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HOC TẬP VA LAM THEO TƯ TƯỞNG,
/ ,  /  À /

ĐẬO ĐƯC, PHONG c á c h  HO c h í m in h

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ 
ĐẢNG, ĐẤT NƯỚC, MÙA XUÂN

Đảng ta là một đảng cách mạng, một đảng vì dân, vì nước.
Hò Chí Minh toàn tộp,NXB CTQG, H.2011, tập 5, tr.294.

Sang năm mới, chúng ta phải cố gắng thi đua  hơn nữa, cố gắng vượt những khó khăn, 
để tranh lây nhiều thắng lợ i hơn nữa.

Sdd, tập 7, tr.l.

Mỗi người, mỗi ngành, mỗi nơi đều phải cố gắng làm tròn bổn phận, thì năm mới 
chắc là một năm đại thắng lợi.

Sdd, tập 6, tr.304.

TÔI chắc rằng sang năm mới, đồng bào ta sẽ có lòng tin mới, quyết tâm mới, lực lượng 
mới, đoàn kết mới, để cùng nhau gánh vác công việc mới và tranh cuộc thành công 
mới.

Sdd, tập 4, tr.160.
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PHÁT HUY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG
_ _ ______________ _ __ __ ỊT _
LÀM THEO LỜI BÁC

Khuộn viện Trứông Tiếu hộc Trứông Thành ngây càng khảng trạng, sạch đệp 
nhô đựợc sự ho trợ đâu tứ xây dựng cuâ phứông Tân Hà.

Hộc tâp vâ lâm thệộ Bâc, Đâng bộ thânh phộ' Tuyến Quâng đâ phât huy y chí tự lực, 
vựợt quâ nhiếu khộ khân dộ đâi dịch Cộvid-19, thực hiện đât vâ vựợt nhiếu chỉ tiếu kệ' 
hộâch đế râ. Trộng độ, câc cộng trình trọng điếm đựợc hộân thânh vâ nhiếu dự ân lôn 
đựợc khôi cộng xây dựng. Trât tự vân minh độ thị đựợc quân tâm vâ tâng cựỢng quân ly...

Triển khai đồng bộ, 
thực hiển nghiểm túc

Ban Thường vụ Thanh ủy đa bám sát 
nội dụng hoc táp vá lám theo tư tường, 
đạo đưc, phong cách Ho Chí Minh của 
tỉnh, xác định nôi dụng hoc táp vá lám 
theo Bác lá “Phát hụy y chí tư lực, tư 
cường, xáy dưng thánh pho" Tụyển Qụang 
co moi trường sach-xanh-sáng-đẹp; đám 
báo trát tư ván minh đo thị; phát triển kinh 
tế  bển vưng”.

Ban Thường vụ Thánh ụy đa ban hánh 
K ế hoach chỉ đao vá to chưc thưc hiển;

giao trách nhiệm cụ thể cho tưng phong, 
ban, cờ qụan chụ đọng thưc hiện; to chưc 
qụán triệt hoc táp Kết lụận so” 01/KL-TW 
ngáy 18-5-2021 cụa bo Chính trị vá 
chụyển để toán khoa bang hình thưc trưc 
tụyến đốn các cán bo, đáng viển; chỉ đao 
các chi bo, đáng bo vá đáng viển xây dưng 
k ế  hoach hoc táp vá lam thểo Bác; thường 
xụyển đon đoc, kiểm tra, giám sát viểc 
thưc hiển.

Các cấp ụy, cờ qụan, đờn vị, địa phường 
cán cư váo tình hình cụ thể đa lưa chon noi 
dụng hoc táp vá lam thểo sát vời chụ để nám,
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phù hợp với thực tế, gan với thực hiện các 
nhiệm vù chính trị cùá cớ quan, đớn vị, địá 
phựớng. Trong đo, táp trung chù yếù váo 
muc tiếù đám báo trát tự ván minh đo thị; 
thực hiện hiệù qùá phong tráo “Chùng táy 
phong, chong rác thái vá rác thái nhựá”, 
“Xáy dựng nong thon mới náng cáo”... 
Đác biệt, chù trong phát hùy vái tro, sực 
mánh cùá moi cán bo, đáng viện, nhán dán 
trong thực hiện nhiệm vù.

Phát huy sức mạnh trong nhân dân
Đong chí Đo Đình Đát, Trựớng phong 

Qùán ly đo thị thánh phố' cho biệt, phong 
đá thám mựu với UBND thánh pho xáy 
dựng các kế  hoạch đệ hùy đọng moi ngùon 
lực, đác biệt ngùon lực trong nhán dán đệ 
triện khái xáy dựng cớ sớ há táng đong bo 
trên địá bán thánh pho, náng cáo các tiệù 
chí đo thị loái II, hựớng tới xáy dựng đo thị 
loái I.

UBND thánh pho đá bán hánh các kệ 
hoách, cán đôi, bô" trí kinh phí thực hiện 
các nghị qùyệt cù á HĐND tỉnh, HĐND 
thánh pho nhự: Tiệp tùc triển khái thực 
hiện nghị qùyệt chùyện đệ vệ ho trớ lám 
đựớng bệ tong ngo xom, to dán pho"; ho trớ 
lám cong, ránh thoát nựớc ớ khù dán cự; 
ho trớ láp đát hệ thong điện chiốù sáng, lát 
vỉá hệ, trong cáy xánh cong cộng tái khù 
dán cự với phựớng chám “Nhán dán lám, 
Nhá nựớc ho trớ”.

Các nghị qùyệt đựớc nhán dán đong 
tình ùng ho. Trong nám 2021, thánh pho" 
đá thi cong 4.539m đựớng bệ tong ngo 
thon, xom, to; bệ tong 3,52m đựớng giáo 
thong nong thon; láp đát 5.714 ong cong 
thoát nựớc; hoán thánh láp đát 9/16 tùyện

đựớng điện chiệù sáng, hoán thánh lát 2 
tùyện vỉá hệ vá trong 2 tùyện cáy xánh... 
Trong đo, ựớc nhán dán đong gop trện 4 
ty đong. Cùng với đo, thánh pho" đá qùyệt 
tám di chùyện điềm táp kệt, trùng chùyện, 
mùá bán, tráo đoi háng hoá phựớng Tán 
Qùáng (Chớ đệm) tự phựớng Tán Qùáng 
vệ xá Lựớng Vựớng, trá lái sự thong 
thoáng, sách sệ cho tùyện đựớng bớ song.

Thánh pho" đá phệ dùyệt cáp trên 676 
triệù đong tự ngùon xá hoi hoá cùá Bán 
Qùán ly Di tích lịch sự - ván hoá thánh pho" 
cho các xá, phựớng vá đớn vị đệ thực hiện 
“Đựớng hoá xùán nám 2022” với chù đệ 
“Xùán khát vong”. Cùng với ngùon kinh 
phí đựớc cáp, các xá, phựớng, đớn vị đựớc 
phán cong báng sự sáng táo, trách nhiệm 
đá xáy dựng đựớc “Đựớng hoá Xùán” háp 
dán, táo khong khí vùi tựới, phán khới 
trong nhán dán nhán dịp đáù nám mới, gop 
phán qùáng bá hình ánh cùá thánh pho" 
Tùyện Qùáng với dù khách gán xá...

Các cớ qùán, xá, phựớng báng sự no 
lực, chù đong cùng đá kệù goi đựớc các 
ngùon xá hoi hoá tự nhán dán, doánh 
nghiệp, ho trớ cho việc thực hiện các 
nhiệm vù cùá cớ qùán, đớn vị mình nhự: 
Cong ty co phán Dịch vù moi trựớng vá 
Qùán ly đo thị thánh pho" đá ván đong các 
doánh nghiệp ho trớ trên 1 ty đong đệ 
chỉnh tráng đo thị đon Tệt; Đáng bo xá 
Tráng Đá nhớ biệt “dựá” váo sực dán, 
khới sức mánh ngùon lực trong nhán dán 
đá hoán thánh noi dùng hoc táp vá lám 
thệo Bác lá “Xáy dựng xá Tráng Đá co 
moi trựớng Sách - xánh - sáng - đệp; xá 
đát chùẩn nong thon mới náng cáo”...
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Với Đảng bô phường Tân Hà, trong dung học tập và làm theo cua Đảng bô
năm 2021 nhớ triển khải thực hiện hiệu phướng như: Họi Nông dàn phướng xảy
quả việc học vả lảm theo Bảc, diện mao dựng thung rảc công cọng, trong cày xanh
của phướng đả co rất nhiểu đổi thảy. Đong bong mảt; Hội LHPN phướng vệ sinh
chí Tràn Xuản Thiệm, Bí thư Đảng uy, đướng pho, trong cảc tuyến đướng hoa;
Chu tịch HĐND phướng chia sệ, nam Đoản phướng to chưc boc biện quảng cảo
2021 phướng đước UBND thảnh phố’ lưa sai quy định, chỉnh trang khu vui chới cho
chon lảm điệm xảy dựng mo hình thiệu nhi, to chức vệ tranh tướng, trang trí
“Phướng đảt chuẩn vệ vàn minh đo thị”. “cọt điện nớ hoa”...

UBND phướng đả to chức cảc đớt ra c o  thệ thảy, nhớ tinh thản “tư lực, tư 
quản đệ lảp lải trảt tư đo thị trên cảc tuyốn cướng” trong học tảp vả lảm thệọ Bảc,
đướng, tuyên pho" chính. Sau đo tiện hành Đảng bọ thảnh pho" Tuyên Quang đả vả
xư ly nghiệm đoi với cảc trướng hớp co" đang tưng ngày vướn lện, khảng định sưc
tình vi pham. Cảc chi bọ, đảng bọ trưc manh lảnh đao xảy dưng mọt thảnh pho"
thuọc vả cảc đoản thệ phướng đả co nhưng “Sach - xanh - sảng - đẹp”, xưng đảng lả
việc cu thệ đệ lảm thệọ bảm sảt với nọi “trải tim ” cua tỉnh.

Cân bộ, hội viện phu nứphứờng An Tứờng lâm gạch sinh thải tứ vộ nhựâ, tui ni lộng đế 
xây dựng ghế' ngội trộng khuôn viện nhả, vân hộạ tổ 6.
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VAN BAN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG
NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP, NGÀY 28/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ 

QUY ĐỊNH Chính sá ch  m iền  GIẢM THUE THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 
CỦA QUỐC Hội tfí CHÍNH sách  tài k HúA, tiền  Tệ 

Hỗ TRỌ CHÚONG trĩnh  PHỤC Hồi VÀ phát triển  kinh tế - xã Hội

Nghị định so' 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 cua Chính phu, quy định chính sắch 
miến, giam thuế theo Nghị quyết so 43/2022/QH15 của Quoc họi vế chính sach tai khóa, 
tiến tệ ho trợ chứông trình phuc hoi va phat triện kinh tế  - xã họi. Nghị định gom co 03 
điếu, 04 Phu lục, đứợc áp dung kể tứ ngay 01/02/2022 đến hết ngay 31/12/2022. Mọt so 
nội dung chu yếu cua Nghị định quy định vế Giam thuế gia trị gia tắng nhứ sau:

(1) Giảm thuế giả trị gia tăng đối với các 
nhóm hảng hốả, dịch vụ đang áp dụng mức 
thuế suăt 10%, trứ’ nhóm hảng hóa, dịch vụ sau:

ả) Viến thống, hóảt đóng tải chính, ngán 
hảng, chứng khoản, bảo hiếm, kinh doanh 
bất đóng sản, kim loai vả sản phám tứ kim 
loai đuc sấn, sản phấm khải khóảng (khóng 
kế khải thác than), than cóc, dảụ mó tinh 
chế, sản phấm hóa chất. Chi tiết tải Phụ lục
I ban hanh kèm theo Nghị định nảy.

b) Sản phấm hảng hóa vả dịch vụ chịụ 
thuế tiếu thụ đác biết. Chi tiết tải Phụ lục
II ban hanh kèm theo Nghị định nảy.

c) Cóng nghè thống tin theo pháp lụảt vè 
cóng nghè thống tin. Chi tiết tải Phụ lục III 
ban hanh kèm theo Nghị định nảy.

d) Vièc giảm thuế giả trị giả tảng chó 
từng loai hảng hóa, dịch vụ qụy định tải 
khoản 1 Đièụ nảy đứớc áp dụng thống nhất 
tải các kháu nháp kháu, sản xuất, giả cóng, 
kinh doanh thứớng mai. Đối với mát hảng 
than khải thác bản ra (bao gốm cả trứớng 
hớp than khải thác saụ đó qụa sảng tuyến, 
phản loai theo qụy trình khèp kín mới bản 
ra) thuốc đối tứớng giảm thụế giả trị giả 
tảng. Mát hảng than thuốc Phụ lục I ban
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hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu 
khác ngoài khâu khái thác bàn rạ khong 
được giâm thuế già trị già tàng. Trường hợp 
hàng hOà, dịch vu nèu tài càc Phu lucI, II 
và III bàn hành kèm  theo Nghị định này 
thuộc đoi tượng khong chịu thuế già trị già 
tàng hoàc đôi tượng chịu thuế già trị già 
tàng 5% theo quy định củà Luàt Thuế già 
trị già tàng thì thực hièn theo quy định cuà 
Luàt Thuế già trị già tàng và khong được 
giàm thuế già trị già tàng.

(2) Mưc giàm thuế già trị già tàng:
à) Cợ sợ kinh doành tính thuế già trị già 

tàng theo phượng phàp khấu trư được àp 
dung mức thuế suẩt thuế già trị già tàng 8% 
đoi vợi hàng ho à, dịch vu quy định tài 
khoàn 1 Đieu này.

b) Cợ sợ kinh doành (bào gom cà ho kinh 
doành, cà nhàn kinh doành) tính thuế già trị 
già tàng theo phượng phàp ty le % tren 
doành thu được giàm 20% mưc ty le % đe 
tính thuế già trị già tàng khi thưc hiện xuết 
hóà đợn đoi vợi hàng hóà, dịch vu được 
giàm thuế già trị già tàng quy định tài 
khoàn 1 Đieu này.

(3) Trình tư, thu tục thưc hiên:
à) Đoi vợi cợ sợ kinh doành quy định tài 

điểm à, khoàn 2 Đieu này, khi làp hoà đợn 
già trị già tàng cung càp hàng hoà, dịch vu 
thuọc đoi tượng giàm thuế già trị già tàng, 
tài dong thuế suẩt thuế già trị già tàng ghi 
“8% tien thuế già trị già tàng; tong số’ tien 
ngượi muà phài thành toàn. Càn cư hoà đợn 
già trị già tàng, cợ sợ kinh doành bàn hàng 
ho à, dịch vu ke khài thuế già trị già tàng 
đàu rà, cợ sợ kinh doành muà hàng ho à, 
dịch vu ke khài khẩu trừ thue già trị già 
tàng đàu vào theo so" thue" đà giàm ghi tren 
hoà đợn già trị già tàng.

b) Đoi vợi cợ sợ kinh doành quy định tài 
điềm b, khoàn 2 Đieu này, khi làp hoà đợn

bàn hàng cung càp hàng hoà, dịch vu thuọc 
đoi tượng giàm thue’ già trị già tàng, tài cọt 
“Thành tien” ghi đày đu tien hàng hoà, 
dịch vu trược khi giàm, tài dong “Cọng tien 
hàng hoà, dịch vu” ghi theo so" đà giàm 
20% mưc ty le % tren doành thu, đong thợi 
ghi chu: “đà giàm... (so" tien) tượng ưng 
20% mức ty le % đe tính thue" già trị già 
tàng theo Nghị quyet so" 43/2022/QH15 ”.

(4) Cợ sợ kinh doành phài làp hoà đợn 
rieng cho hàng hoà, dịch vu được giàm thue" 
già trị già tàng. Trượng hợp cợ sợ kinh 
doành khong làp hoà đợn rieng cho hàng 
hoà, dịch vu được giàm thue" già trị già tàng 
thì khong được giàm thue" già trị già tàng.

(5) Trượng hợp cợ sợ kinh doành đà làp 
ho à đợn và đà ke khài theo mưc thue" suà t 
hoàc mưc ty le % đe tính thue" già trị già 
tàng chưà được giàm theo quy định tài Nghị 
định này thì ngượi bàn và ngượi muà phài 
làp bien bàn hoàc co thỏà thuận bàng vàn 
bàn ghi ro sài sot, đong thợi ngượi bàn làp 
ho à đợn đieu chỉnh sài sot và giào ho à đợn 
đieu chỉnh cho ngượi muà. Càn cư vào hoà 
đợn đieu chỉnh, ngượi bàn ke khài đieu 
chỉnh thue đàu rà, ngượi muà ke khài đieu 
chỉnh thue" đàu vào (neu co).

(6) Trượng hợp cợ sợ kinh doành hàng 
hoà, dịch vu thuọc đoi tượng được giàm 
thue" già trị già tàng đà phàt hành ho à đợn 
đàt in dượi hình thưc ve co in sàn mẹnh già 
chưà sư dung het (neu co) và co nhu càu 
tiep tuc sử dung thì cợ sợ kinh doành thưc 
hien đong dàu theo già đà giàm 2% thue" 
suàt thue" già trị già tàng hoàc già đà giàm 
20% mưc ty le % ben cành tieu thưc già in 
sàn đe tiếp tuc sử dung.

(7) Cợ sợ kinh doành quy định tài Đieu này 
thưc hien ke khài càc hàng hoà, dịch vu được 
giàm thuế già trị già tàng theo Màu so" 01 tài 
Phu luc IV bàn hành kem theo Nghị đinh này 
cung vợi tợ khài thuế già trị già tàng.
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HỖ TRỢ 3 THÁNG TIỀN THUÊ NHÀ CHO 
NGƯỜI IAO ĐỘNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết so 11/NQ-CP. Nghị quyết đa đề ra 
việc ho trợ 3 thang tiền thủề nhà cho người lao động co quan hề lao động, đang ở thủề, 
ở tro, lam việc trong cac khu cong nghiệp, khu chề'xuất, khu vực kinh tề'trong điếm.

Theo đó, Nghị quyết (y ả, mục 2, phần đoi với người lao đọng quay trở lai thị 
II) nếu ró hó trờ 3 thang tiến thuế nha trường lao đọng la 1 triệu đong/thang va 
cho người lao đọng có quan hệ lao đọng, người lao đọng đang lam  việc trong cac 
đang ờ thuế, ờ trọ, lam  việc trong cac doanh nghiệp la 500 nghìn đong/thang. 
khu cong nghiệp, khu chế xuất, khu vực Thời gian thực hiện trong 6 thang đau 
kinh tế  trọng điểm; trong đo mực ho trờ nam 2022.
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TĂNG 7,4% MỨC TRỢ CẤP HẰNG THÁNG 
VƠI CÁN BỘ CẤP XÃ DÃ NGHỈ VIỆC

KirãNG DẲN thvc hiên h £u chinh mửc tro cAp kAng thảng Ttr 
NGAY Ol THÁNG Oi NẢM 2022 ĐỒI VOI CÁN BỚ XA. PHƯƠNG. THI TTtAN đả 
NGfH VỊEC THEO QUYÉT ĐINH sộ 130-CP NGAY 20 THĂNG 6 NĂM 1975 CỮA 
HÓI DONG CHĨNH PỊỈC VA QUYẾT ĐINH sô III HĐBT NGAY 13 THÁNG 10

Ngày 29/01/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thong tư so 2/2022/TT-BNV ve hướng dẫn 
thực hiện điềụ chỉnh mức trợ cap hẫng thang tư ngày 01/01/2022 độ'i vôi càn bộ xẫ, 
phường, thị tran đẫ nghỉ việc thệộ Quyệt định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đong 
Chính phủ và Qụyệ't định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Thộng 
tư sộ'2/2022/TT-BNV cộ hiệụ lực tư ngày 15/03/2022 và thay thề' Thộng tư 09/2019/TT- 
BNV. Chệ'độ qụy định tài Thộng tư này được thực hiện kể tư ngày 01/01/2022.

8|  THÔNG BẢQ NỘĨ BỘ s o  311 - 02/2022

Mức trey cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2022 (đa 
cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh như sau:

làm tròn số) đối với

Nguyên Bí thu 
Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã:
2.473.000 

đồng/tháng 
(Trvvớc đó là

2.116.000  
đồ ng/thán g)

Nguyên Phó Bí thu, 
Phó Chủ tịch,
TT Đảng ủy, 

u v  thư k ỷ Ư B N D ,  
Thu k ý  HĐND xã, 

Xã đội trưởng, 
Trương công an xã: 

2.400.000 
ciồng/tháng 
(Trircxa đó là 

2.048. ooo
đồng/thảng)

N g u y ễ n  Đ ìn h  Lộc

Đối với các 
chức danh 

còn lại:
2.237.000 

đồng/tháng 
(Irirởc đó là

1.896.000  
đổng/tháng)

TĂNG 7,4% MỨC TRỢ CẤP 
HẰNG THÁNG VỚI CÁN BỘ 

CẤP XẨ ĐÃ NGHỈ VIỆC
Thông tu- số 2/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nôi vụ

Công thức tính

NGHI VỊEC THEO QƯYÉT DINH sộ 13»
HÔI ĐONG CHĨNH PHƯ VAQỰYỂTÕ_______ ...    ___

NĂM 1981 CUA HỘI ĐỒNG BÕ TRƯƠNG

Mức tro’ eấp hằng tháng 
được hưởng tù’ 01/01/2022

Mức tro’ cấp được hường tại 
thcyi điếm tháng 12/2021 1 , 0 7 4

- Tăng thêm 2 0 0 . 0 0 0  đồng/người/tháng đối với những người có 
mức trợ cẩp hằng tháng dưới 2 . 3 0 0 . 0 0 0  đồng/người/tháng;
- Tăng lên bằng 2 . 5 0 0 . 0 0 0  đồng/người/tháng đối với những 
người có mức trợ cấp hang tháng từ 2 .3 0 0 .0 0 0  đồng/người/tháng 
đến dưới 2 . 5 0 0 . 0 0 0  đồng/ngu*ời/tháng.

IVIirc tro' cấD hằng tháng sau khi điều chỉnh
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Theo đo, từ ngày 01/01/2022, tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ 
cấp đứợc hứông tài thôi điêm thăng 12/2021. Cụ thê, nhứ sau:

Cong thức tính

Mức trợ cap hằng tháng 
được hưông từ =

Mức trợ cấp đứợc 
hứợng tăi thợi điểm x 1,074

01/01/2022 thắng 12/2021

Đồng thôi, mức trợ cấp sau khi điêu chỉnh theo công thức trên mà thấp hôn 2.500.000 
đồng/thàng thì đứợc tăng thêm mức trợ cấp nhứ sau:

- Tấng thêm 200.000 đ ồ n g /n g ứ ợ ^ ^ ^  đồi vợi nhứng ngứợi cồ mức trợ cấp hấng thấng 
dứợi 2.300.000 đồng/ngứỢi/thăng;

- Tấng lên băng 2.500.000 đồng/ngứỢi/thăng đồi vợi nhứng ngứợi cồ mức trợ cấp hấng 
thấng từ 2.300.000 đồng/ngứỢi/thăng đến dứợi 2.500.000 đồng/ngứỢi/thăng.

Mức trỢ cấp hang tháng sau khi điều chỉnh
Mức trợ cấp hấng thấng đứợc hứợng tứ ngấy 01/01/2022 (đấ lấm trồn số) đồi vợi cấn 

bồ cấp xấ giă yốu đấ nghỉ viêc đứợc điêu chỉnh nhứ sấu:
- Đồi vợi cấn bồ nguyên lấ Bí thứ Đấng uy, Chu tịch UBND xấ: 2.473.000 đồng/tháng;
(Trứợc đồ, mức hứợng lấ 2.116.000 đồng/thăng.)
- Đồi vợi cấn bồ nguyên lấ Phồ Bí thứ, Phồ Chu tịch, Thứợng trức Đấng uy, Uy viên 

thứ ky UBND, Thứ ky HĐND xấ, Xấ đồi trứợng, Trứợng cồng ấn xă:2.400.000 
đồng/tháng;

(Trứợc đồ, mức hứợng lấ 2.048.000 đồng/thăng).
- Đồi vợi cấc chức dấnh cồn lại: 2.237.000 đồng/tháng.
(Trứợc đồ, mức hứợng lấ 1.896.000 đồng/thăng).

THONG TIN TRONG TỈNH
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY BÁC HỒ TRỚ LẠI TUYÊN QUANG LÃNH DẠO

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
Sấu Cấch mấng thấng Tấm nãm 1945 

thấnh cồng, trứợc khi rợi Tân Trăồ (Sợn 
Dứợng, Tuyên Qụăng) vê tiốp quản Thu đồ 
Hấ Nồi, dứ kiốn khă nặng cồ thê trợ lăi tồ 
chức l ^ n g  chiốn chồng Phăp, Chu tịch Hồ 
Chí Minh đă phận cồng đồng chí Phăm Văn 
Đồng cung mồt sồ" căn bồ ợ lăi Viêt Băc 
mồt thợi giăn đê cung cồ" căn cứ địă.

(02/4/1947 - 02/4/2022)
Ngăy 19/12/1946 cuồc l ^ n g  chiên tồăn 

quồc bung nồ Vă lăn rồng, sàụ khi nghê Đăi 
tứợng Vồ Nguyên Giăp băồ căồ tình hình 
Vă khă rang phồng thu cụă tă, Chu tịch Hồ 
Chí Minh quyêt định trợ lăi Viêt Băc Vă chỉ 
đăồ thức hiên cuồc tồng di chuyên căc cợ 
qụăn, khồ tăng, măy mồc văồ căc ăn tồăn 
khu nhăm băồ tồăn lực lứợng, xăy dứng
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thực lực để tiến hành kháng chiến trường 
ky. Tuyển Quang, nời co vị trí chiến lựờc, 
địà thế hiểm yếu, co thể cờ động linh hoát 
sang các vung khác; nời co cờ sờ chính trị, 
co to chực đáng, chính quyển vá phong tráo 
cách máng vựng chác, tựng lá Thu đo Khu 
giái phong trong Cách máng tháng Tám 
nám 1945, nhân dán co truyển thong yểu 
nựờc nong nán, đoán kểt, tuyệt đoi trung 
thánh vời Đáng, vời cách máng đá đựờc 
chon lám trung tám cuá cán cự địá Viểt 
Bác, án toán khu cuá Chu tịch Ho Chí 
Minh, Trung ựờng Đáng, Chính phu, Quốc 
hoi, Mát trán vá các cờ quán Trung ựờng.

Ngáy 02/4/1947, Chu tịch Ho Chí Minh 
vể đển láng Sáo (xá Hờp Thánh, huyển 
Sờn Dựờng). Đáy lá nời ờ, lám viểc đáu 
tiển cu á Chu tịch Ho Chí Minh khi Ngựời 
trờ lái Viểt Bác để cung Trung ựờng Đáng, 
Quoc hoi, Chính phu lánh đáo cuọc kháng 
chiên cuá dán tôc tá chong thực dán Pháp 
xám lựờc. Nám ờ giữá long chiển khu Viểt 
Bác, xá Hờp Thánh, huyên Sờn Dựờng lá 
nời co vị trí thuán tiển giáo thong liển lác 
báng cá đựờng thuy vá đựờng bo, co thể cờ 
đông đển các xá trong huyển Sờn Dựờng; 
thựờng huyển Yển Sờn, Sáng Thái Nguyển, 
Bác Kán vá vể xuoi; nhán dán các dán toc 
nời đáy sờm giác ngo vá tin tựờng tuyểt đoi 
váo cách máng. Tái láng Sáo, Chu tịch Ho 
Chí Minh chu trì Hoi nghị cán bo Trung 
ựờng Đáng, rut kinh nghiểm nhựng tháng 
đáu toán quoc kháng chiển, tiểp tục kháng 
định đựờng loi kháng chiển toán dán, toán 
diển, trựờng ky, tự lực cánh sinh cuá Đáng 
tá vá yểu cáu khán trựờng di chuyển các cờ 
quán lển Viểt Bác.

Thực hiển chu trựờng cu á Chu tịch Ho 
Chí Minh vá Trung ựờng Đáng, trong suot 
thời ky kháng chiển chong thực dán Pháp 
đá co 65 bo, bán, ngánh vá các cờ quán 
Trung ựờng đát tru sờ lám viểc tái háng 
trám địá điểm khác nháu trển địá bán tỉnh 
Tuyển Quáng nhự: Ván phong Trung ựờng 
Đáng, Bán To chực Trung ựờng Đáng, Bán

Tuyển huấn Trung ựờng Đáng, Chu tịch 
phu, Thu tựờng phu, Bán Thựờng trực QUộc 
hoi, M át trán Viểt Minh, M át trán Liển 
Viẹt^» Tuyển Quáng trờ thánh Thu đo 
kháng chiốn cuá cá nựờc. Tái Tuyển 
Quáng, Chu tịch Ho Chí Minh đá ờ vá lám 
viẹc hờn 5 nám tái nhiều địá điểm khác 
nháu vá cung ờ Tuyển Quáng Ngựời đá co 
n ^ ểu  quyểt định quán trong lánh đáo cách 
máng Viẹt Nám vựờt quá gián kho đển 
ngáy chiển tháng.

Tái Tuyển Quáng, Ngựời đá ky Sác lẹnh 
thánh láp n^ểu  cờ quán cuá Chính phu nhự: 
Ngán háng Quoc giá Viẹt Nám, Bán Thánh 
trá Chính phu, Bán Kinh tể  Chính phủ,... Tự 
Tuyển Quáng, đáu tháng 01/1950, Ngựời 
lển đựờng thám Trung Quoc, Liện Xo để 
mờ rong quán hể ngoái giáo vời các nựờc 
trển thế giời vá cung từ Tuyển Quáng Ngựời 
đá lển đựờng chỉ đáo chiển dịch biển giời 
Thu đong 1950 giánh tháng lời.

Tự tháng 01/1951 đển tháng 5/1952, tái 
Chiệm Hoá, Tuyển Quáng, Ngựời đá chu 
trì, thám dự nhiệu hoi nghị, đái hoi quán 
trong, gán hển vời thánh cong cuá cuoc 
kháng chiển chong thực dán Pháp xám lựờc: 
Đái hoi đái biểu toán quoc lán thự II cuá 
Đáng to chực tái khu rựng Ná Loáng thuoc 
thon Phu An, xá Vinh Quáng (náy lá thon 
Bo Cung, xá Kim Bình), huyẹn Chiệm Hoá; 
Đái hoi đá quyểt định đựá Đáng rá hoát 
đong cong khái, lẩy tển lá Đáng Láo đong 
Viẹt Nám; đáy lá Đái hoi đáu tiện cuá Đáng 
đựờc to chực ờ trong nựờc, đánh dếu mot 
moc quán trong trong quá trình lánh đáo vá 
hường thánh cuá Đáng tá. Tiểp đo, Ngựời 
dự vá chỉ đáo Đái hoi hển minh nhán dán 
bá nựờc Viẹt Nám - Láo - Cámpuchiá; Đái 
hoi Anh hung chiên sy thi đuá vá cán bo 
gựờng máu toán quếc lán thứ’ nhát. Tự ngáy 
01/12 đển ngáy 04/12/1953, Chu tịch ho 
Chí Minh dự’ ky hop thự 3 Quếc hoi khoá I 
đựờc to chực tái xom Bong, xá Tán Tráo, 
huyẹn Sờn Dựờng, đáy lá ky hop duy nhát 
cuá Quoc hoi đựờc to chực trong thời ky
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kháng chiến chông thực dan Pháp xam lược.
Từ đáu nám 1954, Chu tịch Hô Chí Minh 

đá ợ vá lám viếc tái xá Kim Quan, huyện 
Yến Sôn; Ngựợi đá chu trì nhiếu phiến hôp 
cuá Bô Chính trị, Hôi đông Chính phu, lánh 
đáô tôán Đáng, tôán quán, tôán dán tá giành 
tháng lợi trông chiến dịch Đông Xuán 1953
1954 má đỉnh cáô lá Chiến dịch lịch sừ Điện 
Biến Phu, đừá cuôc kháng chiến cuá dán tôc 
tá chông thực dán Pháp đi đến tháng lợi. 
Cung chính từ đáy, Chu tịch Hô Chí Minh 
đá thếô dôi, chỉ đáô hôát đông cuá đôán 
ngôái giáô cuá Chính phu tá tái Hôi nghị 
Giợnếvợ, buôc thực dán Pháp phái ky hiếp 
định chấm dừt chiến tránh, láp lái hôá bình 
ợ Đông Dừợng.

Tuyến Quáng cô láng Sáô lá địá dánh 
đừợc Chu tịch Ho Chí Minh lừá chôn lá nợi 
ợ vá lám viếc đáu tiến đế lánh đáô cuôc 
kháng chiến chông thừc dán Pháp vá cô xá 
Kim Quán nợi cuôi cung Ngừợi ợ trông 
nhừng ngáy đôn nhán tin chiến tháng trừợc 
khi vế Há Nôi.

Xừng đáng vợi niếm tin cuá Bác Hô vá 
Trung ừợng Đáng, quán vá dán Tuyến 
Quáng đá thám giá cung bô đôi chu lừc láp 
nhiếu chiến công váng dôi, đáp tán các 
cuôc tẩn công cuá thừc dán Pháp lến Viết 
Bác. Suốt chín nám trừợng ky kháng chiến 
chông thừc dán Pháp, Đáng bô vá nhán dán 
các dán tôc Tuyến Quáng luôn lám trọn 
nhiêm vu thiếng liếng: Xáy dừng, báô vế 
Thu đô kháng chiến; báô vế án tôán tuyết 
đôi Bác Hô vá các cợ quán đáu náô kháng 
chiến; gôp phán quán trông váô tháng lợi 
cuá cuôc kháng chiến chông thừc dán Pháp 
xám lừợc. Những địá dánh: Lán Ná Nừá 
(Lá Lừá), Đình Tán Tráô, cáy Đá Tán Tráô, 
Đình Hông Thái, Kim Bình, Kim Quán, 
Bình Cá, Khế Láu, Cáu Cá... cuá Tuyến 
Quáng mái mái đi váô lịch sừ dán tôc, lịch 
sừ cách máng Viết Nám.

Ghi nhợ sáu sác vá quyết tám lám thếô 
lợi Bác Hô dáy, trến nến táng lịch sừ, ván

hoa, phát huy mạnh mẽ truyền thống cua 
que hương cách mạng, Đáng bố vá nhan 
dán các dán tốc trong tỉnh đá luốn đoán kết, 
chung sưc, chung long vượt quá moi khố 
khán thư thách, thi đuá láo động, sán xuất, 
chiến đẩu, hoc táp vá cong tác giánh nhiều 
thánh tựu quán trong, viết tiếp tráng sư vẽ 
váng trong giái đoán mơi: Kinh tế  táng 
trương khá; ván hoá - xá hoi phát triển; 
quoc phong - án ninh được giư vững; hệ 
thong chính trị được cung co’, táng cương. 
Đơi song nhán dán các dán tọc trong tỉnh 
khong ngưng đươc cái thiên vá náng cáo. 
Đác biết, nám 2021 lá nám đáu tiẽn triẽn 
khái thưc l ^ n  Nghị quyết Đái hoi XIII cuá 
Đáng, Nghị quyết XVII Đáng bo bo tỉnh 
trong boi cánh ánh hương cuá dịch Covid-19, 
nhưng vơi sư đoán kết, thong nhát, quyết 
tám cáo, no lưc lơn, hánh đọng quyết bẹt 
linh to á t cuá Bán Cháp hánh Đáng bo tỉnh, 
các cáp, các ngánh, cơ quán, địá phương, 
công đong doánh ^ h iế p  vá nhán dán các 
dán toc trong tỉnh đá thưc hiẽn hiếu quá 
“muc tiẽu kép ”: vưá phong chong hiếu quá 
dịch Covid-19, vưá duy trì, phuc hoi phát 
triẽn kinh tế  - xá hoi, cơ bán hoán thánh vá 
hoán thánh vươt mưc háu hết các chỉ tiẽu 
chu yếu trong phát triẽn kinh tế  - xá hoi, 
báo đám quoc phong, án ninh, xáy dựng 
Đáng vá hẹ thong chính trị nám 2021: Giá 
trị sán xuát nong, lám nghiẽp thuy sán táng 
trên 5,3% so vơi nám 2020; 09 xá hoán 
thánh đát chuán nong thon mơi; ty lẹ cto  
phu rưng ^ n  65,2% (đưng thư 3 cá nươc); 
đá thu hut đươc 36 dư án đáng ky đáu tư 
váo tỉnh vơi tong so" von trên 25.000 ty 
đong. Nhiẽu cong trình quán trong đươc 
khơi cong táo đong lưc cho phát triến kinh 
tế  - xá hoi. Đáng bo vá nhán dán các dán 
toc Tuyẽn Quáng tin tương ráng nhát định 
Tuyẽn Quáng Sẽ vươn ^ n  trơ thánh mọt 
tỉnh phát tricn khá, toán diẽn, bẽn vững 
trong khu vưc miẽn nui phíá Bác ttoo muc 
tiẽu Nghị quyết Đái hoi Đáng bo tỉnh lán 
thư XVII đẽ rá.
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MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỰC HIỆN CÁCH LY, 
ĐIỀU TRỊ F0 TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Các dấu hiệu F0 cách ly, điều trị tại 
nhà cán được xử1 trí cáp cứu vá chuyền 
viện kịp thôi

Phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu 
dưới đáy phái thong báo ngáy với Cơ sở 
quán ly ngứới mác Covid-19 tái nhá; trám 
y tế  xá, phướng; hoác trám y tế  lứu đọng, 
Trung tám ván chuyện cáp cứu... đệ đứớc xứ 
trí cáp cứu vá chuyện viện kịp thới:

(1) Kho thớ, thớ hut hới, hoác ớ trệ ệm co 
dếu hiệu thớ bết thứớng: thớ rên, rut lom 
long ngức, pháp phong cánh mui, kho khệ, 
thớ rít thì hít váo.

(2) Nhịp thớ - Ngứới lớn: nhịp thớ > 20 
lán/phut - Trệ tứ 1 đến dứới 5 tuổi: Nhịp 
thớ: > 40 lán/phut, - Trệ tứ 5 - dứới 12 tuoi: 
nhịp thớ: > 30 lán/phut (Lứu y ớ trệ ệm: 
đốm đu nhịp thớ trong 1 phut khi trệ nám 
yện khong khoc).

(3) SpO2 < 96% (trứớng hớp phát hiện 
chỉ số' SpO2 bát thứớng cán đo lái lán 2 sáu 
30 giáy đấn 1 phut, khi đo yệu cáu giứ yện 
vị trí đo).

(4) Mách nhánh > 120 nhịp/phut hoác < 
50 nhịp/phut.

(5) Huyệt áp tháp: huyệt áp toi đá < 90 
mmHg, huyệt áp toi thiệu < 60 mmHg (nấu 
co thệ đo).

(6) Đáu tức ngức thứớng xuyên, cám giác 
bo thát ngức, đáu táng khi hít sáu.

(7) Tháy đoi y thức: lu lán, ngu ru, lớ mớ, 
rát mệt/mệt lá, trệ quẩy khoc, li bì kho đánh 
thức, co giát.

(8) Tím môi, tím đầu mong tay, mong 
chan, da xanh, môi nhợt, lanh đầu ngôn tay, 
ngôn chan.

(9) Không the uống hoặc bu kẻm/giam, 
an kem, nôn (Ợ trẻ em). Trẻ cô biểu hiện 
hôi chứng viẻm đa hẻ thông: sôt caô, đô 
mat, môi đô, lứôi dau tay, ngôn tay chan 
sứng phu nổi hông ban...

(10) Mac thẻm bệnh cấp tính: sôt xuất 
huyết, tay chan miẻng...

(11) Bat ky tình trang bết ôn naô cua 
ngứôi mac Côvid-19 ma thay can baô cô sô
y tế.

2. Danh mục thuốc điều trị ngoại trú 
cho F0 tại nha

Thuôc điẻu trị Côvid-19 tai nha gôm 02 
gôi (A, B):

2.1. Gối thuốc A  (Dành cho F0 trên 18 
tuổi): La nhứng thuôc thông dung baô gôm 
thuôc ha sôt va thuôc nang caô thẻ trang.

- PARACETAMOL 500mg: 20 viẻn. 
Uông 01 viẻn khi sôt trẻn 38,5ôC, cô thẻ lap 
lai môi 04 giô đốn 06 giô nấu van côn sôt. 
Môi ngay dung tôi đa 04 lan. NỐu sôt caô 
liẻn tục trẻn 02 ngay, liẻn hẻ ngay Tram Y 
tế  lứu đông đẻ đứôc hô trô.

- VITAMIN C 500mg: 20 viẻn. Ngay 
uông 02 lan; Sang: 01 viẻn, Chiẻu: 01 viẻn.

2.2. Gối thuốc B  (Dành cho F0 trên 18 
tuổi): La thuếc khang viẻm va thuếc chông 
đông. Chỉ dung khi cô chỉ định cua bac sĩ 
thẻô Hứông dan chan đôan va điẻu trị
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Covid-19 tại Quyết định số' 4689/QĐ-BYT 
ngày 06/10/2021 cuạ Bố Y tế.

Nếu càm thấy khố thở: Nhịp thở khi nghỉ 
ngơi trến 20 làn/ phút và/hoàc SpO2 dưởi 
95% (nếu cố thế đo) Phài LIÊN HẸ NGAY 
Tràm Y tế  lưu đống đế đươc hố trơ. Nếu 
chưà liên hệ đươc, cố thế uống càc thuốc sàu 
(1 liếu duy nhết) thếố hương dàn và TIÊP 
TỤC LIÊN HÊ Tràm Y tế  lưu đống đế đươc 
hố trơ.

- DÊXAMÊTHASON 0.5mg: 36 viên. 
Uống ngày 01 làn, sàu khi àn. Sàng: 12 
viên. Hốàc Mêthylprednisốlốnê 16 mg : 06 
viên Ụốlng ngày 02 làn: sàng 01 viên, chiếu 
01 viên (giưà 2 làn uống càch nhàu 12 giơ, 
uống sàu khi àn).

- RIVAROXABAN 10 mg: 03 viên. 
Ụống ngày 01 làn. Sàng: 01 viên.

* Ghi chu: KHONG s ử  d ụ n g  (gối B) 
nếu cố thài, chố cốn bu hốàc cố mốt trống 
càc bẹnh vế dà dày (bàố tư), bẹnh gàn, bẹnh 
thàn hày dế chày màu.

3. Hưổng dẫn sử1 dụng gối thuốc điều 
trị Covid-19 tai nhẫ cho trề ềm trền 03 
thang tuối *

Đố tuổi trề  ềm Dang thuốc
< 1 tuổi Pạrạcêtạmốl bốt
Từ 1 đến dươi 2 tuồi Pạrạcêtạmốl bốt
Từ 2 đến dươi 5 ^ ố i Pạrạcêtạmốl bốt
Từ 5 đến 12 ^ ố i Pạrạcêtạmốl viên
Trên 12 mối Pạrạcêtạmốl viên

* Ghi chu: Ụống Pạrạcêtạmốl khi sốt 
trên 38.5ốC, cố thế làp lài sàu 04 giơ đến 
06 giơ nếu vàn cốn sốt.

4. Tiêu chuẩn dỡ bo cách ly với người 
mắc Covid-19 điêu trị tái nhá.

Đối với người bệnh Covid-19 không 
triệu chưng hoặc triệu chưng nhệ đủ điệu 
kiện cặch ly, điệu trị tặi nhặ thệố quy định 
sệ đước dớ bố cặch ly, điệu trị tặi nhặ khi:

- Thời giặn cặch ly, điệu trị đu 7 ngặy vặ 
kết quặ xệt nghiệm nhặnh kháng nguyện 
ặm tính vi rut SARS-CoV-2 do nhặn viện 
y tế  thực hiện hoặc người bệnh tư thực hiện 
dưới sư giặm sặt cuặ nhặn viện y tế  bằng ít 
nhất một trong cặc hình thưc trưc tiệp hoặc 
giặn tiốp quặ cặc phướng tiện tư xặ.

- Trong trướng hớp sặu 7 ngặy kốt quặ 
xệt nghiệm con dướng tính thì tiệp tuc 
cặch ly đu 10 ngặy đoi với ngưới đặ tiệm 
đu liệu vặc xin thệo quy định; vặ 14 ngặy 
đoi với ngưới chưặ tiệm đu liệu vặc xin 
thệo quy định.

- Trạm Y tế  nới quặn ly ngưới bệnh 
chịu trặch nhiệm xặc nhặn khoi bệnh cho 
ngưới bệnh.

5. Cách lựá chon têst nhánh tái nhá
- Đệ lưặ chon sặn phẩm tệst xệt nghiệm, 

moi ngưới dặn cặn đốn cặc nhặ thuoc, quặy 
thuoc đặ đước cếp phệp đệ muặ cặc loặi 
tệst đặ đước bo Y tế  cặp phệp vặ cong bo’ 
trện cong thong tin điện tư bo Y tế. Trặnh 
việc muặ tệst rệ tiện hoặc muặ trện mặng 
khong ro nguồn goc, xuết xư.

- Sặu khi lưặ chon cặc loặi tệst nhặnh 
đước cặp phệp, ngưới dặn cặn đoc ky hướng 
dặn sư dung trước khi dung.
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Quyết tâm thực hiện thang lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tĩnh lần thứXVII!

THONG TIN TRONG NƯỚC
KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH 

DÀNG CHÍ LÊ VĂN LƯdNG (28/3/1912 - 28/3/2022)

KỶ NIỆM
110 NĂM NGAỶ SINH 

ĐỒNG CHÍ LỆ  VĂN LƯƠNG 
(28/3/1912 - 28/3/2022)

Nhà lãnh đạo xuất sắc, mẫu m ực của Đảng, 
người học trò ưu tú của Chủ tích Hồ Chí Minh. 

Gần 70 năm liên tục phấn đấu, hy sin h ,ỵ* 
đồng ch í đã có nhiều) cống hiến to lớn 
cho s ự  nghiệp cáểfpịạr9f£ịCủa dân tộc.

Đồng chí Le Văn Lương ten thật là 
Nguyễn Cồng Miễu, sinh ngày 28/3/1912 
trong già đình nho hồc, tài xà Nghĩà Tru, 
huyễn Vàn Giàng, tỉnh Hưng Yễn. Tiếp 
thu truyền thong yễu nươc củà quễ hương, 
dàn tồc, ngày tư khi cồn trễ tuồi, đồng chí 
Lễ Vàn Lương đà giàc ngồ càch màng và 
thàm già càc hồàt đồng yễu nươc. Đồng 
chí được Đàng và Bàc Hồ giàồ nhiễu 
trọng trà ch: Uy viễn dư khuyễt x ư  uy 
Nàm Bồ nàm 1945, Bí thư Vàn Phồng 
Thương vu Trung ương Đàng nàm 1947, 
Trương Bàn Tồ chức Trung ương tư nàm 
1948 - 1954 và tư nàm 1973 - 1976, Giàm

đồc Trương Đàng Nguyễn Ái Quồc Trung 
ương tư nàm 1949 - 1956, Phồ trương Bàn 
Tồ chưc Trung ương tư nàm 1957 - 1959, 
Bí thư Thành uy Hà Nồi tư nàm 1976 - 
1986. Đồng chí Lễ Vàn Lương là Uy viễn 
Bàn Chấp hành Trung ương Đàng càc 
khồà II, III, IV, V; Uy viễn Bồ Chính trị 
khồà II, khồà IV; Bí thư Trung ương Đàng 
khồà III; là đài biểu Quồc hồi khồà VI và 
khồà VII. Du ơ bết cứ cương vị cồng tàc 
nàồ, đồng chí đễu hồàn thành xuàt sàc 
nhiễm vu đươc giàồ.

Cà cuồc đơi hồàt đồng càch màng cuà 
mình, đồng chí đà nễu càồ tẩm gương
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trong sáng: với kẻ thù - hiên ngang, bất 
khuất; với cong viẻc - tán tùy, trung thánh, 
liêm chính, đát lới ích cách mang lẻn trên 
hết vá trước hết; với đới song cùá dán - 
chám lo thiết thực cu thế; với đong chí - 
khiêm nhướng, chù đáo, gán gùi thán tình; 
đôi với bán thán - một gựớng sáng vẻ tự 
phê bình, mọt nếp song trong sáng, gián dị 
vá khoán dùng. Khi đước phán cong phù 
trách cong tác to chực cùá Trùng ựớng 
Đáng, đong chí đá co nhiêù cong hiến qùán 
trong trong cong tác xáy dựng Đáng, đáp 
ựng yêù cáù lánh đáo cách mạng trong hái 
cùọc kháng chiến vĩ đái cùá dán tọc tá. Với 
cựớng vị Bí thự Thánh ùy Há Noi trong 
sùốt 10 nám tự khi đát nựớc thong nhát đến 
nám 1986, đong chí đá cong hiến hết sực 
mình cho sự nghiệp xáy dựng Thù đo, 
chám lo cùọc song cùá nhán dán thánh 
phố"... Đong chí Lê Ván Lựớng đá đê lái 
cho chùng tá nhiêù bái học kinh nghiêm 
qùy báù trên các lĩnh vực cong tác.

Trong gán 70 nám hoát đong cách 
máng, với gán 15 nám bị thực dán giám 
cám, bị trá tẩn dá mán, tán báo, bị đáy đọá 
khác nghiêt, đong chí Lê Ván Lựớng lùon 
giự vững khí tiết ngựới cọng sán; thê hiên 
tám gựớng máù mực, ngựới học tro xùết 
sác cùá Chù tịch Ho Chí Minh, lùon trùng 
thánh, tán tùy với Đáng, với To qùoc, hết 
long hết sực phùc vù cách máng, phùc vù 
Nhán dán. Đong chí lá mọt cán bo co y 
thực to chức ky lùát cáo, song trùng thực, 
gián dị, hoá nhá với moi ngựới, lùon ton 
trong vá láng nghê y kiến cùá đong chí, 
cùá Nhán dán. Với những hoát đong vá 
cong hiến đoi với Đáng, cách máng vá 
dán tọc, đong chí Lê Ván Lựớng đá đựớc 
Đáng, Nhá nựớc táng thựớng Hùán

chựớng Sáo Váng, Hùy hiêù 50 nám tùổi 
Đáng vá nhiêù hùán, hùy chựớng cáo qùy 
khác. Cùọc đới vá sự nghiêp cùá đong chí 
Lê Ván Lựớng đá đế lái nhựng tình cám 
tot đêp đoi với đong chí, đong nghiêp vá 
qùán chùng nhán dán. Đong chí lá mọt 
ngựới cọng sán kiên cựớng, dùng cám, 
trùng thực, mọt ngựới lánh đáo, ngựới 
đong chí máù mực, đáo đực cách máng 
trong sáng, chí cong vo tự, mọt ngựới con 
ựù tù cùá dán tọc Viêt Nám.

Ky niêm 110 nám Ngáy sinh đong chí 
Lê Ván Lựớng (28/3/1912 - 28/3/2022), lá 
dịp đế chùng tá tìm hiểù sáù sác hớn vê 
cùọc đới, sự nghiêp hoát đọng cách máng 
vê váng vá nhựng co ng hiến to lớn cù á 
đong chí đối với sự nghiêp đếù tránh giái 
phong dán tọc vá sự nghiêp xáy dựng, báo 
vê To qùoc Viêt Nám xá họi chù nghĩá. 
Trong boi cánh các cếp ùy đáng đáng tích 
cực to chức học táp, qùán triết, triển khái, 
qùyết tám đựá Nghị qùyết Họi nghị lán 
thự Tự, Bán Chếp hánh Trùng ựớng Đáng 
khoá XIII vê đáy mánh xáy dựng, chỉnh 
đon Đáng vá hê thong chính trị; kiên 
qùyết ngán chán, đáy lùi, xự ly nghiêm 
cán bọ, đáng viên sùy thoái vê chính trị, 
đáo đức, loi song, biếù hiên “tự diên 
b iến ”, “tự chùyến h ó á” váo cùọc song; 
gop phán đọng viên cán bọ, đáng viên vá 
Nhán dán cá nựớc, háng hái thi đùá học 
táp, nghiên cựù, láo đọng sán xùết, thực 
hánh sáng táo, lám nhiêù viêc toi. Đong 
thới, đáy cùng lá dịp đế chùng tá tùyên 
trùyên, co vù các táng lớp nhán dán tiếp 
tùc đáy mánh học táp vá lám thêo tự 
tựớng, đáo đực, phong cách Ho Chí Minh 
vá nhựng học tro xùết sác cùá Ngựới, 
trong đo co đong chí Lê Ván Lựớng.
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Đe tôn vinh, tri ân công lao, đóng gôp 
to lđn của đông chí Lê Vân Lương đói vơi 
sự nghiệp câch mang của dân tóc ta, công 
tâc tuyên truyện can chủ trong mót sô" nôi 
dung sau:

Một lả, thông tin, tuyên truyện vê cuộc 
đơi, sự nghiệp, công lâô, đông gôp tô lơn 
cua đông chí Lê Vân Lương đôi vơi sự 
nghiệp đâu tranh giai phông dân tôc vâ sự 
nghiệp xây dựng, bâô vệ Tô quốc Việt Nam 
xâ hôi chu nghĩa.

Hải lả, công tác tuyên truyện vê đông chí

Lê Vân Lương phai bâô đâm  đung định 
hương, hiệu quâ. Bâng nhiêu hình thức đa 
dang, phông phu gân vơi câc hôât đông 
thiết thực, cu thể, câc nôi dung tuyên 
truyện cân cô vu, đông viên thê" hệ hôm 
nay tiệp tuc hôc tâp, rên luyện, nôi thêô.

Bả lả, tích cực đâu tranh, phân bâc 
thông tin, quan điềm  sai trai, xuyên tac 
c ^ c  đơi, sự nghiệp vâ những công hiên tô 
lơn cua đông chí Lê Vân Lương đôi vơi sự 
nghiệp câch mang cua Đang, Nhâ nươc vâ 
Nhân dân ta.

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - 91 NĂM 
X Â Y  DỰNG V À  PHÁT TRIỂN

NGÀY THÀNH LẬP 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

26/ 3/ 1931-26/3/2022
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Tháng 3/1961, theo đề nghị của Trung 
ương Đoán Thanh niền Lao đong Việt 
Nam, được sự đong y của Bộ Chính trị vá 
Chủ tịch Ho Chí Minh, Đai hôi Đoan toan 
quốc lan thư 3 (thang 3/1961) đa quyết 
định lấy ngay 26/3/1931 lam ngay Ky 
niệm  thanh lập Đoan Thanh niến Cọng 
san (TNCS) Ho Chí Minh hang nam. Trai 
qua 91 nam, qua 11 ky Đai hoi đai biếu 
toan quoc, hệ thong to chực cua Đoan 
gom 4 cap khong ngừng được cung co', lơn 
manh. Hiện nay, 63 tỉnh, thanh trến ca 
nươc đều co hệ thong to chực Đoan; 1.496 
đoan cap huyện; 20.733 đoan cơ sơ, 
19.489 chi đoan cơ sơ va 248.059 chi 
đoan, vơi 7,03 triệu đoan viện. M at trân 
đoan kốt tạp hơp thanh niên khong ngừng 
mơ rong, phat triển manh mệ cua Hoi 
Liện hiệp thanh niện va cac to chức thanh 
viện tap thệ vơi 9,9 triệu hoi viện, 1,2 
triệu hoi viện Hoi Sinh viện Việt Nam.

Đoan TNCS Ho Chí Minh nhan ro trach 
nhiệm cua mình trong xay dưng hệ thong 
chính trị cua đết nươc. Đoan đa thưc hiện 
tot chưc nang “đoi hau bị tin cay cua 
Đ ang”. Từ khi thanh lap đốn nay, Đoan 
đa boi dương, giơi thiệu hang nghìn can 
bo ưu tu cua mình tham gia vao cac cơ 
quan lanh đao cua Đang, Nha nươc, cac 
nganh, cac cếp va cac đoan thệ nhan dan.

Trươc yệu cau, nhiệm vu cua đết nươc 
hiện nay trong qua trình đoi mơi toan diện, 
hoi nhap quoc tế  va phat triện, vơi vai tro 
xung kích, sang tao, la trương hoc xa hoi 
chu nghĩa cua tuổi trệ Việt Nam, Đoan 
TNCS Ho Chí Minh tiệp tuc kiện trì đoan 
kất, tap hơp rong rai moi thanh phan thanh 
niện va cac to chưc thanh niện Việt Nam

trong va ngoai nươc vơi muc tiệu xay 
dưng lơp thanh niện “vừa hồng”, “vứâ 
chuyện”, co ươc mơ, hoai bao, khat vong 
vươn lện lap than, kiấn quoc, cung phẩn 
đau gop phan thưc hiện muc tiệu “dân 
giàu, nứớc mạnh, dân chu, công bằng, vàn 
minh” đong gop tích cực, phat huy vai tro 
quan trong cua to chưc Đoan thanh niện 
trong cong tac xay dưng Đang hiện nay. 
đ ố  xưng đang la “đoi hau bị tin cay cua 
Đ ang” va tiệp tuc vưng bươc dươi cơ 
Đang quang vinh, trong nhưng nam  tơi, 
dươi sư lanh đao trưc tiệp cua Đang, Đoan 
TNCS Ho Chí Minh can tiệp tuc tap trung 
thực hiện cac nhiệm vu sau:

Thứ nhết, bao đam sư lanh đao trưc tiấp 
cua cac cếp uy đang cung cếp đoi vơi 
Đoan TNCS Ho Chí Minh; nang cao hiệu 
qua cong tac xay dưng Đang, Nha nươc 
va cac to chưc chính trị - xa hoi; boi 
dương, giơi thiệu đoi ngu can bo đoan tiệu 
biẩu đệ bo sung can bo cho Đang, Nha 
nươc, M at tran To quoc va cac to chưc 
chính trị - xa hoi.

Thứ hài, tang cương giao duc ly tương, 
đao đức cach mang, loi song van hóa cho 
thanh thiệu nhi; kiện định, kiện trì giao 
duc chính trị, bồi đap ly tương cach mang, 
coi trong giao duc niệm  tin sat son vơi 
Đang, vơi Bac Ho cho đoan viện, thanh 
niện; nang cao chết lương cong tac xay 
dưng Đoan vưng manh vệ chính trị, tư 
tương va to chưc; nang cao chat lương 
đoan viện, nang cao nang lưc cong tac 
cho đoi ngu can bo va chat lương sinh 
hoat chi Đoan.

Thứ bà, to chưc triển khai co hiệu qua 
3 phong trao hanh đong ca ch mang:
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“Thanh niến tình nguyện ”, “Tuổi trế sáng 
tạo”, “Tuổi trế xung kích bâộ vệ Tộ quốc” 
và 3 chương trình đồng hành với thanh 
niên: “Đồng hânh với thanh niến trong hộc 
táp”; “Đồng hânh với thanh niến khởi 
nghiệp, lâp nghiệp”; “Đồng hânh với 
thanh niên rện luyện vâ phát triện kỹ năng 
trong cuộc song, nâng cao thệ chất, đới 
song văn hộ â tinh thần”.

Thứ tứ, tích cực đai diên chàm lồ, bào 
vê quyên và lới ích hớp phàp, chính 
đàng cUà tuồi trê; phu tràch Đồi Thiếu 
niên T iên phong Hồ Chí Minh; là lực 
lương nồng cồt chính trị trồng phồng trà ồ 
thành niên và trồng càc tồ chực thành 
niên V iêt Nàm. Càc tồ chực cuà thành 
niên V iêt Nàm càn đà dạng càc hình 
thực tàp hớp thành niên, tiốp càn và tồ 
chực càc nôi dung, hồàt đông hỗ trớ phu 
hớp với thành niên...

Nàm 2022 sê diên rà Đài hội đồàn càc 
cấp tiên tới Đài hồi đài biểu toàn quồc 
Đồàn Thành niên Cồng sàn Hồ Chí Minh 
làn thự XII. Đày là sự kiên chính trị quàn 
trọng, là diên đàn cuà tuồi trê... Đê gồp 
phàn phàt huy nhựng kốt quà đàt đựớc cuà 
Đỗan TNCS Hồ Chí Minh trồng 91 nàm 
quà; đồng thới đê đài hồi đỗan càc cẩp và 
Đài hồi đài biêu toàn quốc Đồàn Thành 
niên Cồng sàn Hồ Chí Minh làn thự XII, 
nhiêm ky 2022 - 2027 đàt kốt quà tồt, 
cồng tàc tuyên truyên càn chu trồng mồt 
sồ' nồi dung sàu:

Một là, thồng tin, tuyên truyên sàu rồng 
trồng càc tàng lớp nhàn dàn, nhết là thành, 
thiêu nhi nhàn thực đày đu, sàu sàc, toàn 
diên vê quà trình rà đới, phàt triền và

truyên thồng vê vàng cuà Đồàn TNCS Hồ 
Chí Minh; khàng định vị trí, vài trồ, những 
đồng gồp tồ lớn cu à Đồàn TNCS Hồ Chí 
Minh và tuồi trê Viêt Nàm trồng sự nghiệp 
xày dựng, bàồ vê Tồ quồc Viêt Nàm xà 
hồi chu nghĩà.

Hai lâ, tuyên truyên khàng định sự lành 
đàồ trực tiốp, toàn diên và sàng suồt cuà 
Đàng đồi với Đồàn TNCS Hồ Chí Minh 
và tồ chức cuà tuồi trê Viêt Nàm; trồng đồ 
sự lành đàồ cuà Đàng với đài hồi đồàn càc 
cếp và Đài hồi đài biêu toàn quồc Đồàn 
Thành niên Cồng sàn Hồ Chí Minh làn thự 
XII, nhiêm ky 2022 - 2027 cồ vị trí, vài trồ 
quàn trồng hàng đàu, giup đài hồi càc càp 
làm tồt cồng tàc chuàn bị và tồ chực đài 
hồi thành cồng tồt đêp.

Ba lâ, cồng tàc tuyên truyên vê Ky 
niêm  91 nàm Ngày Thành làp Đồàn 
TNCS Hồ Chí Minh và tuyên truyên đài 
hồi đồàn càc cếp tiốn tới Đài hồi đài biêu 
toàn quồc Đồàn TNCS Hồ Chí Minh làn 
thự XII, nhiêm ky 2022 - 2027 càn bàồ 
đàm đung định hựớng, bàng nhiêu hình 
thực đà dàng, phồng phu gàn với càc hồàt 
đồng thiốt thực, cu thê cu à tồ chực Đồàn 
càc cếp.

Bộn lâ, nàm bàt tình hình dự luàn cuà 
càn bồ, đồàn viên, thành niên và càc tàng 
lớp nhàn dàn vê Ky niêm 91 nàm Ngày 
Thành làp Đồàn TNCS Hồ Chí Minh, đài 
hồi đồàn càc cếp và Đài hồi đài biêu toàn 
quồc Đồàn Thành niên Cồng sàn Hồ Chí 
Minh làn thự XII, nhiêm ky 2022 - 2027; 
kịp thới định hựớng dự luàn, đàu trành 
phàn bàc càc quàn điêm sài trài, càc thồng 
tin sài lêch vê Đài hồi.
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NHÌN LẠI 0 2  NĂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA V IỆT  NAM

TÙ' nam 2020 đến nay, Việt Nam đã trải 
qua 4 đợt bung phãt dịch Covid-19. Quy 
mo, địa ban va mức đo lay lan qua moi đợt 
đếu co xu hứớng phức tap hơn. Tính trến 1 
triệu dan, số’ mac ơ Việt Nam xếp thứ 
143/224 nứơc trến thế’ giơi, 06/11 nứơc khu 
vức ASEAN; sô" tử vong xếp thứ 130/224 
nứơc trến thế giơi, 05/11 nứơc khu vực 
ASEAN. Ty lệ tử vong trến số ca mac la 
1,8%, xếp thứ 26/224 nứơc trến thế giơi, 
03/11 nứơc trong ASEAN1.

Trứơc diện biến phức tap cua dịch 
Covid-19, trến cơ sơ chỉ đao cua Ban Chấp 
hanh Trung ứơng, BỌ Chính trị, Ban Bí thứ, 
Lanh đao Đang, Nha nứơc va sứ vao cuộc 
cua ca hệ thong chính trị, cac bo, nganh, địa 
phứơng va sứ đoan kết, đong thuận cua cac 
tang lơp nhan dan, cong tac phong, chong 
dịch đứơc triện khai quyết liệt, đong bo va 
đat đứơc nhiếu kết qua quan trong; trong đo 
đa kiếm soat thanh cong trong 3 đơt dịch đau 
tiến; đa va đang từng bứơc kiếm soat đứơc 
đơt dịch thứ 4 trên pham vi toan qucíc. Cac

1- Nguồn: BỌ Y tế.

biện phap phong, chong dịch cho đến nay cơ 
ban la đung hứơng, kịp thơi va hiệu qua.

Xac định vai tro, y nghĩa hết sức quan 
trong cua vac-xin, Lanh đao Đang, Nha 
nứơc, Chính phu đa đặc biệt quan tam va 
tạp trung chỉ đạo mua, nhap khau, thức hiện 
ngoại giao vac-xin va to chức tiếm vac-xin 
cho ngứơi dan nhanh nhat, nhiều nhat co 
thế, tiếm vac-xin miến phí cho ngứơi dan 
va ngứơi nứơc ngoài sinh song, cứ tru, lam 
việc tai Việt Nam. Chính phu đa thanh lap 
Quy vac-xin phong chong Covid-19 thếo 
Quyết định số 779/QĐ-TTg, ngay 
26/5/2021 cua Thu tứơng Chính phu. Thanh 
lap To cong tac cua Chính phu vế ngoai 
giao vac-xin vơi nhiệm vu xuc tiến, vân 
đong viện trơ vac-xin, thuếc điếu trị va vât 
phảm y tế  cho phong chong dịch Covid-19.

Cho đến nay, Việt Nam đa tiếp nhân
209.6 triệu liếu vac-xin từ cac nguồn mua, 
viện trơ, tai trơ; đat mục tiếu cua Nghị 
quyết 21/NQ-CP của Chính phu vế mua va 
sứ dung vac-xin nam 2021. Đa phan bo
187.6 triệu liếu; con khoang 22 triệu liếu 
mơi đứơc tiếp nhân can tiến hanh cac thu
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tục để kiểm định chất lưởng, xuất xưởng 
vac-xin. Đã kịp thởi phan bo vac-xin theo 
địa bãn trong điểm lã những nởi đang co 
dịch bung phất manh, ngụy cở bung phất 
cao, nhiểu khu cong nghiệp, giao thong 
huyết mach...; ưu tiển tiệm cho cac đôi 
tưởng ngưởi gia, ngưởi co nguy cở cao, mở 
rộng chỉ định tiếm cho mọt so" đoi tưởng 
như phu nữ mang thai trển 13 tuan, trế ếm, 
mở rong mang lưởi tiếm chung bao gom cố’ 
định va lưu đong.

To chưc hiệu qua chiến dịch tiếm chung 
co quy mo lởn nhat trong lịch sư tiếm chung 
tai Viết Nam. Trong thởi gian ngan, ty lế 
tiếm vac-xin cua Viết Nam gia tang nhanh 
chong. Cac địa phưởng, đởn vị đang no lực 
triền khai tiếm chung đế nhanh chong đat 
đưởc đo bao phu. Đến nay, ca nưởc đa tiếm 
đưởc hởn 181,6 triếu liếu, ty lế sử’ dung đat
89,6 % số vac-xin phan bo qua 119 đởt. Viết 
Nam đa đat trến 70% dan so" đưởc tiếm đu 
liếu cở ban, so vởi muc tiếu WHO khuyến
cao, Viết Nam đa vế đích trưởc 6 thang. Dư 
kiến, Viết Nam sế hoan thanh tiếm phu mui 
3 vao cuoi quy I/2022. Vế viếc tiếm cho trế 
ếm tư 05 đến 11 tuổi, Viết Nam đang tích 
cưc chuẩn bị va sế triển khai thếo khuyến 
cao khoa hoc đế bao đam an toan, hiếu qua.

Vởi sư no lưc, đoan kết va quyết tam cao 
cua toan Đang, toan dan, toan quan, chung 
ta đa triển khai nhiếu chu trưởng, biến phap 
vởi tinh than trach nhiêm rat cao, rat quyết 
liết, chỉ đao kịp thởi cung vởi sự hưởng ưng 
tích cưc cua ngưởi dan, sư vao cuoc cua cac
cap, cac nganh nến đa tưng bưởc kiếm soat 
đưởc dịch. Nhưng kết qua nay rat đang tran 
trong, gop phan tao đong lưc, tang cưởng 
niếm tin, sự đoan kết, thong nhat cua moi 
tang lởp trong xa hoi, tao điếu kiến cho 
phuc hoi va phat triến kinh tế" - xa hoi trong 
thời gian tởi'

Bến canh kết qua đat đưởc, cong tac 
phong, chong dịch Covid-19 trong 02 nam 
qua van con m ot so" ton tai, han  chế":

(1) Công tác chỉ đạo điều hành ở các cấp co 
nơi, cô lúc côn lung tung, chưa thông nhát, 
bị đông. Công tác dự’ báo cô lúc chưa sát vơi 
thực tiền; (2) Các quy định cúá pháp luật 
hiền hánh chựá báô quát đươc hềt các tình 
huống ưng phô vơi bung phát cuá dịch bềnh; 
nhiều ván bán chỉ đáô, điều hánh chựá sát 
thực tiền, thiề"u khá thi; (3) Hề thông y tề" côn 
bôc lô hán chề", nhát lá y tề" cơ sơ vá y tề" dự 
phông, chựá đáp ựng đựơc yều cáu khi dịch 
xáy rá; (4) Công tác truyền thông chựá đựơc 
chuẩn bị ky, chựá thông tin kịp thơi, cô thơi 
điềm bị đông, lung tung, nhát lá trông thơi 
gián đáu cuá đơt dịch; (5) Công tác án sinh 
xá hôi nhiều nơi chựá đựơc kịp thơi báô đám, 
nhát lá tái các địá phựơng thực hiền gián 
cách xá hôi vá táng cựơng gián cách xá hôi. 
Viềc giái ngán các gôi án sinh xá hôi côn 
chám, thu tuc hánh chính côn phức táp, gáy 
khô khán chô ngựơi dán, dôánh nghiệp, 
thám chí cô nơi không đu lựơng thực, thực 
phám; (6) Viềc triền khái Nghị quyềt sô" 
128/NQ-CP ván côn những hán chề", bát cáp 
dô các cáp, ngánh, môt bô phán nhán dán cô 
nơi, cô luc côn tự tựơng chu quán, lơ lá, mát 
cánh giác vơi diền biền cuá dịch bềnh, nhát 
lá nhán thực về tiềm vác-xin; (7) Sự phôi 
hơp giựá các địá phựơng trông viềc quán ly 
ngựơi di chuyền, đi lái côn bát cáp, gáy khô 
khán chô ngựơi dán...

Tự thực tề" diền biền tình hình dịch 
Côvid-19 trền thề" giơi vá tái Viềt Nám, 
đông thơi, quá thơi gián triển khái các biền 
pháp phông, chông dịch kề tự đáu nám 
2020 đền náy, cô thề rut rá các bái học kinh 
nghiêm trông công tác phông, chông dịch 
Côvid-19 tái Viềt Nám nhự sáu:

Thứ nhất, lánh đáô, chỉ đáô táp trung, 
đông bô, thông nhát, xuyền suôt vá nhát 
quán tự Trung ựơng đền địá phựơng; huy 
đông cá hề thông chính trị vá phôi hơp chát 
chề, hiều quá giựá các cơ quán; phát huy 
sực mánh đái đôán kềt tôán dán tôc; huy
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động các nguồn lực trong, ngoài nước, 
nguồn lực củá Nhàn dán vá doanh nghiệp 
thám giá cồng tác phồng, chồng dịch; lấy 
ngựới dán lá trung tám, lá chu thệ trồng 
phồng, chồng dịch; cồi trọng dán, chám lồ 
chồ dán, ván đồng Nhán dán; chiến tháng 
dịch bệnh lá chiến tháng cuá Nhán dán.

Thứ: hai, triện khái sớm, chu đồng vá đác 
biệt lá kiến định với biện pháp chồng dịch 
đá đệ rá tư đáu vá xuyên suốt các giái đồán 
lá “chu đọng ngàn chần - phắt hiện sớm - 
cách ly kịp thới - khoành vung gon - dập 
dịch triệt đế - điếu trị hiệu quà ”.

Thứ bà, vái trồ quán trồng cuá bái hạc 
thệồ phướng chám “bồn tái chồ ” (chỉ huy 
tái chồ, lực lướng tái chồ, phướng tiện vá 
vát tư tái chồ, háu cán tái chồ), chu trồng 
vái trồ chu đồng cu á chính quyện các địá 
phướng. Thưc hiện phán cáp, phán quyện, 
phát huy tính chu đồng sáng táồ trồng tồ 
chưc thưc hiện ớ các cáp, nhát lá cáp cớ sớ.

Thứ tứ, bám sát thưc tiện, nám chác tình 
hình, lám tất cồng tác dư báồ,

cán cư dư liệu khồá hạc đệ đưá rá các 
biện pháp phu hớp, kịp thới, hiệu quá. Chu 
đồng xáy dưng các kịch bán, phướng án 
chồng dịch tư sớm, tồán diện, đồng bồ ớ 
mưc cáồ nhát cồ thệ.

Thứ nàm, minh bách trồng việc cung cáp 
thông tin, truyện thông, táồ đước sư thám giá, 
hướng ưng tích cưc, đồng thuận cuá ngưới 
dán trồng cồng tác phồng, chồng dịch bệnh.

Thủ' sàu, náng cáồ uy tín, vị thế cuá Việt 
Nám trện trướng quếc tế  thồng quá các hồát 
đồng chiá sệ thồng tin, hớp tác vá hồ trớ 
quếc tế  trồng phồng chồng dịch Cồvid-19.

Thứ' bày, huy đồng tồng lưc ngánh y tế; 
thiệt láp hệ thồng chám sồc, điệu trị giám 
tư vồng, hình thánh trám y tế  lưu đồng đệ 
cung cáp các dịch vu y tế  chồ ngưới dán tư 
sớm, tư xá, ngáy tái cớ sớ; thưc hiện chiốn 
lước linh hồát, hiệu quá trồng việc xệt 
nghiệm, điệu trị, cách ly.

Thứ tàm, đám báồ vừá chồng dịch hiệu 
quá vừá phát triển kinh tế. Tát cá các hồát 
đồng phồng, chồng dịch trồng lĩnh vưc y tố, 
cung như trồng kiệm sồát biện giới, quán 
ly ngưới nháp cánh, báồ hồ cồng dán... đệu 
táồ điệu kiện đệ thưc hiện tháng lới mục 
tiệu kệp má Chính phu đệ rá.

Thứ chín, báồ đám cồng tác án sinh xá 
hồi đồi với ngưới dán trồng vung dịch, nhát 
lá ớ khu vưc đáng thưc hiện cách ly, phồng 
tồá đệ ngưới dán yện tám, thưc hiện tót các 
quy định vệ phồng, chồng dịch.

đố  tiệp tuc lán tồá quyệt tám phồng, 
chồng dịch Cồvid-19 cuá cá hệ tháng chính 
trị, trồng thới gián tới, cồng tác tuyện 
truyện cán táp trung mồt Sộ’ nồi dung sáu: 

Môt là, thồng tin, tuyện truyện sáu rồng 
đệ các táng lớp nhán dán nhán thưc rồ vệ 
tình hình dịch bệnh Cồvid-19 trện thế giới, 
khu vưc vá trồng nước; đồng lồng, tin tướng 
váồ sư lánh đáồ, chỉ đáồ phồng, chồng dịch 
quyệt liệt cuá Đáng, Nhá nước, Chính phu, 
Bồ Y tấ, các cớ quán chưc náng vá các địá 
phướng. Từ đồ, náng cáồ y thưc trách 
nhiệm, cháp hánh nghiệm các quy định vệ 
phồng, chồng dịch cuá ngưới dán.

Hài là, tiệp tuc tuyện truyện ván đồng 
Nhán dán đồng lồng thưc hiện tót phướng 
chám phồng, chồng dịch “5K + váccinệ + 
cồng nghệ ”, đệ báồ đám án tồán chồ bán 
thán, giá đình vá toán xá hồi.

Bà là, đáy mánh hồát đồng tụyện truyện 
đai ngồái vệ thánh tụu phồng, chồng dịch cuá 
Việt Nám, đác biệt thồng tin vệ chính sách 
hồ trớ phồng, chồng dịch đấn cồng đồng 
dồánh nghiệp vá nhá đáu tư nước ngồái.

Bon là, nám bát tình hình tư tướng, tám 
tráng cuá ngưới dán, kịp thới thồng tin định 
hướng đung dư luán; đồng thới đáu tránh, 
phán bác các quán điệm sái trái, ngán chán 
vá xư ly nghiệm các thồng tin xẩu đồc, tin 
giá, tin khồng đước kiệm chứng vệ tình 
hình dịch bệnh Cồvid-19.
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BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO HỌC SINH 
TRỞ LẠI TRƯỜNG, LỚP HỌC TRỰC TIẾP

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho học sinh mâm
I  A7 .  I  A  -  A  I X  - ■ X ■ ■ a '  h  A  anon, phố thông trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
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Từ ngày 27/4/2021, đợt dịch Covid-19 
lần thứ 4 bùng phàt và diễn biến phức tàp, 
keo dài gầy ầnh hứông đến nhiễù màt cùà 
đôi song xà hội, trong đo co ngành Giào 
dùc. K ế hoạch nàm hoc, chứông trình và 
nôi dùng giào dùc phài thày đổi, gàn 20 
triệu trễ em, hoc sinh, sinh viễn phài tàm 
dứng đến trứông, chùyến sàng hoc trức 
tùyến, hoc qùà trùyễn hình trong nhiễù 
thàng liễn tiễp; ành hứông đốn chất lứợng 
giào dùc, đào tào, tôi sức khoễ, tàm ly cùà 
đoi ngù giào viễn và hoc sinh, sinh viễn. 
Hiễn này, tình hình dịch Covid-19 ợ nứôc 
tà cô bàn đà đứợc kiểm soàt, ty lễ tiễm 
chùng đàt cào, thùỌc nhom 6 nứôc co ty 
lễ bào phù vàccinễ tào miễn dịch cọng 
đong cào nhết thế  giợi2. Bễn cành đo, 
chùng tà đà co kinh nghiễm trong hợn 02 
nàm phong chong dịch; càc điễù kiễn vễ 
chứà bễnh, phong bễnh Covid-19 cùng đà

2 -  Theo Bộ Y  tế, tính đến chiều ngày 
03/02/2022, cà nước đà thực hiền được hơn 181,6 
triều mũi tiềm vàccine Covid-19. Trong độ, sộ' 
liều vàccine tiềm cho ngươi tư 18 tuoi trơ lền là 
trền 165,3 triệu liều (bào gom mũi 1, mũi 2, mũi 
bo sung và mũi 3); 52/63 tỉnh, thành pho' co ty lề 
bào phu mũi 2 trên 90%; 11/63 tỉnh, thành pho' 
co ty lề bào phu mũi 2 tư 82%- dươi 90%. v ề  so' 
liều vàccinề tiềm cho trề tư 12 - 17 tuoi là trền 
16,2 triều liều (gom mũi 1 và mũi 2). 37/63 tỉnh, 
thành pho'co ty lề bào phủ. mũi 2 trền 90%; 16/63 
tỉnh, thành pho' co ty lề bào phu mui 2 tư 80- dươi 
90%; 10/63 tỉnh, thành pho' co ty lề bào phu mũi 
2 tư 23% - dươi 80%.

tot hợn; y thức và nàng lực thực hiễn càc 
biễn phàp bào vễ cà nhàn, cọng đong cùà 
ngứợi dàn nàng lễn;... Vì vày, viễc cho hoc 
sinh đi hoc trực tiễp trợ lài là càn thiất, đễ 
bào đàm chết lứợng dày và hoc, cùng nhứ 
sức khoễ thễ chẩt, tinh thàn cho càc ễm.

Cong tàc chùàn bị cho hoc sinh, sinh 
viễn đấn trứợng hoc trức tiễp đứợc Chính 
phù, bo Giào dùc và Đào tào qùàn tàm và 
chỉ đào qùyễt liễt: Ngày 19/01/2022, tài 
cùọc hop Thứợng trực Chính phù vễ viễc 
xễm xễt mợ cửà trứợng hoc trợ lài, Thù 
tứợng Chính phù Phàm Minh Chính yễù 
càù bo Giào dùc và Đào tào chù trì phoi 
hợp vợi bo Y tế  to chức Hoi nghị trức 
tùyễn toàn qùoc vễ to chức càc hoàt đong 
giào dùc trực tiấp đàm bào àn toàn phong, 
chong dịch trong càc cợ sợ giào dùc; lẩy 
y kiấn càc chùyễn già, càc nhà khoà hoc 
và càc địà phứợng đễ thong nhàt lo trình 
cù thễ mợ cửà càc trứợng hoc trợ lài trễn 
toàn qùoc. Ngày 24/01/2022, bo Giào dùc 
và Đào tào đà bàn hành Cong vàn so" 
283/BGDĐT-GDTC, đễ nghị ủ y  bàn 
nhàn dàn càc tỉnh, thành phố’ càn cứ tình 
hình dịch tài địà phứợng chỉ đào xày dựng 
kế  hoàch, lo trình cù thễ đễ to chức dày 
hoc trức tiấp cho hoc sinh, sinh viễn trứợc 
ngày 14/02/2022. Ngày 03/02/2022, tài 
cùọc hop Thứợng trức Chính phù vễ tình 
hình T ất Ngùyễn đàn Nhàm  Dàn 2022 
và càc nhiễm  vù trong tàm  sàù T ết,
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Thu tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở 
cửa trướng học trên phạm vi toần quoc tại 
tất cầ cầc cấp học trong khoang thới gian 
tử 07 - 14/02/2022.

Thực hiên y kiến chỉ đạo cua Thu 
tướng Chính phu, ngay sau Tết, bo Giao 
dục va Đao tao đa hướng dan cac địa 
phướng chuẩn bị cac điêu kiên, đam bao 
an toan đê hoc sinh trớ lai trướng hoc trưc 
tiêp; cac địa phướng đa tang cướng kiêm 
tra tình hình chuan bị, to chưc cho hoc 
sinh, sinh viên quay trớ lai trướng hoc. 
Đên nay, 100% cac trướng đai hoc, cao 
đang đa lên kế  hoach đưa sinh viên trớ lai 
trướng trong thang 02/2022; toan bo 63 
tỉnh, thanh pho" đa lên kế  hoach cho hoc 
sinh trung hoc đi hoc trong khoang thới 
gian tư 07 - 14/02/2022; 60 tỉnh, thanh phố' 
đa co k ế  hoach với hoc sinh tiêu hoc, 
mam non, con Ha Nội, Bình Dướng, Đong 
Nai đa lên kế  hoach nhưng phai chớ viêc 
lếy y kiên phu huynh đê ến định ngay đi 
hoc cu thể...

Thêo cac chuyên gia tam ly, viêc trê 
khong đước đên trướng hoặc đốn trướng 
rết ít trong mot thới gian dai khong chỉ anh 
hướng đấn viêc tiấp thu kiên thưc, ma con 
anh hướng đên tam sinh ly cua trê cung 
như tac đong đên nhiêu mat khac. Vì vậy, 
can tiấp tuc kiêm soat dịch Covid-19 hiêu 
qua, thuc đay chiên dịch tiêm  chung

vaccinê đê bao đam an toan tính mang, 
sưc khoê cua cac êm. Đ ẩ cac tang lớp 
nhan dan yên tam, sẩn sang đưa con êm 
mình đên trướng, cong tac tuyên truyền 
can chu trong mot so" noi dung sau:

Một là, thong tin, tuyên truyên đấn cac 
tang lớp nhan dan, nhat la phu huynh hoc 
sinh đê moi ngưới nhân thức đung vê sự 
can thiêt cua viêc đưa trê trớ lai trướng 
hoc trong điêu kiên dịch bênh Covid-19 
van con diên biên phức tap; tư đo đong 
thuan với chu trướng cua Chính phu trong 
chỉ đao to chức day hoc trưc tiấp.

Hài là, thong tin kịp thới cong tac 
phong, chong dịch Covid-19; đo bao phu 
vaccinê va cong tac chụận bị đam bạọ cac 
điêu kiên an toan cua cac địa phướng, cac 
cớ sớ giao duc đê đon hoc sinh, sinh viên 
trớ lai trướng; tuyên truyên nhan manh, 
cac chu trướng, đướng loi cua Đang, chính 
sach cua Nha nước, cua Chính phu, cac 
nganh chưc nang, chính quyên cac địa 
phướng, y kiên cua cac chuyên gia đê moi 
ngưới that sự yên tam, tin tướng khi cho 
con êm đi hoc trớ lai.

Bà là, tuyên truyên nang cao y thưc cho 
cac êm hoc sinh, sinh viên trong viêc thưc 
hiên nghiêm cac biên phap phong, chong 
dịch Covid-19, nhat la khuyấn cạọ 5K cua 
bo Y tế  khi quay lai trướng hoc trưc tiấp, 
kê ca khi đa đước tiêm đu liêu vaccinê.
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KHAI THAC HIỆU QUA CƠ S ơ  D ư  LIỆU QUOC GIA VỀ DAN CƯ, 
ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ,

GÓP PHẦN THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SO QUỐC GIA

HỘI NGHỊ TRIẼN KHAI
ĐỂ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VÊ DÂN cư , đ ịn h  d a n h  
VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TÙ PHỤC vụ CHUYỂN Đổl SÓ q u ố c  g ia  

GIAI ĐOẠN 2022 - 2025. TẨM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

»■ *  Hà Nài, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Quán triệt và thực hiện nghiêm tuc các 
chỉ đáo cúá Đáng, Chính phú, các bố, 
ngành, địá phựơng đá đáy mánh chuyên 
đoi số', tích cực, khán trựơng triện khái các 
cơ sơ dự liệu quốc giá, táo nên táng phát 
triện Chính phu điện tử. Đác biệt, Cơ sơ dữ 
liệu quốc giá vệ dán cự do Bố Cống án xáy 
dựng cố vái trố rất quán trong, gán vơi tựng 
ngựơi dán, tựng giá đình, lá nện táng đệ 
hình thánh cống dán số, xá hội số, phu hơp 
vơi xu thế chung củá thế giơi.

Thệố báo cáo củá Bố Cống án, đến náy, 
chung tá đá hoán thánh số' hốá vá lựu trự 
táp trung tái Trung tám dữ liệu quốc giá vệ 
dán cự thống tin cuá hơn 98 triệu ngựơi dán.

Hệ thống dữ liệu náy đựơc ván hánh thống 
suốt, thựơng xuyện háng ngáy bơi các cán 
bố, chiốn sĩ cống án cuá hơn 11.000 xá, 
phựơng, thị trán trện toán quốc. Tự cơ sơ 
dữ liệu quán trong náy, Bố Cống án đá cáp 
má số' định dánh cá nhán cho 100% cống 
dán, đống thơi đá triển khái thu nhán hơn 
60 triệu hố sơ cáp cán cựơc cố gán chíp 
điện tử vơi nhiều ựu điệm noi bát cho cống 
dán, in vá trá hơn 50 triệu thệ đốn táy ngựơi 
dán... Bố Cống án cung đá triện khái kất 
nôi thự nghiệm thánh cống vơi các hệ 
thống thống tin, cơ sơ dữ liệu cuá mốt số' 
bố, ngánh vá các tỉnh, thánh phố' trện cá 
nựơc. Đác biệt, trong đơt cáố điệm chống
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dịch Covid-19 vừa qua, Bô Cong an đã 
phôi hợp với các bỌ, ngành vã địa phừơng 
triển khai cac ừng dung để kiểm soat đi lại, 
phông chông dịch bệnh mang lai hiểu qua. 
Hể thông Cớ sớ dừ liệu quôc gia vể dan cừ 
gôp phan tích cừc trong việc bao đam an 
sinh xa hôi cho hớn 43 triệu ngừới; hô trớ 
hiểu qua trong chiến dịch tiểm chung than 
tốc, lớn nhất trong lịch sừ cho gan 100% 
dan sô" để giup Việt Nam "đi sau vể trừớc” 
trong chiên lừớc tiểm vaccinê...

Để sừ dung hiểu qua Cớ sớ dừ liệu quoc 
gia vể dan cừ, Bô Công an đa phôi hớp với 
Van phông Chính phu tiếp tuc khan trừớng 
xay dừng Để an phat triển ừng dung dừ liệu 
dan cừ, định danh va xac thừc điển từ phuc 
vu chuyển đôi sô’ quoc gia giai đoan 2022 
- 2025, tam nhìn đến nam 2030. Ngay 
06/01/2022, Thu từớng Chính phu Pham 
Minh Chính đa ky ban hanh Quyết định sô 
06/QĐ-TTg phể duyệt Để an phat triển ừng 
dung dừ liệu dan cừ, định danh va xac thừc 
điện từ phuc vu chuyển đôi sô’ quôc gia giai 
đoan 2022 - 2025, tam nhìn đển nam 2030. 
Để an đa xac định 07 quan điểm chỉ đao 
lớn, muc tiểu chung va cac muc tiểu cu thể 
cung với 05 nhôm nhiệm vu, giai phap thừc 
hiện với lô trình cua từng nhiệm vu trong 
nam 2022 va giai đoan 2023 - 2025, định 
hừớng đển nam 2030.

Ngay 18/01/2022, Thu từớng Chính phu 
Pham Minh Chính đa chu trì triển khai Để 
an phat triển ừng dung dừ liệu vố dan cừ, 
định danh va xac thực điển từ phuc vu

chuyển đôi sô" quôc gia giai đoan 2022 - 
2025, tam nhìn đốn nam 2030. Đ ể thừc 
hiển tôt cac nhiệm vu trong thới gian tới, 
Thu từớng yểu cau cac bô, nganh, cớ quan, 
địa phừớng khan trừớng xay dựng chừớng 
trình, kế  hoach, lô trình cu thể vố thới gian, 
nhan lừc triển khai thừc hiển đố an với cac 
nhiệm vu trong tam chính: (1) Đay manh 
cac dịch vu công trực tuyến, đặc biệt la 25 
dịch vu công thiết yếu đế phuc vu ngừới 
dan va doanh nghiệp đa đừớc xac định 
trong Đố an; (2) Nhanh chông thực hiện 
kết nôi, liên thông cớ sớ dừ liệu hô tịch 
điện từ toan quôc, cớ sớ dừ liệu an sinh xa 
hôi, thông tin vaccinê, xốt nghiệm Covid-19, 
cớ sớ dữ liệu quôc gia vố bao hiểm với Cớ 
sớ dữ liệu quoc gia vố dan cừ, bao đam xac 
thừc chính xac thông tin; (3) Đay manh 
chuẩn bị nên tang, kết nôi Cớ sớ dữ liệu 
quôc gia vố dan cừ với cac cớ sớ dừ liệu 
quôc gia, chuyên nganh, nhat la cac cớ sớ 
dừ liệu vố doanh nghiệp, thuế, hai quan, 
ngan hang, giếy phốp lai xe, bao hiểm, y 
tế, giao dục...; (3) Bo’ trí đu nhan lừc, nhat 
la nhan lừc công nghệ thông tin đố tô chừc 
thực hiện; ừu tiên bô trí kinh phí hớp ly, 
hiệu qua triển khai Đố an; (4) Khan trừớng 
ra soat, thao gớ nhừng vừớng mac, bết cập 
vố quy định cua phap luât cô liên quan đố 
tao khuôn khô phap ly thông nhai tô chừc 
thừc hiện hiệu qua. Thu từớng quyết định 
thanh lâp Tô công tac triển khai Đố an với 
16 thanh viên la lanh đao cac bô, nganh, 
cớ quan liên quan do Bô trừớng Bô Công 
an Tô Lam lam Tô trừớng.
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Để việc khai thác va phát huy hiệu qua 
Cơ sở dữ' liệu quốc giá vể dán cư gốp phán 
thúc đáy phát triển kinh tế  - xá hối, cống 
tác tuyển truyện cán thực hiện tốt mốt số" 
nối dung sáu:

M ọ t lả , thống tin, tuyên truyện náng cáố 
nhán thực cuá cán bố, đáng viện vá Nhán 
dán vệ tám quán trọng cuá việc phát triện 
ững dung dữ' liệu quốc giá vệ dán cữ, định 
dánh vá xác thực điện tử phuc vu chuyện 
đối số" quốc giá. Nhán mánh, kết quá trống 
xáy dựng Cở sở dữ liệu quốc giá vệ dán cữ 
cố vái trố vá y nghĩá đác biệt quán trống 
trống xáy dựng chính phu điện tử, kinh tệ" 
số, xá hối số vá cống dán số cuá Việt Nám.

H a i là , thống tin, tuyện truyện nhựng kốt

quá tích cực cuá chuyện đối số" quốc giá, 
trống đố cố việc triện khái Cở sở dự' liệu 
quốc giá vệ dán cự trống thởi gián quá vá 
nhiệm vu, giái pháp trống thởi gián tởi. 
Nhán mạnh các giái pháp vệ báố vệ chu 
quyện dự' liệu số" quốc giá; phống ngựá, phát 
hiện, ngán chán các đối tựởng sự dung mối 
trựởng máng vá cống nghệ cáố xám phám 
hệ thống Cở sở dự' liệu quốc giá vệ dán cự.

B à  là, tuyện truyện náng cáố nhán thức cuá 
cáp uy, chính quyện địá phựởng trống việc 
phát triện các ựng dung tích hởp chip điện tử’ 
trên Thệ cán cựởc cống dán đệ sự dung hiệu 
quá váố cống việc quán ly ngành, lĩnh vực 
đưởc phán cống... gốp phán thực hiện thánh 
cống quá trình chuyện đối số" tái Việt Nám.

nAng cao hiệu qua công tác phòng, chong tác hại 
CỦA thUốc lá đối với sức khúe con người
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Thuốc lá là một trong những nguy cơ lớn 
nhất đối với sữc khoe con ngữới vá lá 
nguyện nhàn háng đáu dán đến tữ vong 
sớm trến thế giới. Theo thong kế củá bo Y 
tế, tái Viết Nám, moi nám co khoáng 
40.000 ngữới tữ vong vì các bệnh co liến 
quán đến thuoc lá. Viết Nám nám trong so" 
15 nữớc co so" ngữới hut thuoc lá cáo nhát 
thế giới với khoáng 15,3 triệu ngữới hut vá 
33 triệu ngữới bị ánh hữớng do hít khoi 
thuoc thu đọng. Ty lệ hut thuoc ớ nám giới 
lá45,3%, nữ 1,1%. Thuoc lá chính lá thu 
phám cuá 6/8 nguyện nhán gáy tữ vong 
háng đáu vá lá nguyện nhán thứ 2 gáy nến 
các bệnh tim mách nhữ đot quỵ, mách 
vánh, bệnh phoi tác nghến mán tính... Đong 
thới, thếo kết quá kháo sát tái Bệnh viện K 
(Há Nôi) cho tháy, 90% cá ung thữ phoi do 
hut thuoc lá. Những ngữới hut thuoc co 
nguy cớ mác ung thữ cáo gáp 10 lán ngữới 
khong hut thuoc.

Ngữới trữc tiếp hut thuoc lá, háy con goi 
hut thuoc chu đong, nguy cớ cáo mác các 
bệnh nán y nhữ ung thữ, tim mách, phổi... 
Tuy nhiến, đoi với ngữới khong hut thuoc, 
háy goi lá hut thuoc thu đong, hít phái khoi 
thuoc tữ điếu thuoc đáng cháy hoác khoi 
thuoc do ngữới hut thuoc phá rá, cung co 
nguy cớ cáo mác các bệnh nguy hiếm. 
Nguyện nhán do khoi thuoc thu đong chứá 
háng nghìn các hoá chết đoc hái. Phu nữ 
vá trế ếm lá hái đoi tữớng thữớng xuyến 
hít phái khoi thuoc thu đong. Đoi với phu

nữ khi mang thai, việc hít phai khói thuốc 
thu đóng có thệ bị say thai, thai nhi chậm 
phát triện hoặc đệ non. Nguy cơ say thai ở 
phu nữ hút thuốc cao gấp ba lan so vơi phu 
nữ khong hut thuoc. Đổi vơi trệ em, hut 
thuoc thu động gay việm đữơng ho hếp, 
việm tai giữa, lam nạng thệm cac triệu 
chững hện va la mọt trong những nguyện 
nhan gay đot tữ ơ trệ sơ sinh. Khoi thuoc 
thu đông lam tang 22% nguy cơ trệ sinh 
nhệ can va lam giam can năng trệ sơ sinh 
tữ 200 đến 400 gram. M at khac, trệ hut 
thuoc thu đong sệ kệm  phat triển chức 
nang phoi va lam tang nguy cơ mac nhiều 
loai bệnh khac.

Hut thuoc la khong chỉ gay ton hai đoi 
vơi sữc khoệ cua ngữơi hut thuoc va những 
ngữơi xung quanh ma con gay ton thết lơn 
cho nện kinh tế  - xa hoi. Mac du tỉ lệ hut 
thuoc la va hut thuoc thu đong ơ Việt Nam 
co giam những Việt Nam van trong danh 
sach những quoc gia co so" ngữơi sữ dung 
thuoc la nhiệu nhẩt thế giơi. Hâu qua va 
những tac hai khon lữơng do thuoc la gay 
ra cho sữc khoệ, kinh tố, xa hoi va sữ phat 
triện cua đẩt nữơc la rat nghiệm trong. Vơi 
những con số thong kệ trên, co thệ thay ton 
thẩt rat lơn vệ kinh tấ, hệ luy lau dai do hut 
thuoc la gay ra la khong hệ nho. Thuoc la 
gay anh hữơng nhiệu mat, nhiệu lĩnh vữc 
trện quy mo quoc gia va tac đong trữc tiệp 
đấn đơi song cua tững ho gia đình co ngữơi 
sữ dung thuoc la.
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Theo các chuyến gia, trong bối cảnh 
dịch Covid-19 ván đang diễn biến phức 
tap, viếc hút thuốc lá sế lảm táng nguy cơ 
lan truyền dịch trong cống đống. Bơi hút 
thuốc la tac hai đến phối, lam suy yếu chức 
nang phối, giam kha nang đap ứng cua cơ 
thế vơi cac bềnh nhiễm trung va ức chế 
miễn dịch. Dố đố, nhứng ngứơi hut thuốc 
dế bị viêm phổi dố vi khuẩn va virus, baố 
gốm ca Cốvid-19.

Nham baố vệ sức khỏẹ cua ngứơi dan 
trứơc tac hai cua thuốc la, thơi gian qua, 
Đang, Nha nứơc va Chính phu đa ban 
hanh nhiệú van ban lanh đaố, chỉ đaố 
cống tac phống, chống tac hai cua thuốc 
la3. Cac cơ quan Trung ứơng va địa 
phứơng đa nố lức hanh đống quyết liẹt 
trống phống, chống tac hai cua thuốc la 
thống qua viẹc thanh lập Ban chỉ đaố 
phống, chống tac hai của thuốc la; quy 
định cấm hut thuốc la tai cống sơ; tuyến 
^ y ế n  nang caố nhạn thức chố can bố, 
cống chức, viện chức ngứơi laố đống vế 
tac hai cua thuốc la... nham trang bị cac

3 -  Nghị quyết so 20-NQ/TW, ngây 25/10/2017 
cua Ban Chấp hành Trung ứơng vế “tàng cứờng 
công tàc bào vệ, chàm sóc và nàng cào sức khỏệ 
nhàn dàn trong tình hình mơi ” đà chỉ ro nhiệm vu 
“thức hiện đong bo các giải pháp nhàm giàm tiếu 
thu thuốc lá ”. Ngày 18/06/2012, Quốc hổi đà bàn 
hành Luật Phong, chong tàc hài củà thuốc lá; ngày 
25/01/2013, Thu tứơng Chính phu. bàn hành Quyệt 
định so 229/QĐ-TTg về Chiện lứơc quốc già phòng, 
chong tàc hại cuà thuốc là đấn năm 2020.

thống tin giup can bố, đang viện va cac 
tang lơp nhan dan nhan thức rố vế tac hai 
cua thuốc la đế mọi ngứơi cố cac biẹn 
phap phống, chống tac hai cua thuốc la, 
baố vế sức khốẹ chố ban than, gia đình va 
xa hối.

Đế nang caố nhan thức chố can bố, đang 
viện va cac tang lơp nhan dan vế tac hai 
cua thuốc la, cống tac tuyến ^ y ế n  can tap 
trung mốt số' nối dung sau:

Thứ nhàt, đay manh viẹc thống tin, 
tuyến ^ y ế n  vế tac hai thuốc la đến cac 
tang lơp nhan dan; nhan manh khi sứ dung 
thuốc la sế gay ra rết nhiệú bẹnh chố cốn 
ngứơi, đặc biết nguy hiếm trống bối canh 
tình hình dịch bẹnh Cốvid-19 hiẹn nay. Tứ 
đố nang caố nhan thức, thay đối hanh vi, 
giam ty lẹ ngứơi hut thuốc la trống thơi 
gian tơi.

Thứ hài, tuyến ^ y ế n  cac biện phap 
phống, chống tac hai cua thuốc la đến cac 
tang lơp nhan dan. Nhan manh vế cac giai 
phap hứơng đến muc tiệú xay dựng mốt 
mối trứơng khống khối thuốc trống gia 
đình, ơ cac cơ quan, cống sơ, trứơng hốc va 
ơ nơi cống cống.

Thứ bà, tuyến ^ y ế n  chu trương, đứơng 
lối cua Đang, chính sach, phap toât cua 
Nha nứơc, cac van ban cua Chính phu, 
nganh chức nang trống cống tac phống, 
chống tac hai cua thuốc la đế mối ngứơi 
nam chac, thực hiện nghiệm tuc, khống 
vi pham.
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI n g o a i  v a  t ìn h  h ìn h  t h e  g iớ i  
ĐÁNG CHÚ ĐTHÔI g ia n  g Ạn  đ Ạ Y

DỰ BÁO TÌNH HÌNH THẾ GIÓI NĂM 2022
NHỮNG Dự BÁO LẠC QUAN

VỀ NĂM 2022
Sau hai năm chao đảo vì đại dịch COVtD- 7 9 , thế giới đã dân thích nghi 

với cuộc sống "bình thường mới" và bước sang năm 2022 
với nhiều dự báo đầy lạc quan.
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Bước vào năm mới 2022, tình hình thế 
giới đước nhiều chuyên già, to chưc nghiên 
cưu dư bào sề tiếp tục căc diên biến và xu 
hướng đà đước xăc lăp tư năm 2021, nhưng 
chứà đựng một số' nhăn tố" mới, phưc tăp, 
kho lướng.

Tác động của đại dịch Covid-19
Đài dịch Covid-19 tiếp tuc là chu đề 

đước nhăc tới trong thong điềp chào đon 
năm mới cuă căc nguyền thu quoc già trên 
thề" giới. Thềo đo, khăng định phong, chong 
dịch Covid-19 văn là mọt trong nhưng muc 
tiều ưu tiền cu à căc quoc già trong năm 
2022. Mot so" chuyền già quoc tế  nhăn định, 
với nhưng tiền bo trong y hoc, nhất là trong 
cong nghề săn xuết, điều chế vàccinề và 
thuoc đăc trị, cung với chiền dịch tiềm 
chung toàn càu, đài dịch Covid-19 sề đước 
kiềm chế, kiềm soăt tot trong năm 2022. 
Tong Giăm đoc To chức Y tế  thế giới 
(WHO) Tềdros Adhànom Ghềbrềyềsus 
tuyền bo, nhăn loài co thề kốt thuc đài dịch 
trong năm 2022, nhẩn mành con ngưới đà 
co trong tày moi cong cu đề lăm đước điều 
đo4. Đề co thề khong chế đài dịch trong 
năm 2022, thế giới căn đày nhành hớn nưà 
toc đo tiềm chung, đăc biềt là mui tăng 
cướng, nghiền cưu cài tiền văccinề nấu căn 
thiềt và phàn phổi nguon cung vàccinề bình 
đăng. Noi căch khàc, Covid-19 khong con 
là mọt đài dịch mà sề trớ thành bềnh đăc 
hưu. Moi quoc già sề chu đông điều chỉnh 
đề song ăn toàn trong điều kiền “bình

4- Tính đến cuối nam 2021, WHO đã phe duyệt 
sử dung khãn cấp 10 loại vaccine; 137 loại đang 
trong giãi đoạn phãt triện lãm sãng vã 194 loại khãc 
đang đửợc phãt triện tiện lãm sãng.

thường mới”, vừa ứng pho với virus, vừa 
bao đảm phát triển kinh tế  - xa hội, khôi 
phục cuộc sông thướng nhật.

Tuy nhiển, một số' quan điểm khac cho 
rang, với sự ra đới cua cac biển chung mới 
va sự bất bình đang trong việc phan phô! 
vaccine tiệp tuc la trớ ngai cho sự kết thuc 
đai dịch Covid-19. Nam 2022, thế giới van 
chưa thể “hết sach” dịch bệnh, nhiểu nới 
sể van phai ưng pho với những lan song 
dịch bểnh mới.

Sự hoi phục của kinh te the giới
Sự thanh cong cua chiển dịch tiểm chung 

đa tao điểu kiển cho nhiều quoc gia phuc 
hoi hoat đọng kinh tể  va triển khai cac chính 
sach kích thích tang trướng. Cac to chực 
quoc tể  lac quan vể triển vong kinh tể  thế 
giới khi cho rang “nam 2022 sể la nam thế 
giới phuc hoi”5, dự bao mực tang trướng 
GDP toan cau nam 2022 sể ớ mực gan với 
ty lể tang trướng trước đai dịch6. Tuy nhiên, 
qua trình phuc hoi chưa đong đểu trển toan 
cau van đang diễn ra. Qua trình nay ớ tưng 
quoc gia phu thuoc nhiệụ vao ty lể tiệm 
v a c c ^  va kha nang chính phu ho trớ nển 
kinh tể  để vựớt qua khung hoang kéo dai, 
nhat la khi ln ^ u  quoc gia đang trai qua giai 
đoan tai bung phat dịch Covid-19. Thệo 
nhạn định cua cac chuyển gia, co 3 yểu to" 
chính can quan tam đoi với sự phuc hoi cua 
kinh tể" toan cau:

Nhận định của Ngân hàng lớn nhất nước My
JP Morgan.

6- Ngân hàng Thế giới (WB) dư bào GDP toàn 
câủ ở mưc 4,3%; Qủỹ Tiến tế quốc tế  (IMF) dư bao 
4,9%; To chưc Hởp tac va Phất triến kinh tế  ( OECD) 
dư bao 4,5%.
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Thứ nhất, đại dịch Covid-19 và sự xuất 
hiện cUà cấc biến thể mới. Quỹ Tiền tệ quốc 
tế  (IMF) và Tố chực Hớp tấc và Phất triển 
kinh tế  (OECD) đều cành bào sự xuất hiện 
cUà càc biến thể mới cố thể tiềm àn nguỹ cớ 
làm chệch hựớng quà trình phục hối toàn 
càu. Sự làỹ làn cuà càc biến chung mới - nhự 
biến chung Omicron cố tốc đố làỹ nhiệm càố - 
cố thệ dàn đến tiếp tuc phài thực hiện giàn 
càch xà hội, vì vàỹ, gàỹ thệm thiệt hài chố 
càc nện kinh tế  và thựớng mài quốc tế, nhẩt 
là càc nện kinh tế  cố đố mớ càố.

Thứ hai, vẩn đệ làm phàt. Tống Giàm 
đốc OECD Màthiàs Cọrmànn chố ràng, 
làm phàt tàng đốt biến là rui ro chính đối 
với mốt triện vọng làc quàn cuà nệnkinh tế  
tốàn càu nàm 2022. Vàn đệ quàn trống 
hiện nàỹ là giài phàp càc nện kinh tế  thế 
giới đối phố với làm phàt. Nếu làm phàt 
khống đựớc kiệm chế, thế giới sệ phài gống 
mình chống chối với suỹ thốài và ố nàm 
2023 hốàc nàm 2024.

Thứ ba, màu thuẫn thựớng mài giựà Hốà 
Kỹ và Trung Quốc cung nhự cành trành 
chiến lựớc giựà hài nựớc nàỹ thệm quỹết 
liệt cố thế khiến chuối cung ựng tốàn càu 
bị ành hựớng tiệu cực. Bện cành đố, tình 
tràng thết nghiệp, thiếu hut làố đống vàn ớ 
mực càố. Thệố Tố chực Làố đống quốc tế  
(ILO), tỹ lệ thàt nghiệp toàn càu ớ mức 
5,7% trống nàm 2022, càố hớn mực trựớc 
đài dịch là 5,4%.

Tình hình an ninh chính trị
Mối quàn hệ giựà Hốà Kỹ và Trung Quốc 

dự’ bàố sệ tiếp tuc tàng cựớng cành trành trực 
tiếp trên tàt cà càc lĩnh vực. Trện bình diện 
quốc tế, hài nựớc sệ cành trành nhàu vệ tàp

hợp lực lượng, định hình luật chơi và cọ xát 
tại các địậ bàn chiến lược, đậc biệt là Đông 
Nám Á và Ân ĐỌ Dương - Thài Bình Dương.

Ngà sệ tiếp tục đôi đàu vơi Hôà Ky và 
phương Tày tài Ukràine. Thệọ đành già cuà 
Thự trương Ngọài giàọ Ngà Sếrgếi 
Ryàbkọv, tình tràng đôi đàu Ngà - Hôà Ky 
xung quành vấn đế Ukràinệ trọng nàm
2021 là tọi tệ nhẩt kế tư cuọc khung họàng 
tến lưà Cubà nàm 1962. Trọng nàm 2022, 
vẩn đệ Ukràinệ chàc chàn tiốp tuc chi phọi 
quàn hệ Ngà - Họà Ky, khọng lọài trư khà 
nàng bị đày đốn bơ vực xung đột.

Khu vực Án Đọ Dương - Thài Bình 
Dương tiệp tuc là trung tàm cuà sư cành 
trành quyệt liệt giưà càc nươc. Thệọ nhàn 
định cuà mọt số' chuyện già, ưu thế nọi trọi 
hiện vàn thuọc vệ “Bọ Tứ” Họà Ky, Án Đọ, 
Nhàt Bàn và Âustràlià. Ngọài rà, trọng nàm
2022 ơ khu vực này sệ diện rà hài cuọc bàu 
cự tọng thọng ơ Hàn Quọc và Philippinệs 
đươc chọ là sệ tàc đọng trực tiệp đển quàn 
hệ cuà hài nươc vơi Họà Ky và Trung Quọc.

Đọi vơi Việt Nàm, càc chuyện già chọ 
ràng, màc du bị đài dịch Cọvid-19 tàc đọng, 
nhưng vị thế và vài trọ cuà Việt Nàm 
khọng nhựng khọng giàm mà tiấp tuc đươc 
phàt huy. Trọng đài dịch, nện kinh tế  Việt 
Nàm chọ thày cọ mọt sực khàng cự rết tọt. 
Trọng nàm 2022, cọ cơ sơ đệ tin ràng, tàng 
trương đàu tự sệ tiệp tuc quày trơ lài Việt 
Nàm. Quàn hệ giựà Việt Nàm vơi càc đọi 
tàc quàn trọng, vơi càc bàn bệ, vơi càc nươc 
làng giềng ASEAN tiệp tuc đươc thuc đày. 
Việt Nàm sệ thu đươc nhiệu thành quà tọt 
đệp hơn tự kinh tế  đấn đọi ngọài, tiệp tuc 
nàng càọ vị thể, vài trọ cuà Việt Nàm ơ khu 
vực cung như trên toàn thế giơi.
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OF THEJg^IALIST REPUBLIC OF VIET NAM,

KẾT QUẢ CHUYẾN THAM Dự HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH ưtNG nam  á  v à  tham  ch ín h  Thứ c Hàn q uố c

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO BÙI THANH SƠN
[1IBỘ NGOẠI GIAO

»  ■

Nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

M INISTR Y OF FOREIGN AFFAIRS

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
và Bộ trưởng Ngoại giao Han QùOc Chùng Eùi-Yong.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao 
Hàn Qủốc Chủng Eủi-yong, Bộ trường Bộ 
Ngoại giao Bủi Thanh Sờn tham dư Hội 
nghị bo trường lan thư hai Chường trình 
khủ vực Đong Nam Á (SEARP) của To 
chưc Hờp tac va Phat triển kinh tế  (OECD) 
va tham  chính thưc Han Qủoc tư ngay 
09 - 11/02/2022.

Hôi nghị bo trường Chường trình khủ 
vực Đong Nam Á (SEÁRP) của To chưc 
Hờp tac va Phat triển kinh tế  (OECD) khai 
mac tai thủ đo Sểoủl, Han Qủoc. Hoi nghị 
đa chưng kiến lể ky kết Biển ban ghi nhờ 
(MOU) ASEAN - OECD giữa hai Tong 
Thư ky ASEAN va OECD.

Phat biểủ tai Phiến thao lủân qủan trong 
vể chủ để “Xay dưng mọt ASEAN thong 
minh hờn vì mot tường lai bao tràm ” va 
“Bao đam phủc hoi xanh hường tời mot 
ASEAN tư cường hờn”, bo trường bo 
Ngoai giao Bủi Thanh Sờn để xủất 03 lĩnh 
vực hờp tac nham tang cường qủan hể đoi 
tac OECD va ASEAN trong thời gian tời 
bao gom: (i) OECD tiểp tục ho trờ, phoi hờp 
tư vẩn chính sach cho ASEAN va cac nườc 
khủ vưc trong qủa trình chủyển đổi so; (ii) 
bao đam moi người dan đườc hường lời tư 
so’ hóa, đườc đao tao va tiểp cân cong nghể 
so, trong đo chủ trong đao tao va đao tao lai 
ngủon nhan lưc, ho trờ cac doanh nghiệp
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vừa, nhỏ va siêu nhỏ trong chuyển đổi số', 
tang cừờng quan hể đỏi tác cống - từ; (iii) 
OECD tang cừờng hờp tac, hố trờ ASEAN 
phat triển nên kinh tể ít carbỏn, thừc hiển 
cac cam kết tại Hỏi nghị lan thừ 26 cac bển 
tham gia Cỏng ừờc khung cua Liển Hờp 
quỏc vể biển đỏi khí hậu (COP26) hừờng 
đển từờng lai xanh hờn va bển vừng hờn.

Tai Hỏi nghị, Viểt Nam va Australia 
chính thừc tiểp nhân vai trỏ đỏng Chu tịch 
Chừờng trình SEARP nhiệm ky 2022 - 
2025 từ Thai Lan va Han Quỏc. Phat biểu 
ngay sau khi đam nhan trỏng trach nay, Bỏ 
trừờng Bỏ Ngỏai giaỏ Bui Thanh Sờn 
khang định, Viểt Nam sể phôi hờp chat chể 
vời Australia, Ban Thừ ky OECD va cac 
thanh viển tiểp tuc thuc đay hỏat đỏng cua 
SEARP nham đỏng gỏp thiểt thừc chỏ phuc 
hỏi va phat triển kinh tể  khu vực, vời 
phừờng cham xuyển suất la đat ngừời dan 
ờ vị trí trung tam cua phuc hỏi va phat triển.

Trỏng dịp nay, Bỏ trường Bỏ Ngỏai giaỏ 
Bui Thanh Sờn tham chính thừc Han Quỏc. 
Đay la chuyển tham cỏ y nghĩa quan trỏng, 
la sừ kiên đau tiên trỏng chuỏi cac hỏat 
đỏng Ky niêm 30 nam thiểt lap quan hể 
ngỏai giaỏ giữa hai nừờc (1992 - 2022). 
Đay cung la chuyển tham đau tiên cua Bỏ 
trừờng Bỏ Ngỏai giaỏ Viêt Nam tời Han 
Quỏc trỏng vỏng 5 nam qua.

Trỏng khuỏn khỏ chuyển tham, Bỏ 
trừờng Bui Thanh Sờn đa hỏi kiển vời Tỏng 
thỏng Han Quỏc Mỏỏn Jaê-in; hỏi đam vời 
Bỏ trừờng Ngỏai giaỏ Han Quỏc Chung 
Eui-yỏng; tiểp Chu tịch Hỏi hữu nghị Han - 
Viêt, Chu tịch K ẹp  hỏi phat triển van hỏa 
Han Quỏc; tham va nỏi chuyển vời can bỏ 
Đai sừ quan Viêt Nam tai Han Quỏc. Tai 
cac buổi lam viêc, Bỏ trừờng khang định

Viêt Nam cỏi trỏng, mỏng muến phat triển 
hờn nữa quan hể vời Han Quỏc va sể hỏàn 
thanh tỏt vai trỏ nừờc điểu phỏl quan hể 
ASEAN - Han Quỏc giai đỏan 2021 - 2024. 
Đỏng thời, bay tỏ mỏng muến Viêt Nam va 
Han Quỏc tiểp tục phỏl hờp, thể hiển lap 
trừờng tích cừc trỏng viêc duy trì hỏa bình, 
ỏn định, trat tự phap ly trển biển, tỏn trỏng 
từ dỏ hang hai, hang khỏng, giai quyểt 
tranh chấp tai Biển Đỏng bang biển phap 
hỏa bình trển cờ sờ luat phap quỏc tể, trỏng 
đỏ cỏ UNCLOS 1982; tiểp tuc ung hỏ viêc 
xay dừng COC thừc chết, hiểu qua, phu 
hờp vời luat phap quỏc tể, UNCLOS 1982.

Vể chuyển tham chính thừc Han Quỏc 
cua Bỏ trừờng Bỏ Ngỏai giaỏ Bui Thanh 
Sờn, cỏng tac tuyển truyền can chu trỏng 
mỏt sỏ" nỏi dung sau:

Một là, thỏng tin đay đu, kịp thời cac 
hỏat đỏng cua Bỏ trừờng Bỏ Ngỏai giaỏ 
Bui Thanh Sờn khi tham dừ Hỏi nghị Bỏ 
trừờng Chừờng trình Đỏng Nam A cua Tỏ 
chừc OECD. Trỏng đỏ, nhan manh, nam 
2022 la nam đau tiên Viêt Nam đam nhiêm 
vai trỏ đỏng Chu tịch “Chừờng trình Đỏng 
Nam A cua OECD (SEARP)” va la nam 
đau tiên hai bển triển khai thừc hiển Ban 
ghi nhờ (MOU) Viêt Nam - OECD giai 
đỏan 2022 - 2026.

Thứ hài, thỏng tin đay đu, kịp thời cac 
hỏat đỏng sỏng phừờng cua Bỏ trừờng Bỏ 
Ngỏai giaỏ Bui Thanh Sờn tai Han Quỏc. 
Nhan manh, chuyển tham cua Bỏ trừờng la 
hỏat đỏng mờ đau đờt Ky niêm 30 nam 
thiốt lap quan hể ngỏai giaỏ Viêt Nam - 
Han Quỏc nam 2022. Từ đỏ, khang định 
mỏi quan hể tỏi đểp giừa Viêt Nam va Han 
Quỏc, cung nhừ triển vỏng phat triển quan 
hể đỏi ngỏai hai nừờc trỏng từờng lai.
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NHÌN LẠI 01 NĂM CẦM QUYỀN 
CỦA TỔNG THỐNG MỸ JOE BIDEN

Tháng 01/2021, thế giới chứng kiến sự Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 
chuyển giáo quyên lực lánh đáo tiếp theo 20/01/2021, chính quyên củá Tong thong 
tái Hoá Ky, với chiến tháng thuộc vê Tong Biden đá thực hiện các bứớc đi nhám hiện 
thong đác cứ Joe Biden. Kệ9 tứ khi Joe thực hóá mục tiêu tái thiết nứớc My.
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Ve đối nội, việc thông qua các gôi cứu 
trợ vá luát cơ sở há táng đứỢc đánh giá lá 
nhứng thánh tứu háng đáu củá Tông thông 
Bidện. Gôi cứu trơ Côvid-19 trị giá 1,9 
nghìn tỷ USD, chô phệp cung cấp môt 
lứơng lơn viện trơ chô các giá đình láô 
đông đáng phái vát lôn đôi phô dịch bệnh. 
Trông khi luát cơ sơ há táng chô phệp sứ 
dung 1.200 tỷ USD đệ cái tổ đứơng bô, cáu 
vá đứơng sát, đứơng ông dán nứơc... trện 
kháp đết nứơc. Vơi hái biện pháp trên, 
Tông thông Jôệ Bidện đá khiến Hôá Kỷ 
không rơi váô suỷ thôái dô Côvid-19 gáỷ 
rá vá xáỷ dứng hệ thông máng lứơi cơ sơ 
há táng mánh mệ hơn. Điệu náỷ lá môt 
trông nhứng nguỷện nhán khiển ông nhán 
đứơc tỷ lệ ung hô trện 50% trông 3 tháng 
đáu tiện nám quỷện. Ngôái rá, dứ luát cơ 
sơ há táng cung lá vẩn đệ hiốm hôi đứơc 
sứ đông thuán cuá cá 2 đáng. Môt thánh 
tứu khác phái kệ tơi lá việc hôán thánh 
vứơt muc tiệu vệ tiệm váccinệ Côvid-19 
trông nứơc. Tông thông Bidện cung đá kỷ 
bán ghi nhơ lện án vá chông chu nghĩá 
phán biệt chung tôc, bái ngôái vá không 
khôán dung nhám váô ngứơi Mỷ gôc A. 
Nhứng đông thái thệ hiện sứ quán tám tơi 
lơi ích cuá các nhôm thiệu số đá phán náô 
lám dịu bơt tình tráng chiá rệ ơ trông nứơc 
cung nhứ thu hệp bết đông giứá đáng Dán 
chu vá Công hôá.

Tuỷ nhiên, chính quỷện cuá Tông thông 
Jôệ Bidện váp phái khô khán, trông đô 
đáng chu ỷ lá sứ láỷ lán mánh mệ cuá biốn 
thệ Omicrôn vá tình tráng lám phát. Lám 
phát ơ Mỷ đáng táng cáô đốn mức đáng 
ngái nhát trông vông 40 nám quá. Dịch 
bệnh Côvid-19, du đứơc tuỷện bô’ đá kiệm 
sôát váô tháng 7/2021 nhứng ván đáng 
diện biấn phức táp vơi sứ xuál hiện cuá

biấn thệ Omicrôn mơi. Chô đấn náỷ, 
Omicrôn đá đứơc phát hiện ơ 43 trông số 
50 tiều báng cu á Mỷ.

Ve độ'i ngoại, chính quỷện cuá Tông 
thông Jôệ Bidện đá giánh lái vái trô dán dát 
cu á Mỷ trông nhiệu ván đệ quôc tế  nhứ 
đám báô cung ứng váccinệ, chông biện đôi 
khí háu báng việc đứá Hôá Kỷ quáỷ lái môt 
lôát khuôn khô đá phứơng. Điện hình lá 
việc khôi phuc tư cách thánh viện cuá Hôá 
Kỷ trông Tô chức Y tệá Thế giơi (WHO); tái 
giá nháp Hiệp định Páris vệ biấn đôi khí 
h á u . Báng việc hán gán quán hệ đông 
minh xuỷện Đái Táỷ Dứơng vơi các đôi tác 
láu đơi ơ cháu Au, Tông thông Jôệ Bidện 
đá giái quỷất nhứng tránh cháp thứơng mái 
vá thuc đáỷ các giá trị chung. Hôá Kỷ cung 
đá thiệt láp cơ chế hơp tác Austráliá - Anh - 
Hôá Kỷ (AUKUS) vá náng tám ánh hứơng 
tái khu vức An Đô Dứơng - Thái Bình 
Dứơng. Mát khác, quỷất định rut tôán bô 
quán đôi Mỷ khôi Afghánistán má không 
chuán bị đáỷ đu các trứơng hơp dự’ phông 
đệ việc kất thuc môt cuôc chiấn kệô dái 2 
tháp kỷ rơi váô thế tiện thôái lứơng nán đá 
khiấn uỷ tín chính trị cuá Tông thông Bidện 
xuông mức tháp kỷ luc.

Thệô các chuỷện giá, trông 01 nám cám 
quỷện vứá quá, Tông thông Mỷ Jôệ Bidện 
đá thức sứ nô lức đệ thức hiện nhứng cám 
kất đôi vơi cứ tri trông nhiệu ván đệ thuôc 
phám tru chính sách đôi nôi vá đôi ngôái, 
quá đô phán náô ghi dáu "sự trơ lái cuá 
nứơc Mỷ". Nhứng dáu án trện cô thệ côi lá 
đôn bầỷ đệ Tông thông Jôệ Bidện đứá đát 
nứơc vứơt quá giái đôán khô khán hiện 
náỷ, nhái lá trông bôi cánh ông Bidện vá 
đáng Dán chu sệ bứơc váô đơt sát hách 
quán trông - cuôc báu cứ giữá nhiệm kỷ 
váô tháng 11/2022.
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TINH HĨNH NGA - UKRAiNE

Tình hình Ukraine tiếp tục diện biến cảng thảng, tiếm ân nhiếu nguy cợ bung phắt 
xung đật. Việc Nga tạp kết hảng nghìn binh sĩ ảp sảt biến giới Ukraine đả trô thảnh 
điếm nong noi bật trến trúông quốc tế  hiện nảy.

BELARUS
A  Minsk

Các địa diêm 
dự kiến diễn 

ra tập trận 
Nga - Belarus

(• • L
•  \ Baranoviche

Luninets

UKRAINE Kharkiv

MOLDOVA

ROMANIA

Matxcơva

Các vị tri ghi nhận
hoạt động quàn sự

NGA

DONBAS

Rostov

Bò trí binh lực
cua Nga tại Belarus

Cac cao buộc qua lại giữa Nga va phương Tay đang khiến tình hình Ukraine 
nong lến tững ngay, tương chững sap bung bo xung đột. Trong thong cao ngay 
23/1, Đai sứ quan My tai Kiev canh bao Nga co thế hanh đọng quan sự bất ky 
luc nao.
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Căng thẳng tại Ukraine ở mức cao 
nhất trong nhieu năm, lăm  day len lo 
ngại ve mọt cuộc tấn cong quăn sứ. 
Trong bôi canh Nga gia tăng hoạt đọng 
quăn sứ doc bien giởi vởi Ukraine vă moi 
lo ngai ve kha năng Nga tăn cong 
Ukraine ngay căng gia tăng, căc nứởc 
thanh vien cua NATO đă đieu quăn đoi 
vă khí tăi quăn sứ tởi căc nứởc thanh vien 
giăp bien giởi vởi Nga, song song vởi 
việc thức hiện no lức ngoai giao “con 
thoi” đe giam  căng thăng. Ngay 
02/02/2022, Ngứởi phăt ngon Ngoai giao 
My John Kirby tuyen bo, căc lức lứởng 
đứởc Hoa Ky trien khai bo sung ở chau 
Au se khong tham chiến ở Ukraine, mă 
nhăm phuc vu muc đích băo ve căc đong 
minh trong NATO. Ong John Kirby tuyen 
bo, Hoa Ky se sởm trien khai lức lứởng 
tởi Romania, Ba Lan vă Đức do cuọc 
khung hoang Ukraine, trong đo, 1.000 
binh sĩ se đứởc đieu tởi Romania theo đe 
nghị cua chính phu Romania vă 2.000 
binh sĩ khăc đứởc triển khai bo sung tởi 
chau Au. Chu tịch Uy ban chau Au EC 
Ursula von der Leyen khăng định, “đă 
chuẩn bị mọt goi trứng phăt kinh tế  vă tăi 
chính manh me vă toan d iên”, bao gom 
viêc giởi han kha năng tiốp căn von nứởc 
ngoai vă kiem  soăt xuết khau, đăc biet 
lă đoi vởi hăng hoa ky thuật cua Nga.

Trong khi đó, Nga liên tiếp canh bao, 
yêu cau Hoa Ky va Tó chức Hiếp ước Bac 
Đại Tay Dứớng (NATO) cam kết bao 
đam an ninh cua Nga bao gom viêc 
NATO không mớ rộng sang phía Đong, 
không kết nap Ukraine lam thanh viên 
cua To chức nay; khong triến khai vu khí 
tấn cong tai cac nứớc lang giêng cua Nga; 
rút lức lứớng va ha tang quan sứ NATO 
khỏi những nứớc thanh viên đứớc kết nap 
sau nam 1997. Đong thới, bac bo moi cáo 
buọc cho rang Nga đang lên k ế  hoach 
xam lứớc Ukrainê. Ngay 08/02/2022, 
Tong thong Nga Vladimir Putin canh bao 
cac nứớc chau Au sê tứ đọng bị cuốn vào 
mọt cuoc chiên với Nga, trong đo “sê 
khong co ngứới chiên thang ” nốu Ukrainê 
gia nhập NATO va sau đo co" chiêm lai 
ban đao Crimêa, von sap nhâp vao Nga 
tứ nam 2014.

Trong boi canh cang thang Nga - 
Ukrainê ngay mot lêo thang, cuoì thang 
01/2022, Hoa Ky va mot so" nứớc (Anh, 
Canada) đa co đong thai tam thới đứa mot 
so" can bo, nhan viên ngoai giao vê nứớc 
do lo ngai Nga sê co nhứng đong thai 
quan sứ với Ukrainê.

Trứớc nhứng cang thang giứa Nga va 
Ukrainê, hau hêt cac nha phan tích đêu 
cho rang, mot cuoc chiốn quy mo lớn 
giứa Nga va Ukrainê ít co kha nang xay
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ra do các ben đều hiểu hậu quả cua một 
cuộc xung đột nểu xảy ra lá rá t lớn. 
Cuộc khung hoảng Ukraine thể hiền 
điều cot loi trong quan hề quốc tế  la vấn 
đề địa chính trị va xu th ế  tạp hớp lực 
lướng. Lap trựớng quyết đoan cua Nga 
trựớc hất nham muc đích buọc Hoa Ky 
va cac đong minh NATO phai đam phan 
lai cẩu truc an ninh chau Au, đặc biềt la 
khu vực anh hướng cua L iền Xo cu. 
Trong khi, chính sa ch đôi pho Nga cua 
Hoa Ky nham tai lap lai vị thế, tam  anh 
hướng cua mình trền chính trướng chau 
Au. Khol NATO do My dan đau noi lền

la nhan to" đam bao an ninh hang đau khi 
chau Au chìm trong tam ly chia rề va bết 
an. Bền canh đo, mọt so" nha phan tích 
cho rang, cuoc khung hoang Ukrainề đa 
tao ra sự thay đoi lớn đoi với mot trong 
nhưng van đề quan trong nhat trong 
chựớng trình nghị sự cua My tai chau 
Au: đo la dự an  Dong chay phướng 
Bác 2 - tuyền đướng ong dan khí đot tư 
Nga sang Đực thong qua biền Baltic. 
Hiền giớ, cac hoat đong quan sự cua Nga 
đa đat Đực vao m ot tình th ế  kho xự, 
buoc Đực phai xềm xềt lai vân đề an 
ninh đoi với dự an nay.
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• Học tập va lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
•  Chủ tịch Hồ Chí Minh noi ve Đảng, đất nước, mùa xuân. 1
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mien, giảm thuế’ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hồi ve chính sảch tải khoa,
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•  M ỗ t sỗ" đ iê u  cần  b iế t  vê  thự c h iê n  cách  ly, đ iê u  trị F0 tá i  nhá trê n  địá

bán  tỉnh. 12
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•  Khái thác hiệụ quá cơ sơ dữ liêu quỗc giá vê dán cư, định dánh vá xác thưc điên tủ’,

gỗp phán thuc đáy chuyên đổi sỗ” quỗc giá. 25

•  Náng cáỗ hiệụ quá cỗng tác phỗng, chỗng tác hái cuá t h ^ c  lá đỗi vơi sức khỗê
cỗn ngươi. 27
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•  K êt quá chuyên thám  dư H ỗi nghị Bỗ trương chương trình Đ ỗng Nám  Á vá

thám  chính thưc Hán Qudc cuá Bỗ trương Bỗ Ngỗái giáỗ Bui Thánh Sơn. 33
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