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TÀI LIỆU
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ
Tháng 4 năm 2022
----I- ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ
1. Thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở Ukraina cũng như các
nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina
trong việc bảo đảm an toàn cho công dân ta trước tình hình chiến sự diễn ra giữa
Nga - Ukraina.
2. Tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 12/01/2022 Hội nghị lần thứ
14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng khoá XVIII về mục tiêu và một
số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
3. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (được
tổ chức từ ngày 09 - 11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội).
4. Tuyên truyền về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới,
khu vực và trong nước; thực hiện tốt phương châm phòng, chống dịch “5K +
vaccine + công nghệ”, để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.
5. Tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ,
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá”.
6. Tuyên truyền Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp
hành Trung ương khoá XIII về những điều đảng viên không được làm.
7. Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2022.
8. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của
Tỉnh Cao Bằng.
9. Tuyên truyền Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 18/3/2022 của Thành ủy về
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.
10. Tuyên truyền một số tin hoạt động nổi bật trên địa bàn thành phố Cao
Bằng.
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II- TÀI LIỆU SINH HOẠT
1. CÔNG TÁC BẢO HỘ CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ HỖ TRỢ CỘNG
ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI UKRAINE
Từ ngày 24/02/2022, tình hình ở Ukraine diễn biến phức tạp, xung đột vũ
trang nhanh chóng lan rộng trên lãnh thổ Ukraine, đe dọa trực tiếp đến an toàn
tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng người Việt
Nam đang cư trú, học tập và làm việc tại Ukraine.
Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, các cuộc giao
tranh căng thẳng giữa quân đội Nga và Ukraine đã khiến số người tị nạn chạy khỏi
các vùng chiến sự của Ukraine gia tăng, vượt mức 1,5 triệu người. Các cơ quan
chức năng của Liên Hợp quốc dự báo, dòng người lánh nạn sẽ ngày càng tăng
trong những ngày tới, có thể lên tới 4 triệu người. Hiện nay, cộng đồng người Việt
tại Ukraine có khoảng 7.000 người, sống tập trung tại một số thành phố lớn như
Kiev (khoảng 800 người), Kharkov (khoảng 3.000 người), Odessa (khoảng 3.000
người) và một số thành phố nhỏ khác như Kherson, Donetsk…
Trước các diễn biến căng thẳng của tình hình Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần
nêu lên quan điểm của mình về vấn đề nhân đạo và nhân quyền. Phát biểu tại Phiên
họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ngày 02/3/2022), Đại sứ Đặng
Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc khẳng
định, lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng
các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên
Hợp quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực
trong quan hệ quốc tế và mong muốn có thêm các nỗ lực để tăng cường viện trợ
nhân đạo cho dân thường, bao gồm cả người tị nạn, đảm bảo an toàn và tạo điều
kiện sơ tán cho tất cả công dân nước ngoài sinh sống tại Ukraine.
Với mong muốn hòa bình, ổn định và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại tại
Ukraine, một trong những quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính
mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở
Ukraine và các nơi có liên quan. Ngày 26/02/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính đã có chỉ đạo tại Công điện số 201 về bảo hộ công dân, pháp nhân
Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Ngày 06/3/2022,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo trực tiếp liên quan tới công tác
bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào tại Ukraine. Trong đó, nhấn mạnh truyền thống
tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, “tinh thần nhân đạo, trách nhiệm là việc
rất cấp thiết hiện nay”, không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị
thiệt mạng, bị thương, không được để người dân trong quá trình di tản bị đói, lạnh
và đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan thực hiện

4
chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt Kết luận số 12KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị; dành ưu tiên cao nhất cho công tác này;
có phương án triển khai cụ thể, quan trọng nhất là đưa kiều bào ra khỏi vùng chiến
sự an toàn.
Tính đến hết ngày 02/3/2022 (theo giờ Việt Nam), phần lớn bà con ở Kiev và
Odessa và hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán ra khỏi vùng chiến sự và
đang được bố trí sang lánh nạn các nước lân cận. Việt Nam đã tổ chức thành công
hai chuyến bay đưa công dân lánh nạn từ Romania ngày 07/3/2022 do Vietnam
Airlines thực hiện và từ Ba Lan ngày 09/3/2022 do Bamboo Airways thực hiện.
Như vậy, qua hai chuyến bay bảo hộ công dân, Việt Nam đã đưa được gần 600
người Việt ở Ukraine về nước an toàn.
2. NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TU, NGÀY 12/01/2022 HỘI NGHỊ LẦN
THỨ 14 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XVIII VỀ
MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022.
- Nghị quyết đưa ra 16 mục tiêu và 08 nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.
(1). Mục tiêu
1) Cơ cấu ngành kinh tế: Thương mại - Dịch vụ 70,1%; Công nghiệp - Xây
dựng 26,9%; Nông, lâm nghiệp và Thủy sản 3,0%.
2) Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng theo giá hiện
hành: 2.077 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu thương mại dịch vụ:
5.409 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp: 233 tỷ đồng.
3) Phấn đấu đón 150.000 lượt khách du lịch đến với thành phố Cao Bằng.
4) Thu ngân sách nhà nước: 565 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 267,4
tỷ đồng).
5) Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đô thị theo yêu cầu của đô
thị loại II:
- Tỷ lệ đường ngõ, xóm được chiếu sáng đạt 80 %.
- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý toàn Thành phố đạt
96,7%; khu vực nông thôn đạt 93%.
- Trồng mới 1.000 cây xanh đô thị.
- Duy trì 15 tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận. Xây dựng và công
nhận mới 04 tuyến phố văn minh đô thị.
6) Phấn đấu 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao.
7) Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn (03 xã) được cấp nước sinh hoạt hợp vệ
sinh đạt 100%, trong đó được cấp nước sạch 81,6%.
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8) Xây dựng 01 trường chuẩn quốc gia.
9) Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt: 86%; Tỷ lệ tổ, xóm đạt chuẩn văn
hoá đạt: 63%; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá đạt: 95%.
10) Giảm 8 đến 10 % trên tổng số hộ nghèo.
11) Giải quyết việc làm mới trên 1.930 lao động.
12) Duy trì tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: 10,50%.
13) Chính quyền thành phố và 100% chính quyền phường, xã được xếp hạng
chính quyền điện tử mức độ 3 trở lên.
14) Phấn đấu xếp hạng 03 trở lên trong toàn tỉnh về thực hiện Bộ chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI).
15) Đầu tư xây dựng mới 01 trụ sở phường, xã đảm bảo tiêu chuẩn.
16) Phấn đấu trên 80% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên
80% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp 145 đảng viên trở
lên.
(2). Nghị quyết đã đưa ra 08 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:
Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid -19; triển khai thực hiện các đề án, nghị quyết, kế hoạch thực hiện các mục
tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Chỉ đạo tổ
chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 2025.
Hai là, chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển không gian đô thị từng bước hoàn
thiện các tiêu chí loại II. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương mại; Chỉ đạo quyết
liệt các giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.
Ba là, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai các biện
pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa. Triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền
vững, chính sách về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an sinh xã hội;
Bốn là, tiếp tục chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng công tác Quốc phòng,
quân sự địa phương. Tăng cường các hoạt động giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn;
Năm là, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật. Thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo. Kiểm tra, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh kéo dài phức tạp còn tồn đọng trên địa bàn Thành phố. Tăng cường sự
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lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác cải
cách tư pháp.
Sáu là, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các
hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại. Chỉ đạo thực hiện tốt
Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày
22/10/2018 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo triển khai Đề án các đề án của Tỉnh và
Thành ủy.
Bảy là, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, thường xuyên
kiện toàn đội ngũ bộ, lãnh đạo các cấp thuộc thẩm quyền. Thực hiện có hiệu quả
cong tác tư tưởng chính trị, công tác dân vận; công tác nội chính; công tác kiểm tra
giá sát, chú trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân, các vấn đề
nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.
Tám là, lãnh đạo chính quyền và đoàn thể thành phố nâng cao hiệu quả trong
công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; hoàn thành các
chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Thành phố tập trung thực hiện tốt công tác các nhiệm vụ theo chức năng gắn với
nhiệm vụ chính trị của thành phố. Phát hủy vai trò giám sát, phản biện xã hội.
3. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ
XIII; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
3.1. Một số kết quả chủ yếu của Đại hội
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức
từ ngày 09 - 11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 959 đại biểu chính
thức, là những phụ nữ tiêu biểu có quá trình cống hiến trên các lĩnh vực công tác
Hội, công tác Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang các
cấp, đại diện các dân tộc, tôn giáo, các lĩnh vực hoạt động xã hội. Với chủ đề
"Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” và ý thức trách nhiệm cao trước
phong trào phụ nữ cả nước, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã
thành công tốt đẹp, thể hiện trên 5 phương diện chủ yếu sau:
Thứ nhất, quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, nhất là việc chuẩn
bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được tiến
hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, có nhiều đổi mới quan
trọng về nội dung và phương pháp. Báo cáo Chính trị được xây dựng trên cơ sở
nghiên cứu, vận dụng chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chiến lược, các chương trình Mục tiêu
quốc gia có liên quan trực tiếp tới công tác phụ nữ và bình đẳng giới.
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Thứ hai, công tác nhân sự được tiến hành kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, khách
quan, công tâm. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam khóa 13 gồm 155 đồng chí, đảm bảo tính kế thừa, đại diện tiêu biểu
cho các lực lượng phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực,
tâm huyết và cam kết vì sự nghiệp bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ Việt
Nam.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các Ủy viên Ban Chấp hành tham
gia tập trung thảo luận với tinh thần dân chủ xây dựng về Đề án nhân sự Đoàn Chủ
tịch, Đề án nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt
Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị đã bầu 31 đồng chí tham gia
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; 100% Ủy viên Ban
Chấp hành có mặt đã bầu đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII
là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; bầu 04 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt
Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Thứ ba, hình thức thảo luận, trao đổi thông tin cũng được đổi mới trong kỳ
Đại hội lần này. Tại Đại hội, đã có 62 tham luận dạng bài viết và video clip được
tập hợp thành kỷ yếu để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, áp dụng trong quá trình
triển khai Nghị quyết Đại hội. Trong đó, có 18 tham luận và 10 clip trình bày tại
các phiên toàn thể của Đại hội.
Thứ tư, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được lan tỏa sâu
rộng, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi ở tất cả các cấp Hội trong cả nước. Nhiều
tỉnh/thành phố phổ biến tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ theo dõi truyền
hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội, phát trailer về Đại hội trên các trang
Fanpage, nhiều tin, bài, phóng sự về Đại hội được đăng tải trên các đài, báo Trung
ương và địa phương.
Thứ năm, công tác hậu cần, an ninh của Đại hội đảm bảo chu đáo, an toàn.
Trong quá trình tổ chức, Đại hội đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả từ các
cơ quan, đơn vị, giúp Hội LHPN Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện và
trong suốt quá trình tổ chức Đại hội…
Đại hội thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) phù hợp
với tình hình, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của phong trào phụ nữ, công tác Hội
LHPN Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Điểm mới căn bản trong điều lệ
là: (1) Công nhận, bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh
những người có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ, hoạt
động Hội; (2) thành lập Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội để đảm bảo tập trung xây
dựng và thực hiện chuyên nghiệp hơn trong nhiệm kỳ tới.
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3.2. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027
Trên cơ sở quan điểm của Đảng về định hướng phát triển đất nước, Chiến
lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035, Đại hội đã
thống nhất, nhiệm kỳ XIII xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm theo 3 yếu tố quan
trọng của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội:
(1) Tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm Hỗ trợ phụ nữ phát
triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
Trong đó, trọng tâm là các nội dung: i) Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; ii) Xây dựng gia đình Việt Nam ấm
no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em;
iii) Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
(2) Tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện chức năng
trên, chú trọng giám sát, phản biện xã hội và vận động xã hội thực hiện bình đẳng
giới. Trong đó, trọng tâm là: i) Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ii) Nâng cao chất lượng
công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia
đình, trẻ em và bình đẳng giới; iii) Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả
chức năng đại diện của tổ chức Hội; iv) Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
(3) Tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng tổ chức Hội
vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Trong đó, trọng
tâm là: i) Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên; ii) Nâng cao chất
lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp; iii) Xây dựng văn hóa tổ
chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách
và hệ thống Hội; iv) Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong
quan hệ đối ngoại.
Để thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ XIII, Đại hội sẽ tập trung
vào 04 nhóm giải pháp chủ yếu là:
(i) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức.
(ii) Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành.
(iii) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.
(iv) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực.
Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại
biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả
nước phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tự chủ, sáng tạo, hội nhập, khát vọng
vươn lên, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng tổ
chức Hội vững mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vì một nước Việt Nam
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phồn vinh, vì sự tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ.
Nhằm lan tỏa thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII,
công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau:
Một là, thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc
lần thứ XIII, nhấn mạnh các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp mà Đại hội đề ra trong
nhiệm kỳ 2022 - 2027, gắn với các phong trào thi đua của các cấp Hội Phụ nữ.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các phong trào thi đua của phụ nữ
về “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” gắn với việc khẳng định vai trò
của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc,
từng bước hội nhập quốc tế.
Ba là, từ kết quả Đại hội lần này, cần tiếp tục tuyên truyền để lan tỏa tinh thần
của Đại hội đến các cấp hội Phụ nữ trong việc phối kết hợp chặt chẽ với cấp ủy,
chính quyền các cấp phát huy vai trò, vị trí, sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam.
Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, sáng tạo, vươn lên khẳng
định mình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước.
4. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VACCINE VÀ CÁC BIỆN
PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi và ghi nhận các biến thể mới như Alpha,
Delta, Omicron, trong các biến thể cũng liên tục xuất hiện các biến thể phụ. Theo
Bộ Y tế, đến nay, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá dịch Covid-19 vẫn còn trong tình
trạng đại dịch và quan ngại tiếp tục có các biến chủng không lường trước của virus
SARS-CoV-2. Tuy vậy, dịch Covid-19 tại Việt Nam cơ bản đang được kiểm soát
trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đã chuyển sang trạng thái "Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết 128/NQ-CP
của Chính phủ. Số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh,
thành phố trong tháng qua, số người mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm
vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi; số trường hợp tử vong trên dưới 100 ca mỗi
ngày.
Biến chủng Omicron có xu hướng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây,
phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
thay thế dần biến thể Delta. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, biến thể Omicron
đã ghi nhận xuất hiện ở 20/30 quận, huyện; biến thể BA.21 chiếm tới 87% tổng số
các mẫu phát hiện biến thể Omicron; tại Thành phố Hồ Chí Minh, biến thể
Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gene. Tuy nhiên, do tỷ lệ
bao phủ vaccine phòng Covid-19 cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt đã có sự
1

Biến thể BA.2, còn được gọi là "Omicron tàng hình" đang lây lan trên 82 quốc gia, khi mắc BA.1 vẫn có

khả năng tái nhiễm BA.2 ở phần lớn những người trẻ tuổi, chưa được tiêm chủng.
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quan tâm chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong/số ca mắc trên toàn
quốc giảm sâu. Tỷ lệ tử vong/số ca mắc, số ca đang điều trị tại bệnh viện, số ca
nặng, nguy kịch đã giảm rất nhiều so với thời gian trước đây.
Để hạn chế cũng như giảm các nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19, Bộ Y
tế đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện 5K; nâng cao ý thức cá nhân trong
việc chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện đúng
các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế trong quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19
tại nhà, không áp dụng theo các hướng dẫn từ các nguồn thông tin không tin cậy,
chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán
và điều trị Covid-19, phân luồng, phân tuyến điều trị. Hiện nay, toàn bộ 63 tỉnh,
thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch, được công bố trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ Y tế theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 218/QĐBYT để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP
của Chính phủ; căn cứ kết quả đánh giá, các địa phương tổ chức thực hiện linh hoạt
các biện pháp nhằm đáp ứng phù hợp, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn. Các địa phương hoàn thành tiêm mũi 3, mũi nhắc lại vaccine Covid-19
trong tháng 3/2022.
Bộ Y tế khẳng định: Vaccine hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức
độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Do tỷ lệ bao phủ
vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt đã có sự quan tâm chăm sóc đối
tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong/số ca mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu.
Vì vậy, việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Bộ Y tế đề nghị các địa
phương tăng cường và hoàn thành sớm tiêm mũi 3, mũi nhắc lại vaccine phòng
Covid-19 cho người dân.
5. TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, NGÀY 25/10/2021
HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
KHOÁ XIII VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ
THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ
NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH
TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN
HOÁ”.
* Kết luận 21 tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đó là:
(1) Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng
tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện,
đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự
chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống
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nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của CB, ĐV, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước,
chế độ.
(2) Nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, CB, ĐV được nâng lên;
nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến’, “tự chuyển
hóa”, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kết hợp hài hòa giữa xây và chống.
(3) Xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan CB, ĐV vi phạm; tăng cường kỷ
luật, kỷ cương;
(4) Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân
dân; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nhiệm vụ
phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN.
* Kết luận 21 tiếp tục chỉ ra những mặt hạn chế trong thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII, đó là:
(1) Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan
trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm,
thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói
chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.
(2) Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám
sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế. Cơ chế kiểm soát quyền lực, chế tài xử lý
vi phạm chưa cụ thể, hiệu quả thực thi thấp.
(3) Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội,
Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa
hiệu quả; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch.
* Những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW
Một là, mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch,
vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hai là, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên
quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,
là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ
xử lý nghiêm khắc hơn.
Ba là, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”.
Bốn là, yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống
chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước
khó khăn, bức xúc của dân.
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Kết luận số 21-KL/TW là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng
lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.
6. TUYÊN TRUYỀN QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW, NGÀY 25/10/2021
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII VỀ NHỮNG ĐIỀU
ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM
* Về kết cấu
- Cơ bản giữ nguyên 19 điều, điều chỉnh, sắp xếp và biên tập lại một số điều
cho phù hợp với các nhóm hành vi (tư tưởng, chính trị, lối sống; nhiệm vụ đảng
viên; nhiệm vụ cấp trên giao…) có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ
thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.
- Xây dựng 2 điều mới là Điều 3, Điều 13.
- Sắp xếp lại vị trí các điều; chuyển nội dung trong một số điều vào các điều
phù hợp hơn theo hướng quy định những vấn đề chung trước, đến các vấn đề cụ
thể.
* Nội dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung từng điều trong Quy định 37-QĐ/TW thể hiện quan điểm kiên
quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham
nhũng, tiêu cực, tha hóa… quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong
sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản,
người lãnh đạo và đày tớ trung thành của Nhân dân, của dân tộc.
(Những chữ in đậm, nghiêng trong từng điều sau đây là nội dung được sửa
đổi, bổ sung trong Quy định 37-QĐ/TW)
(1) Điều 1 (Điều 1 cũ)
Nói, viết , làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,
nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những
việc mà pháp luật không cho phép.
(2) Điều 2 (Điều 7 cũ)
Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử,
nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm
vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.
(3) Điều 3 (bổ sung mới)
Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy
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nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai
không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.
(4) Điều 4 (Điều 2 cũ)
Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật
của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên
truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu
dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
(7) Điều 7 (Điều 6 cũ)
Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh.
(8) Điều 8 (Điều 4 cũ)
Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết
nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước để đả kích, vu
cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức, cá nhân.
(11) Điều 11 (Điều 8 và Điều 17 cũ, bổ sung một số nội dung cụ thể)
Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện
nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình
trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực và các vi phạm khác.
- Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột
mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình
để trục lợi (thay cho “thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh
vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định” tại Điều 8 cũ).
- Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực,
vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
(12) Điều 12 (phát triển, mở rộng Đoạn 1, Điều 10 cũ)
Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động
dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được
tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen
thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính
sách cán bộ trái quy định.
(13) Điều 13 (phát triển, mở rộng Đoạn 3, Điều 10 cũ)
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Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán,
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để
bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình
phạt cho người khác.
(14) Điều 14 (Phát triển Điều 12, Điều 13, Điều 15 cũ)
Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới,
hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt
động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật.
(15) Điều 15 (Điều 14 cũ)
Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có
trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ
chức, cơ quan, doanh nghiệp.
(16) Điều 16 (phát triển nội dung tại Điều 8, Điều 15 thành quy định mới):
Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý,
sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trái quy
định.
(17) Điều 17 (Điều 16 cũ)
Can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên
vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài
trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý.
(18) Điều 18 (Điều 17 và Điều 19 cũ)
Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng các chất ma túy; sử
dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội
khác.
Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa
hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi.
Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội; có hành vi bạo lực gia
đình; vi phạm chính sách dân số; sống chung với người khác như vợ chồng; vi
phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài.
(19) Điều 19 (Điều 18 cũ)
Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp
hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi
(Quy đinh mới bỏ các nội dung: “đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng,
thầy bói. Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép… tham gia các tổ
chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép”).
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7. KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG
NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022)
Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm
kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy Sài Gòn. Để đi đến thắng lợi
cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã
phải đối phó lần lượt với các kế hoạch, chiến lược của đế quốc Mỹ, chính quyền
ngụy Sài Gòn và trải qua 5 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ tháng 7/1954 đến hết năm
1960, ta tập trung đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế tiến công, làm
thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Giai đoạn 2: Từ
đầu năm 1961 đến giữa năm 1965, ta giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại
chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Giai đoạn 3: Từ giữa năm 1965 đến hết
năm 1968, Đảng phát động toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược
“Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không
quân, hải quân lần thứ nhất ở miền Bắc. Giai đoạn 4: Từ năm 1969 đến năm 1973,
quân và dân ta phát huy sức mạnh đoàn kết, chiến đấu của 3 nước Việt Nam - Lào
- Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đánh
bại chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế
mạnh trong đàm phán. Giai đoạn 5: Từ cuối năm 1973 đến ngày 30/4/1975 là giai
đoạn tạo thế và lực mới, tạo thời cơ, kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và
nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ,
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có ý
nghĩa rất quan trọng, là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải
phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng
và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm lịch sử của dân
tộc; đánh dấu bước ngoặt quyết định, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập,
tự do, cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi tiêu biểu của lực
lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân
dân thế giới vì mục tiêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động
viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế
quốc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.
Nguyên nhân của thắng lợi vĩ đại này, trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn,
tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng
lợi của cách mạng Việt Nam. Hai là, Nhân dân và các lực lượng vũ trang đã phát
huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng đi theo
Đảng, theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ; lao động quên mình
vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Ba
là, cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trên dưới một lòng, triệu người
như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bốn là, kết hợp sức mạnh dân
tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đánh Mỹ và thắng
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Mỹ. Năm là, phát huy tinh thần đoàn kết; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các
nước phe xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giúp toàn Đảng, toàn
dân và toàn quân ta rút ra những kinh nghiệm quý báu: (1) Xác định đường lối
cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam. (2)
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại. (3) Vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách
mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến
tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh
nhân dân Việt Nam. (4) Chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược
chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo, nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết
định. (5) Phải luôn luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao
sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng.
Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong bối
cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch
Covid-19, chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng
đường chiến đấu, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn
giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của
dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm. Cho đến nay, mặc dù số ca mắc
Covid-19 tăng cao, nhưng nhờ độ bao phủ vaccine tốt nên tỷ lệ tử vong thấp, dịch
cơ bản đã được kiểm soát; kinh tế, xã hội từng bước được phục hồi, phát triển, góp
phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
8. KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN
CỦA TỈNH CAO BẰNG
Ngày 01/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn, thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện
Hòa An, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng được thành lập do đồng chí
Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của châu Hòa
An (nay là huyện Hòa An), đồng thời cũng là chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao
Bằng. Ngay từ khi mới thành lập, chi bộ đã lãnh đạo phong trào cách mạng trong
toàn tỉnh. Sự kiện này cũng đã tạo nền móng vững chắc cho phong trào cách mạng
và sự phát triển của Đảng bộ tỉnh sau này.
Trải qua 92 năm xây dựng và phát triển, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng,
phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
các dân tộc huyện Hòa An luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết 1 lòng, nỗ lực
cùng Đảng bộ tỉnh và cả nước thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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9. TUYÊN TRUYỀN KẾ HOẠCH SỐ 145-KH/TU NGÀY 18/3/2022
CỦA THÀNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW, NGÀY
18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ
05-CT/TW “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO
ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2022
* Kế hoạch đưa ra mục tiêu
Triển khai chuyên đề năm 2022 một cách sâu rộng đến cán bộ đảng viên và
các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố.
Lựa chọn nội dung đột phá về học tập và làm theo Bác nhằm tạo sự chuyển
biến trong cán bộ và đảng viên.
Xác định những nội dung công việc trọng tâm gắn với trách nhiệm nêu gương
để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở
thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành
động của cán bộ, đảng viên.
*Nhiệm vụ và giải pháp
(1). Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá
trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai
chuyên đề năm 2022
- Tổ chức, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 sâu rộng đến cán bộ đảng
viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố.
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Hướng dẫn, lồng ghép
tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2022 trong đoàn viên, hội viên và các tầng
lớp Nhân dân với hình thức phù hợp. (Tài liệu chuyên đề năm 2022 theo tài liệu do
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn. Thời gian triển khai chuyên đề năm 2022 hoàn
thành trước ngày 25/4/2022)
(2). Trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung đột phá năm 2022
- Đối với tập thể
Trên cơ sở chuyên đề năm 2022 và nội dung đột phá, các chi, đảng bộ trực
thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn 01 đến 02 nội dung đột
phá, là những việc khó, phức tạp để tập trung giải quyết hoặc lựa chọn các mô hình
“Dân vận khéo” tiêu biểu để phát triển, nhân rộng.
Các đơn vị đăng ký nội dung đột phá theo từng năm hoặc cả nhiệm kỳ (theo
biểu mẫu gửi kèm) về Thành ủy qua Ban Tuyên giáo. Thời gian thực hiện: Hoàn
thành trong tháng 04 năm 2022.
- Đối với cá nhân
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Căn cứ nội dung Chuyên đề và nội dung đột phá năm 2022, mỗi cá nhân liên
hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch học tập gửi đến chi uỷ
chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi (theo
mẫu gửi kèm).
- Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo trong
thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên gắn với nhiệm vụ được giao.
(3). Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh
- Đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết
luận số 01-KL/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ
tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
- Tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; sự
gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị
- Đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc,
bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
(4). Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và sơ kết việc thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW
Các chi, đảng bộ trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
năm 2022 (theo đề cương gửi kèm) gửi về Thành ủy qua Ban Tuyên giáo trước
ngày 5/9/2022.
10. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO
BẰNG
10.1. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh khảo sát Dự án bờ kè trái
sông Hiến
Sáng ngày 9/3/2022, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đi khảo sát Dự án bờ kè trái sông Hiến, phương án xây
dựng cầu nối phường Sông Bằng với phường Hợp Giang. Cùng đi có Phó Chủ tịch
hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan;
lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố.
Đoàn khảo sát thực tế phương án xây dựng cầu cạn thuộc Dự án bờ kè trái
sông Hiến, đoạn qua chân cầu Sông Hiến; khảo sát phương án thiết kế cầu nối
phường Sông Bằng và phường Hợp Giang; tiến độ thực hiện Dự án phố đi bộ ven
sông Bằng Giang.
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Dự án bờ kè trái sông Hiến được xây dựng từ năm 2017 với tổng mức đầu tư
trên 119 tỷ đồng, chiều dài 2 km, đến nay đã thi công xong phần kè bê tông cốt
thép, lan can, các hệ thống thoát nước, nền đường. Đối với đoạn dưới chân cầu
Sông Hiến dài 248 m, để đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ và cảnh quan, Thành phố
xin đổi phương án thi công từ kè bê tông trọng lực sang thiết kế cầu cạn.
Qua kiểm tra, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị đối
với phương án xây dựng cầu cạn thuộc Dự án kè bờ trái sông Hiến, Thành phố tiếp
tục phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế xem xét, tính toán thiết kế mở rộng thêm
mặt cầu cạn để ô tô con có thể đi được trong những trường hợp đặc biệt, phương
án thiết kế thi công phải đảm bảo mĩ thuật, an toàn, đúng tiêu chuẩn.
Đối với Dự án phố đi bộ ven sông Bằng, Thành phố tiếp tục phối hợp, đốc
thúc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của tuyến phố đi
bộ, phấn đấu hoàn thành để kịp phục vụ mở cửa du lịch trong thời gian tới.
Đối với phương án xây dựng cầu nối phường Sông Bằng với phường Hợp
Giang, giao Thành phố lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế chuyên về cầu đủ năng lực
lên phương án thiết kế, đảm bảo các mục tiêu đầu tư như: kết nối giao thông, phát
triển khu đô thị Nà Cạn, tạo cảnh quan đô thị.
Nguồn TTVHTT Thành phố.
10.2. Thành uỷ ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 04 của
Tỉnh uỷ Cao Bằng
Nhằm tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án 04 của Tỉnh uỷ Cao
Bằng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập,
quán triệt, tuyên truyền và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 20212025” trên địa bàn Thành phố được kịp thời, hiệu quả tạo sự thống nhất trong
Đảng, đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong
việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết
của Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trong tình hình
mới; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nhận thức
đúng việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ và
quyền lợi.
Thành uỷ Cao Bằng đã ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi
mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt,
tuyên truyền và triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021-2025” năm
2022.
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Theo đó, với 5 nội dung được đề ra trong kế hoạch bao gồm: Tổ chức quán
triệt, tuyên truyền Đề án 04 của Tỉnh uỷ Cao Bằng sâu rộng trong cán bộ, đảng
viên và quần chúng Nhân dân; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức học
tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết; Đổi mới việc xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ
thị, nghị quyết; tổ chức các Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết; Đổi
mới nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và thực hiện có
hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Để thực hiện các nội dung đã đề ra, Thành uỷ Cao Bằng cũng đã phân công và
giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện.
Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành uỷ tham mưu cho Thành uỷ tổ chức các hội nghị
học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Xây
dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên theo Kế
hoạch; Chủ trì, phối hợp với các chi, đảng bộ trực thuộc tham gia Hội thi tìm hiểu
Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XIII do cấp trên tổ chức; Cung
cấp tài liệu phục vụ công tác tham gia Hội thi; Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ
biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Đề án đã được phê duyệt; Tham mưu hình
thức giám sát công tác triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng; kịp thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án năm 2022 và xin
ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ về những vấn đề vướng mắc, nảy sinh
trong quá trình thực hiện.
Các Ban tham mưu giúp việc của Thành ủy chủ động biên soạn những nội
dung cốt lõi đối vớicác chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách để triển
khai phù hợp với từng loại đối tượng, nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực
hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt
công tác tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết
đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ
giải pháp của các đơn vị.
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội Thành phố xây dựng kế hoạch
tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn
vị; Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung
ương, Tỉnh và Thành phố trên địa bàn các xã, phường; Gắn việc tuyên truyền,
phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với việc thực hiện các phong trào thi
đua ở địa phương, đơn vị; hướng dẫn giúp cơ sở, nhất là tổ, xóm xác định nội dung
trọng tâm và lựa chọn cách thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.
Các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, cụ thể là đồng chí bí thư cấp uỷ trực
tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ
báo cáo cấp trên việc thực hiện Kế hoạch; Lựa chọn những nội dung cốt lõi để
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triển khai phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị và Chỉ đạo các chi bộ dưới
cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng đầy đủ, nghiêm túc.
10.3. Thành phố nâng cao trách nhiệm của UBND các phường xã trong
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hiện nay số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố tăng cao, số bệnh nhân
(F0) thực hiện điều trị tại nhà rất lớn, trong bối cảnh nhân lực y tế mỏng. Để nâng
cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, đồng thời tuyên truyền, vận động người
dân sẻ chia trách nhiệm theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ngày 28/2/2022, UBND
thành phố đã có văn bản gửi UBND 11 phường, xã và Trung tâm y tế thành phố về
nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị trên khẩn
trương phối hợp phân định rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng việc theo quy
trình phòng chống dịch, không để chồng chéo, bị động trong phòng chống dịch
bệnh Covid-19, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:
Yêu cầu Chủ tịch UBND 11 phường, xã tăng cường quản lý, giám sát chặt
chẽ các bệnh Covid-19 đang cách ly điều trị tại nhà. Giao Tổ Covid-19 cộng đồng
giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp F0 tự ý ra khỏi nhà trong quá trình thực
hiện cách ly điều trị. Khẩn trương họp bàn quán triệt, giao nhiệm vụ cho Tổ Covid19 cộng đồng phụ trách từng tổ, xóm có trách nhiệm quản lý, theo dõi và cấp phát
thuốc, vật tư y tế cho các bệnh nhân Covid-19 (F0) thuộc địa bàn tổ mình quản lý.
Đối với các trường hợp phát hiện dương tính với Covid-19, Tổ thực hiện việc dán
giấy báo, chăng giây, đưa các quyết định của UBND phường, xã về việc cách ly tại
nhà và gửi Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 cho từng đối tượng để giảm tải,
giành thời gian cho lực lượng y tế tập trung làm chuyên môn trong công tác phòng
dịch.
Giao Trung tâm Y tế Thành phố chỉ đạo lực lượng y tế của các phường, xã,
Tổ Y tế lưu động tập trung vào công tác chuyên môn, chỉ thực hiện việc lấy mẫu
sàng lọc phát hiện mới, lấy mẫu sàng lọc kết thúc thời gian điều trị của F0, tư vấn
điều trị bệnh nhân FO qua số điện thoại đường dây nóng, ban hành Giấy chứng
nhận khỏi bệnh Covid-19 gửi Ủy ban nhân dân phường, xã, Tổ Covid-19 cộng
đồng để chuyển tới người dân.
Nguồn TTVHTT Thành phố.
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III- VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về
việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định
gồm 04 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 08/3/2022. Một số quy định chủ yếu
của Quyết định:
- Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là xã
(1) Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã
đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải
tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu
của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
(2) Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã
nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình
quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng
thời điểm.
(3) Có ít nhất một mô hình thôn thông minh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy
định cụ thể.
(4) Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong
các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh
quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số...) mang giá trị đặc trưng của
địa phương, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
- Nhiệm vụ của địa phương
Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương, ban
hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 theo lĩnh vực nổi
trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi
trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số...) mang giá trị đặc trưng của địa
phương và tiêu chí thôn thông minh, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên địa bàn.

