triệu
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USD, nhằm thay thế các xe chạy
bằng diezel. Hay như Ủy ban Môi
trường Mexico đưa ra chương trình
phòng chống ô nhiễm không khí,
gồm các biện pháp hạn chế lưu
thông ô tô và trồng mới 10 triệu
cây xanh tại thung lũng Mexico,
bao gồm cả thủ đô Mexico…
Nhiều quốc gia châu Á - điểm
nóng của ô nhiễm không khí toàn
cầu cũng đang tăng cường các nỗ
lực nhằm đương đầu với cuộc
chiến sống còn này. Trong đó, nỗ
lực của Trung Quốc để giải "bài
toán khó" được coi là một trong
những kinh nghiệm đáng học hỏi.
Chính quyền trung ương và địa
phương của Trung Quốc đã thực
hiện nhiều biện pháp khác nhau
để khắc phục ô nhiễm không khí
như tạo ra mưa nhân tạo, thay thế
than đá bằng các loại khí đốt tự
nhiên trong sinh hoạt và hoạt
động công nghiệp, thương mại.
Quốc hội Hàn Quốc gần đây đã
thông qua 8 dự luật liên quan tình
trạng bụi mịn nồng độ cao trong
không khí tại quốc gia Ðông Á này.
Mật độ bụi mịn trung bình ở thủ
đô Seoul trong tháng 3 đã chạm
ngưỡng cao kỷ lục kể từ năm 2015.
Trước tình hình cấp bách này, Tổng
thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề
xuất thành lập ngân sách bổ sung
nhằm đối phó bụi mịn, cũng như
yêu cầu các ban, ngành xem xét
việc đóng cửa những nhà máy
nhiệt điện chạy bằng than đá đã
hoạt động hơn 30 năm.
Cùng với Hàn Quốc, quốc gia
châu Á khác là Thái Lan, cũng quyết
liệt thực hiện các biện pháp hạn chế
tình trạng ô nhiễm khói bụi, bảo vệ
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sức khỏe người dân. Chính quyền
thủ đô Bangkok đã triển khai vòi
rồng phun nước vào không khí,
đồng thời cung cấp khẩu trang
chống độc cho người dân. Thái Lan
cam kết sẽ tận dụng mọi nguồn lực
để phát triển hệ thống giao thông
công cộng và thúc đẩy việc sử dụng
các loại phương tiện sử dụng năng
lượng sạch.
Còn tại Ấn Ðộ, chính quyền
thành phố New Delhi cho biết, sẽ
tích cực áp dụng các biện pháp
giảm ô nhiễm như cấm đốt rác và
rơm rạ, hạn chế các hoạt động xây
dựng, cấm xe tải đi vào thành phố,
tăng tần suất hoạt động của giao
thông công cộng.
Tại Việt Nam, để hạn chế sự gia
tăng ô nhiễm không khí ở các
thành phố lớn cũng như các địa
phương trong cả nước, thời gian
qua Bộ Tài Nguyên và Môi trường
cùng các bộ, ngành, địa phương
đã triển khai nhiều hoạt động
thiết thực như đẩy mạnh hoạt
động quan trắc, kiểm kê khí thải,
kiểm soát môi trường không khí
tại các đô thị và các khu công
nghiệp... Trong đó, chú trọng thực
hiện các biện pháp kiểm soát chặt
nguồn khí thải gây ô nhiễm không
khí và tiếng ồn do giao thông,
hoạt động xây dựng; trồng cây
xanh trong các khu vực đô thị;
quan tâm đầu tư, lắp đặt, vận
hành, kết nối hệ thống truyền số
liệu quan trắc khí thải tự động liên
tục từ các đô thị, cơ sở sản xuất có
nguồn khí thải lớn thông suốt từ
Trung ương đến địa phương để
phục vụ công tác quản lý, dự báo,
cảnh báo chất lượng không khí...

Trên thực tế, thế giới còn hơn 3
tỷ người chủ yếu tại các nước có
thu nhập trung bình và thấp vẫn sử
dụng các phương tiện thô sơ như:
Đốt lửa, bếp lò, bếp củi trong cuộc
sống hàng ngày. 90/193 quốc gia
không có các tiêu chuẩn phát thải
cho các phương tiện giao thông.
86% quốc gia trên thế giới sử dụng
phương pháp đốt đối với rác thải
sinh hoạt và rác thải công nghiệp.
Ngày Môi trường thế giới năm
nay là cơ hội để mỗi cá nhân bằng
nhiều cách góp phần chống lại ô
nhiễm không khí trên toàn thế giới.
Theo các chuyên gia, hành động
nhỏ của mỗi cá nhân có thể giúp
nâng cao chất lượng không khí.
Có rất nhiều điều chúng ta có
thể làm từ sử dụng phương tiện
giao thông công cộng, hạn chế các
phương tiện giao thông cá nhân (ô
tô, xe máy) đến việc tái chế rác
không hữu cơ, trồng cây cải thiện
không gian xanh trong môi trường
sống. Hoặc hãy tắt đèn và thiết bị
điện tử không sử dụng, sử dụng
các thiết bị ít phát thải; không đốt
rác, chất thải nông nghiệp sau thu
hoạch nhằm góp phần trực tiếp
vào giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm
không khí, chung tay cải thiện chất
lượng không khí...
Cuộc chiến chống ô nhiễm
không khí không phải cuộc chiến
của riêng ai, mà cần có sự chung
tay góp sức của cả cộng đồng, bao
gồm việc tích cực triển khai các kế
hoạch cải thiện chất lượng không
khí của các cấp chính quyền, cũng
như chủ động tham gia bảo vệ
môi trường sống của người dân
các nước.

QU
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An ninh mạng và chính sách
chống khủng bố mạng ở châu Âu
ĐỖ HỒNG HUYỀN* - ThS. ĐẶNG THỊ VÂN CHI** - ThS. PHẠM VĂN PHÚ***

Trong vài thập kỷ qua, sự phát triển của Internet và không gian mạng đã
có những tác động to lớn đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế,
chính trị, xã hội ở tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Một không gian
mạng mở đã phá vỡ rào cản giữa các quốc gia, cộng đồng và công dân,
cho phép tương tác và chia sẻ thông tin, ý tưởng trên toàn cầu; cung cấp
một diễn đàn tự do ngôn luận và thực hiện các quyền cơ bản, trao quyền
cho mọi người trong cuộc tìm kiếm dân chủ và các giá trị xã hội. Song,
khi thế giới số mang lại những lợi ích to lớn thì đồng thời nó cũng tiềm
ẩn rất nhiều rủi ro về bảo mật và mất an toàn. Sự cố an ninh mạng, có
thể là cố ý hay vô tình, đang gia tăng với tốc độ đáng báo động và có
thể làm gián đoạn việc cung cấp thông tin, khiến cho việc bảo mật thông
tin trong thế giới kỹ thuật số ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp.
Nghiên cứu này làm rõ các nguyên tắc hướng dẫn chính sách an ninh
mạng nói chung và chính sách chống khủng bố mạng ở EU.
Thực trạng khủng bố
mạng
Khái niệm khủng bố mạng
Khủng
bố
mạng
(Cyberterrorism) là tội phạm sử
dụng máy tính, công nghệ thông
tin để thực hiện các hành vi bạo
lực, đe dọa gây mất ổn định cuộc
sống nhằm đạt được lợi ích chính
trị. Đôi khi khủng bố mạng còn là
hành vi cố ý gây ra sự gián đoạn
nghiêm trọng của mạng máy tính,
đặc biệt là máy tính cá nhân có kết
nối với Internet bằng các công cụ

như virus máy tính, sâu máy tính,
lừa đảo, và các phương pháp sử
dụng các phần mềm độc hại và
các tập lệnh lập trình.
Khủng bố mạng là một thuật
ngữ gây nhiều tranh cãi. Một số tác
giả lựa chọn định nghĩa hẹp liên
quan đến việc triển khai bởi các tổ
chức khủng bố tấn công chống lại
các hệ thống thông tin nhằm mục
đích chính là tạo ra sự cố gián
đoạn, gây ra hoang mang trong xã
hội. Các tác giả khác lại định nghĩa
rộng hơn, bao gồm tội phạm

mạng. Loại tội phạm này tham gia
vào các cuộc tấn công mạng nhằm
mục tiêu đe dọa khủng bố, ngay cả
khi hành vi khủng bố không thực
hiện theo hướng bạo lực [2].
Những kẻ khủng bố mạng thường
là những hacker rất lành nghề,
hoạt động của chúng có thể gây
hại lớn cho hệ thống chính quyền,
hồ sơ bệnh viện, các chương trình
an ninh quốc gia, để lại những hậu
quả nghiêm trọng, gây nên sự bất
an, sợ hãi trong số đông dân
chúng về các cuộc tấn công tiếp
theo có thể nổ ra.

* Viện Nghiên cứu châu Âu
** Trường Đại học Tây Bắc
*** Học viện Kỹ thuật quân sự
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Cuộc tranh luận về định nghĩa
cơ bản cũng như phạm vi của
khủng bố mạng giữa các chuyên
gia vẫn chưa đi đến kết luận cuối
cùng, chưa có một khái niệm
thống nhất trong giới chuyên gia,
học giả quốc tế về vấn đề này. Tùy
thuộc vào hoàn cảnh, khủng bố
mạng có thể bị chồng chéo với tội
phạm mạng, chiến tranh mạng
hoặc tội phạm khủng bố thông
thường [6]. Eugene Kaspersky –
người sáng lập ra Kaspersky Lab –
cho rằng thuật ngữ khủng bố
mạng là thuật ngữ chính xác hơn
chiến tranh mạng. Ông cho rằng:
với các cuộc tấn công ngày nay,
chúng ta không biết gì về người
đã đứng ra thực hiện hoặc khi nào
họ sẽ thực hiện lại hành động tấn
công này thêm một lần nữa. Đó
hoàn toàn không phải là chiến
tranh không gian mạng, mà là
khủng bố mạng. Ông cũng khẳng
định vũ khí mạng như Flame virus
mà công ty ông phát hiện, với vũ
khí sinh học, trong một thế giới
kết nối với nhau, thì đều có khả
năng phá hoại như nhau.
Nếu nhìn nhận khủng bố mạng
tương tự như khủng bố truyền
thống, thì nó chỉ bao gồm các cuộc
tấn công đe dọa tài sản hoặc cuộc
sống, và có thể được định nghĩa là
tận dụng các công cụ máy tính và
thông tin, đặc biệt qua Internet để
gây ra những thiệt hại vật chất,
hoặc phá hủy nghiêm trọng cơ sở
hạ tầng. Loại tội phạm này thiên về
động cơ chính trị là chính, để phân
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biệt với các loại tội phạm kinh tế,
tội phạm buôn bán người...

sự, yếu tố bí mật, ẩn danh vốn có
của Internet.

Như vậy, về bản chất, khủng bố
mạng có thể được nhận diện qua
những điểm sau: (1) Được thúc đẩy
bởi nguyên nhân chính trị, tư
tưởng hoặc tôn giáo; (2) Nhằm mục
đích đe dọa một chính phủ hoặc
một bộ phận công chúng với các
mức độ khác nhau; (3) Can thiệp
nghiêm trọng vào cơ sở hạ tầng.

Các trang web khủng bố có thể
đóng vai trò là cơ sở đào tạo ảo,
cung cấp hướng dẫn về tạo bom,
bắn tên lửa… Các trang web khủng
bố cũng lưu trữ tin nhắn và video
tuyên truyền giúp nâng cao tinh
thần và mở rộng hơn nữa mạng lưới
tuyển dụng và gây quỹ. Đây được
coi là cánh tay đắc lực về truyền
thông cho Al- Qaeda, As-Sahab.

Các hình thức hoạt động của
khủng bố mạng
Tội phạm khủng bố qua mạng
thường sử dụng Internet như một
phương tiện để thông qua đó khởi
động các cuộc tấn công. Những kẻ
khủng bố có thể xâm nhập vào hệ
thống an ninh, hoặc phát tán một
loại virus máy tính độc hại. Khủng
bố mạng sử dụng Internet như một
phương tiện giao tiếp với nhau và
với phần còn lại của thế giới. Thời
gian qua đã có rất nhiều các hình
ảnh, video tuyên truyền được đăng
tải trên các trang web khủng bố và
phát lại trên các trang mạng tin tức
của thế giới. Internet là một công
cụ mạnh mẽ cho những kẻ khủng
bố, chúng sử dụng các công cụ trực
tuyến để kết nối, chia sẻ thông tin,
phối hợp tấn công, tuyên truyền,
gây quỹ và tuyển dụng. Chính phủ
phương Tây đã tăng cường giám
sát các trang web như vậy, song
việc truy tố các đối tượng điều
hành trang web có nội dung tuyên
truyền kích động khủng bố bị cản
trở bởi những lo ngại về tự do dân

Xác định một trang web khủng
bố cũng gây ra nhiều tranh cãi
như việc xác định chủ nghĩa
khủng bố. Các nhà nghiên cứu tại
Mỹ khẳng định rằng họ đã theo
dõi vài trăm nghìn trang web
jihadi, và đặc biệt tập trung vào
theo dõi chặt chẽ khoảng dưới
100 trang web được cho là có
nhiều tư tưởng thù địch nhất [4].
Các trang web khủng bố bao gồm
các trang web chính thức của các
tổ chức khủng bố được chỉ định,
cũng như các trang web của
những đối tượng ủng hộ, sùng bái
các tổ chức này.
Cách hiệu quả nhất để những
kẻ khủng bố lan truyền thông tin
là qua việc sử dụng Internet. Các
phần tử Al-Qaeda của Abu Musab
al-Zarqawi ở Iraq đặc biệt quan
tâm đến việc sử dụng trang web,
thu hút sự chú ý bằng cách đăng
tải các vụ đánh bom, các vụ cướp
bóc và bắt cóc các nhà ngoại giao
trước khi hành quyết. Ở Iraq, các
video tuyên truyền khủng bố
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giành được sự chú ý, quan tâm đặc
biệt của dư luận xã hội và công
chúng. Việc đăng trực tuyến các
video này khiến nó lan truyền với
tốc độ chóng mặt.
Lợi thế lớn nhất của Internet là
có thể giúp những kẻ khủng bố
tuyên truyền sâu rộng tư tưởng
cực đoan mà không bị lộ diện.
Chúng phát triển các công cụ mã
hóa phức tạp và các kỹ thuật sáng
tạo, làm cho Internet trở thành
một phương tiện hiệu quả và an
toàn. Chúng có thể truyền thông
tin qua các bản nháp email đã lưu
trong tài khoản email trực tuyến
và có thể truy cập được với bất kỳ
ai có mật khẩu.

Các biện pháp ứng phó
với khủng bố mạng ở
châu Âu
Công nghệ đang thay đổi thế
giới, và châu Âu là khu vực có mật
độ kết nối rất cao, song cũng đứng
trước những thách thức hơn bao
giờ hết bởi những mối đe dọa an
ninh mạng, khủng bố mạng.
Mặc dù có nhiều khác biệt,
song tất cả các quan điểm đều
gặp nhau ở một điểm chung đó là
coi khủng bố mạng là một loại tội
phạm quốc tế. Vì thế ứng phó với
loại tội phạm này cũng phải là sự
ứng phó mang tầm quốc tế. Bất kỳ

quốc gia nào bị tấn công cũng có
thể yêu cầu luật pháp quốc tế tìm
kiếm công lý về thiệt hại khủng bố
mạng gây ra. Ngoài ra quyền phán
quyết chung này phải được thực
hiện qua các tổ chức quốc tế và
các tòa án của họ.
Đối với mục đích này, EU đã có
Tòa án Hình sự quốc tế và Tòa án Tư
pháp quốc tế do Hiệp định Rome
và Liên Hợp Quốc thiết lập. Nói cách
khác, các tổ chức quốc tế cung cấp
cơ sở pháp lý, thông qua các điều
ước để thực hiện quyền phán quyết
chung về khủng bố mạng.
Về mặt pháp lý
Theo quan điểm của Heli
Tiirmaa-Klaar, cố vấn chính sách
bảo mật mạng châu Âu (EEAS), EU
đã tăng cường chuẩn bị để đối
phó với các mối đe dọa an ninh
mạng trong một thời gian khá dài.
Trong lĩnh vực khủng bố mạng,
các thỏa thuận chính trị đầu tiên
xuất hiện năm 2005. Hiện tại EU có
3 Chỉ thị để giải quyết các mối đe
dọa trên mạng. Ngoài ra, còn có
mạng lưới hợp tác để chống tội
phạm mạng và mỗi quốc gia EU
đều có một tổ chức phụ trách tội
phạm công nghệ cao. Các tổ chức
này liên kết với nhau, hợp tác và
đưa ra các chương trình điều tra
chung, dưới sự giúp đỡ của Trung
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tâm tội phạm mạng châu Âu trong
Europol. Về an ninh mạng, châu
Âu đang hoàn thiện Chỉ thị an
ninh mạng và thông tin. Hầu hết
cơ sở hạ tầng quan trọng của châu
Âu đều thuộc khu vực tư nhân, do
đó luật pháp mới đưa ra yêu cầu
tối thiểu đối với quản lý công
nghệ thông tin cho các công ty
lớn. Đồng thời cần đảm bảo sự
chuẩn bị sẵn sàng trên toàn Liên
minh châu Âu cho bất cứ tình
huống bất ổn an ninh nào có thể
xảy ra1.
EU đã có nhiều sáng kiến được
đề ra bởi Hội đồng châu Âu, có đầy
đủ hệ thống cơ sở pháp luật, thể
chế và thực tiễn giải quyết vấn đề
khủng bố mạng. EU có thể trở
thành khu vực điển hình cho việc
xây dựng hệ thống an ninh mạng
hiệu quả cao.
Sau Chỉ thị về các cuộc tấn
công chống lại hệ thống thông tin
2005, EU đã xây dựng Chiến lược
an ninh mạng châu Âu và được bổ
sung ở chương trình nghị sự châu
Âu về an ninh. Trong Chiến lược
của mình, EU nhấn mạnh 3
nguyên tắc cơ bản2:
1. Các giá trị cốt lõi, các mức
phạt áp dụng trong thực tiễn cũng
áp dụng đối với không gian mạng.
2. Internet là một phương tiện

1. Is Europe ready to deal with cyber terrorism?
https://www.debatingeurope.eu/2016/02/29/europe-prepared-cope-new-security-threats/#.W8W1JdczbIU
2, 11. Ramona Manescu (2017), Towards holistic legislative framework cyber,https://www.linkedin.com/pulse/towards-holisticlegislative-framework-cyber-ramona-manescu, truy cập 15/9/2018.
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thiết yếu, vì thế mạng Internet nên
có sẵn và tất cả mọi người đều có
thể truy cập được.
3. Mô hình quản trị Internet
phải là chính sách an ninh dân chủ
và được chia sẻ giữa các bên có
liên quan.
EU và các nước phương Tây
đang ủng hộ mô hình quản trị
Internet giữa nhiều bên có liên
quan. Việc xây dựng những quy
tắc chung trong việc đối phó với
khủng bố mạng thời CMCN 4.0 rất
cần sự hợp tác và nỗ lực của tất cả
các bên.
Ngoài Chiến lược an ninh
mạng, EU cũng có các công cụ
pháp lý cụ thể về an ninh mạng và
chống khủng bố như:
- Chương trình Theo dõi Tài
chính Khủng bố EU – Hoa kỳ
(TFTP) năm 2010.
- Chỉ thị về An ninh mạng và hệ
thống thông tin (chỉ thị NIS) năm
2016.
- Quy định và Chỉ thị EU về Bảo
vệ dữ liệu năm 2016.
Về mặt thể chế
EU là khu vực điển hình về việc
xây dựng các thiết chế chống tội
phạm mạng nói chung, khủng bố
mạng nói riêng. Cơ quan Liên minh
châu Âu về an ninh mạng và thông
tin (ENISA), hoạt động từ năm 2004,
được coi là trung tâm chuyên môn
về bảo mật mạng ở châu Âu. Trung
tâm tội phạm mạng châu Âu của
Europol (EC3), hoạt động từ năm
2013, được xây dựng để tăng
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cường thực thi pháp luật đối với tội
phạm mạng ở EU. Ngoài ra còn có
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo
mạng lưới chống tội phạm thông
minh, điều phối bởi 10 quốc gia
chủ chốt trên toàn EU.
Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2012,
EU cũng triển khai Đội phản ứng
nhanh về máy tính (CERT-EU), bao
gồm tất cả các tổ chức, cơ quan
của EU. Đội phản ứng này được
thiết lập ngay ở từng quốc gia,
theo khuyến nghị của Chương
trình nghị sự kỹ thuật số.
EU không có biên giới cho
khủng bố mạng và tội phạm
mạng. Trong phản ứng chính sách
của mình, EU đã vượt ra ngoài
khuôn khổ khu vực và kết nối với
các đối tác và đồng minh khác.
Đầu tiên là kết nối với Hoa Kỳ và
NATO. Vào tháng 4/2017, Trung
tâm Helsinki được thành lập để
chống lại các mối đe dọa bên
ngoài. Đây chỉ là một trong nhiều
ví dụ về hợp tác EU-NATO liên
quan đến vấn đề khủng bố mạng.
Trung tâm này tập hợp các nước
EU và NATO, bao gồm cả Mỹ và
tuân theo các văn bản chiến lược
trước đây như:
- Các thông báo EU - NATO về
chống lại các mối đe dọa thông
qua vào tháng 4/2016.
- Tuyên bố chung Warsaw
tháng 7/2016 gồm 7 lĩnh vực hợp
tác, trong đó có chống lại các mối
đe dọa bên ngoài, an ninh mạng
và quốc phòng.
Về tăng cường sự phối hợp ở
cấp độ EU

EU và các quốc gia thành viên
cũng đã đưa ra những quy định
mạnh mẽ để giải quyết khủng bố
mạng. Hội đồng Công ước châu
Âu về tội phạm mạng, còn được
gọi là Công ước Budapest, là một
Hiệp ước quốc tế đưa ra khuôn
khổ hiệu quả cho việc thông qua
luật pháp ở cấp độ quốc gia. Ủy
ban châu Âu cũng yêu cầu các
nước thành viên chưa phê chuẩn
Công ước Budapest về tội phạm
mạng phải phê chuẩn và thực thi
các điều khoản của mình càng
sớm càng tốt.
EU cũng chủ trương xây dựng
chính sách không gian mạng liên
quan đến khuôn khổ chính sách
an ninh và quốc phòng chung
(CSDP). Các nỗ lực an ninh mạng
trong EU liên quan đến quy mô
phòng thủ trên mạng. Để tăng
cường khả năng phục hồi của các
hệ thống thông tin truyền thông
hỗ trợ quốc phòng và lợi ích an
ninh quốc gia của các nước thành
viên, phát triển năng lực không
gian mạng nên tập trung vào phát
hiện, phản hồi và phục hồi từ các
mối đe dọa tinh vi qua mạng. Do
các mối đe dọa hết sức đa dạng
nên cần tăng cường phối hợp giữa
các cách tiếp cận dân sự và quân
sự trong việc bảo vệ tài sản mạng
quan trọng. Những nỗ lực này cần
được hỗ trợ bởi nghiên cứu và
phát triển, sự hợp tác chặt chẽ
giữa các chính phủ và người dân.
Các mục tiêu chính EU cần đạt
được dưới sự phối hợp giữa các
quốc gia thành viên và Cơ quan
hợp tác quốc phòng châu Âu:

- Đánh giá các yêu cầu về an
ninh mạng và thúc đẩy phát triển
năng lực và công nghệ của EU,
bao gồm việc quản lý, lãnh đạo, tổ
chức, nhân sự…
- Xây dựng khung chính sách
an ninh mạng của EU để bảo vệ
mạng Internet trong các nhiệm vụ
và hoạt động của CSDP, bao gồm
quản lý rủi ro, phân tích mối đe
dọa và chia sẻ thông tin; cải thiện
năng lực an ninh mạng cho quân
đội các nước EU.
- Thúc đẩy đối thoại và phối
hợp giữa các thành viên dân sự và
quân sự tại EU, đặc biệt chú trọng
đến trao đổi thông tin và cảnh báo
sớm, khả năng phản ứng sự cố,
nâng cao nhận thức và thiết lập an
ninh mạng.
- Đảm bảo đối thoại với các đối
tác quốc tế, bao gồm NATO, các tổ
chức quốc tế khác và các Trung
tâm đa quốc gia để đảm bảo khả
năng phòng thủ hiệu quả, xác
định các lĩnh vực hợp tác và tránh
trùng lặp các nỗ lực.
Lồng ghép các vấn đề an ninh
mạng vào quan hệ đối ngoại của
EU và Chính sách đối ngoại và an
ninh chung, Ủy ban châu Âu và

các nước thành viên cần nêu rõ
chính sách không gian mạng quốc
tế của EU, nhằm tăng cường sự
tham gia và hợp tác chặt chẽ hơn
với các đối tác và tổ chức quốc tế
quan trọng. Để giải quyết các
thách thức toàn cầu, EU cần tìm
kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn với
các tổ chức hoạt động trong lĩnh
vực này như OECD, UN, OSCE,
NATO, AU, ASEAN và OAS. Ở cấp
độ song phương, hợp tác với Mỹ
đặc biệt quan trọng và sẽ được
phát triển hơn nữa, đặc biệt là
trong bối cảnh của nhóm công tác
EU - Mỹ về an ninh mạng và tội
phạm mạng.
Internet có vai trò quan trọng
trong cuộc sống của chúng ta
ngày nay, đó là không gian cho tất
cả mọi người, giúp dễ dàng truyền
bá tư tưởng cũng như tiếp cận
thông tin. Song, những tiện ích
vượt bậc mà Internet mang lại đã
bị lợi dụng cho những mục đích
phi pháp xuyên biên giới của tội
phạm. Internet cho phép những
kẻ khủng bố tiếp cận quốc tế từ
những nơi mà không ai có thể
phát hiện ra. Khủng bố mạng có
thể xâm nhập vào bất kỳ hệ thống
nào và là mối đe dọa đầu tiên trên

thế giới có thể nhắm mục tiêu đến
cả một quốc gia hay chế độ. Rất
khó để phát hiện kẻ tấn công
khủng bố mạng kịp thời. Hầu hết
là không xác định được thủ phạm
thực sự.
Khủng bố mạng thực sự là mối
đe dọa lớn đối với an ninh của bất
kỳ quốc gia nào. Mối đe dọa thậm
chí còn lớn hơn nếu kẻ thù phát
hiện ra các lỗ hổng an ninh mạng.
Để ngăn chặn khủng bố không
gian mạng, điều quan trọng là phải
xác định đâu là những kẻ khủng bố.
Việc xác định khủng bố mạng dựa
chủ yếu vào việc theo dõi những
hoạt động của chúng trên mạng
Internet. Tuy nhiên, có những thách
thức về mặt pháp lý và kỹ thuật cản
trở việc theo dõi này. Đối với một
không gian mạng mở, sử dụng
hoàn toàn miễn phí, những nguyên
tắc và giá trị mà EU duy trì cũng nên
được áp dụng “trực tuyến” để có thể
đến được với đông đảo công dân
EU một cách nhanh chóng nhất.
Các quyền cơ bản, dân chủ và quy
tắc pháp luật cần được bảo vệ và
duy trì trong không gian mạng
ngày càng mở rộng bởi tốc độ phát
triển nhanh chóng của Internet thời
cách mạng Công nghiệp 4.0.
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