BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Nhiệt liệt chao mùng 47 nam Ngày Giải phong miền Nam, thong nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!

L Ờ I B A N B IÊ N t A p
Thực hiện Thông báo số' 381-TB/TU ngày 20/12/2021 ve y kiến của Thường trực
Tỉnh ủy về Chùớng trình công tác nàm 2022 củà Ban Tuyền giảo Tính ủy; K ết lủán sô"
373-KL/TU ngáy 24/01/2022 của Ban Thường Vủ Tỉnh ủy về tông kết 15 nam thùc
hiện Quy định sô' 04-QĐ/TU ngay 20/12/2006 của Ban Thướng vu Tính ủy về ch ế đô
thông tin trong Đảng bô tính Tuyền Quang.
Tư tháng 01 nám 2022, Ban Tủyện giáo Tỉnh ủy thực hiện đôi mời phường pháp
biến táp vá sô" hôá Bán tin Thông báo nôi bô trến Cống thông tin điện tư Đáng bô
tỉnh Tủyện Qủáng. Việc đổi mời phường pháp biến táp vá sô" hôá Bán tin Thông báô
nôi bô, củ thệ như sáủ:

1. Ve biên tập
Nôi dủng các tin, bái đườc biện táp thánh 2 phán:

+ Phận thứ nhật: NỘI DUNG TRỌNG TAM (trình bay dùới hình thức
Infographic ).

+ Phận thứ hậi: NỘI DUNG CỤ THÊ (trình bay chi tiết đay đu nôi dung cac
tin bai).

2. Vê số’hốậ Bận tin
- B án tin háng tháng đườc sô" hôá trên Công thông tin điện tư Đáng bô tỉnh
Tủyện Qủáng.
- Địa chỉ trủy cáp Công thông tin điện tư Đáng bô tỉnh Tủyện Qủáng:

https://tuyenquậng.dcs.vn
Đệ tiệp tủc phát hủy vai trô, hiệủ qủá của Bán tin vá đáp ứng yệủ cáủ nhiệm Vủ
công tác xáy dựng Đáng trông tình hình mời, Ban Tủyện giáô Tỉnh ủy đệ nghị các
chi bô cô hình thức phủ hờp đệ chủyện tái nôi dủng Bán tin đện đáng viện trông chi
bô. Căn cù tình hình thực tề cua chi bô, cô thề giới thiều tôm tắt các nôi dung cớ ban,
tại phần thù nhất cua Ban tin; nôi dung đay đu tại phần thù hai cua Ban tin phuc vu
cho việc nghiền cứu cua cấp uy chi bô va đang viền; đong thới triền khai thùc hiền
việc khai thác Ban tin đã đùớc sô'hôa trền Cong thông tin điền tù Đảng bô tính Tuyền
Quang đền đang viền.
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Phần thứ nhất
NỘI DUNG TRỌNG TAM
HỌC TẬP VA LAM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CẬCH HO CHÍ MINH

Chủ tịch h ồ C h ím inh nóivề bảo vệ chính trị nộibộ
Đảng ta la m ột tập the lớn, tư tưởng nhất trí, hanh động nhất trí. Mỗi đảng viên
phải bảỗ vê Đảng vả mội chủ trướng, chính sảch của Đảng.
Ho Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 12, tr.33.
Phải cỗ tinh thản cảnh giảc, phỗng gian bảỗ mảt. Viêc đỗ chủng tả lảm chưa đước
tỗt lảm. Cảc nới cỗn lảm lỗ bí mảt, cản bỗ cỗn nỗi lủng tủng, lảm lỗ bí m ảt của Đảng,
củả Nhả nước.
Sàch đà dẫn (Sđd), tập 15, tr.22.
B ênh bả hỗả cỗn nhiêủ, cỗn lảm m at tải liêủ bí mảt. Cải đỗ rat qủản trọng. Cỗng
tảc phỗng gian của tả cỗn kêm. Chủng tả phải ra sức chỗng chiến tranh giản điêp của
địch, bảng cảch giảỗ dủc chỗ mỗi ngưới lủỗn lủỗn cảnh giảc...
Sđd tà 15 t 22
Đê ngan chản ảm mưu của kê địch, thì cản bỗ, bỗ đỗi vả nhản dản tả cản phải lủỗn
lủỗn nang cảỗ cảnh giảc. Đỗ lả m ỗt nghĩa vủ qủản trong mả mỗi ngưới cỗng dản phải
lảm tron đê9 chỗng lải ảm muủ của đ ế qủỗc vả bê lủ tay sai, đê bảỗ vê nhản dản vả
bả° vê Tỗ qủỐcSđd,
Chủng tả phải thảy rỗ khỗ khản, thảy rỗ ảm muủ của địch để lủỗn lủỗn tỉnh tảỗ đê
phỗng vả chỗng địch phả hỗải; lủỗn lủỗn kiên qủyất vướt mỗi trớ ngải.
Sđd, tập 10, tr.234.
Bỗn đ ế qủỗc phản đỗng tìm cảch đê9 phả cảch mang, chủng chỗ ngưới chủi vảỗ
Đảng lảm giản điêp, cỗ" lêỗ lên cớ qủản lảnh đảỗ đê phả từ trỗng phả ra, nên đảng
viên cản tỉnh tảỗ đê phỗng.
e
A
F
&
Sđd, tập 6, tr.372.
Phải tay trư những phản tử đả hủ hỗ ả ra khỗi Đảng vả cớ qủản chính qủyên, đê giư
gìn tính trong sach của Đảng vả của chính qủyên.
Sđd t ậ 1 t 15
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VAN BẲN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG

QUYẾT DỊNH SỐ 387/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về phê duyệt Chưưng trình “Dẩy mạnh phong trào học tập suốt dời
trong gia đình, dòng họ, cộng dòng, dơn vị giai doạn 2021 - 2030"
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1 - 70% “ Gia đình học tạ p ”;
2 - 65% “Dọng họ học tạ p ”;
3 - 65% “ Cọng đọng học tạ p ”;
4 - 80% “Đơn vị học tạ p ”;
5 - 40% ngươi laọ đọng trọng “ Gia đình học tạ p ”,
“Dọng họ học tạ p ”, “ Cọng đọng học tạ p ”;
6

- 60% cán bọ, cọng chưc, nhạn viên trọng “Đơn vị học

tạ p ” trê n địạ bàn cấp xã đạt dạnh hiêu “ Cọng dân học tạ p ”.
THONG BẲO NỘI BỘ s o 313 - 4/2022
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg
NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao Cộng
Hai đối tượng đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu
công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng
điếm sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc
trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị
trường lao động , với mức 500.000 đằng/người/tháng và
1.000.000 đồng/người/tháng.
THÔNG TIN TRQNG TỈNH
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TỔNG H0P MÓT SỐ KẾT QUÀ CHỦ YẾU THƯC HIÊN CÔNG TÁC KIỂM TRA
GIÁM SÁT UÀ KỶ LUẬT CỦA ĐÀNG QUÝ I NĂM 2022
■

■

■

■

- Thường trực ủ y ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động lam việc với 8/10 to chức đảng
trực thủộc Tỉnh ủy. Tộ chưc thảnh cộng hội nghị trực tuyển với trển 100 điểm cảủ tư
tỉnh đến các hủyện, xả với trển 1.200 đại biểủ tham dự.
- Tham mưủ giủp cấp ủy ra sộat, tổng hớp 698 củộc kiểm tra, giam sat, thanh tra
của cac tộ chưc đang, cac cớ qủan Nha nước, M ặt trận Tẩ qủộc va cac tộ chưc chính
trị - xa hội cếp tỉnh.
- Cếp ủy va ủy ban kiểm tra cac cap kiểm tra 229 tố chưc đang va 896 đang viển
(cộ 24 cap ủy viển); giam sat chủyển để đội với 193 tộ chưc đang va 136 đang viển
(cộ 41 cếp ủy viển).
- Qủa kiểm tra, giam sat cộ 06 tộ chưc đang va 07 đang viển cộ thiểu sột, khủyểt
điểm, vi pham, đển mưc phai xử ly bang cac hình thức ky lủât đội với 04 đang viển;
đa yểủ caủ kiểm điểm, nghiêm tủc rủt kinh nghiêm 03 đang viển cộ thiểủ sột, khủyểt
điểm; tiểp nhân va xư ly kịp thới, đủng qủy định 126 lướt đớn.
- Cap ủy, ủy ban kiểm tra cac cap đa thi hanh ky lủạt đội với 01 tộ chưc đang (bang
hình thức canh caộ) va 32 đang viển vi pham (cộ 10 cap ủy viển), trộng độ khiển trach
20 đang viển, canh caộ 07 đang viển, cach chưc 01 đang viển, khai trừ 04 đang viển.
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THÔNG TIN TRONG NƯỚC

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT VE KINH TẾ - XÃ HỘI
NƯỚC TA QUÝ I NĂM 2022
1. Một số’kết qua chu yếu
- Chiến dịch tiêm vaccine ^phong Covid-19 đến ngay 22/3/2022, ca nước đã co trên
82% dãn số’đước tiêm ít nhất 1 liêu vaccine Covid-19.
- GDP quy I tãng 5,03% so với cung ky nấm trước, cao hớn so với tòc đò tãng 4,72%
cua quy I/2021.
- Von đau tư trực tiếp nước ngoai thực hiên tai V iệt Nam đat mưc cao nhết so với
quy I cua cac nam 2018 - 2022.
- Tong kim ngach xuết nhập khau hang hoa quy I đat 176,35 ty USD, tang 14,4%
so với cung ky nam 2021.
- Tư ngay 15/3/2022, cac hoạt động kinh doanh, du lịch cua ngưới dan chính thưc
trớ lai bình thướng.

2. Nhiệm vu, giai pháp trong thời gian tôi
Thứ nhất, phong, chong dịch bênh thêo phướng cham "Thích ưng an toan, linh
hoa^ kiểm soát hiêu qua dịch Covid-19".
Thứ hai, đay m anh cong tac xuc tiốn thướng mai, kêt nôi giao thướng đê liên kốt,
tiêu thu hang hoa trong va ngoai nước. Tang cau trong nước thong qua cac giai phap
kích thích tiêu dung nọi địa.
Thứ ba, tiốp tuc thuc đay viêc triển khai cac dư an đau tư cong. Đê cao ky luât, ky
cướng đau tư cong, xử ly nghiêm cac trướng hớp vi pham, can trớ lam châm tiên đo
giao von, giai ngan von.
Thứ tứ, tiốp tuc thưc hiên cac chính sach tiên tê đê ho trớ dòãnh nghiêp. Giam sat
chặt chê, kịp thới, đay đu, chính xac diên biốn nớ xẩu trong nên kinh tế đê co phướng
an xử ly thích hớp.

MỘT SỐ VẤN ĐE ĐẶT RA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
__________________ / _
THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
_____ _« «____ __________ Ạ _____ __ ? _______ A______

Trung Quoc la thị trướng xuết khấu nong, lam, thuy san lớn va quan trong nhết
của V iêt Nam. Từ 2010 - 2020, tong kim ngach xuết nhập khau nong thuy san V iêt
Nam - Trung Quoc tang liên tuc.
Tuy nhiên, trong bol canh thướng mai, đau tư quoc tế va khu vưc co nhiêu biốn
đong, diên biên dịch Covid-19 hốt sưc phức tap, đê tao điêu kiên t o â n lới cho cac
hòãt đong thướng m ai nong san giữa V iêt Nam - Trung Quoc, can chu trong m ọt so"
giai phap chu yêu sau:
Thư nhết, tổ chức san xuết hang hoa nong san thêo chuoi gia trị, nang cao chết
lướng, gia trị gia tang. Tang cướng cac biên phap quan ly to a t đong thu mua nong
san, nguyên liêu đam bao quy cach, tiêu chuấn, chat lướng xuất khấu.
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Thứ hai, hoan thiện cơ chế, chính sách, hanh lang pháp ly theo hướng xuất khau
chính ngach. Phat huy tối đa cac cớ ch ế hớp tac song phương giưa hai nước. Tiếp tục
đẩy m anh xúc tiến thương mai, mớ rống thị trướng xua! khau sang cac thị trướng khac
như Canada, ASEAN, Trung Đống, chau Phi đe tranh phu thuốc vao m ốt sô" ít thị
trướng, han ch ế rui rố khi cố biến đống lớn.
Thư ba, tang cướng tố chức cac hốat đống xuc tiến thướng m ai cố hiệu qua tai thị
trướng Trung Quốc. Khuyến khích va cố chính sach hố trớ cac dốanh nghiẹp tham
gia cac diễn đan, hối trớ xuc tiến thướng m ai nống san dố Trung Quốc tố1chức; xay
dựng thướng hiếu, đang ky baố hố, thay đổi mau ma, baố bì san pham danh riệng chố
thị trướng Trung Quốc.
Thứ tư, hố trớ thống tin kết hớp với bối dướng đaố taố ky nang, nghiêp vu nham khuyến
khích cac dốanh nghiêp vưa va nhố, cac hố kinh dốanh ca thế nhố lẻ thay đối thối quến
giaố dịch, hướng tới sư dung cac hình thưc giaố dịch thệố thống lê thướng mai quốc tế.

THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH Nlininm
1. K ế t qua đ ạ t được
Hiện Anh là đối tác thương m ại lớn th ứ 3 tại châu Au của Việt Nam, là thị trường
xuất khâu lơn thứ 9 của Việt Nam.
- Kim ngach xuết khau đat 5,77 ty USD, tang 16,3% số với cung ky nam trước.
- Kim ngach xuết khau m ặt hang sat thếp tang đốt biến tư 35,9 h iếu USD nam
2020 lến 491,3 h iếu USD nam 2021, kim ngach xuết khau rau cu qua tang gan gếp
đối tư 11,6 h iếu USD nam 2020 lến 19,4 triệu USD nam 2021.
- Kim ngach nhập khau hang hốa tư thị trướng UK đat 687 triệu USD, giam 19,7%
số với cung ky nam trước.
- Đ ạc biết, mức thăng dư thướng m ai của V iết Nam với Anh liện tuc tang trống
giai đốặn 2010 - 2020 tư mức 1,1 ty USD nam 2010 lến 4,3 ty USD nam 2 0 2 0 /rrố n g
nam 2021, mức thang dư thướng m ai giữa V iết Nam va Anh tang lến mức ky luc đat
5,08 ty USD dố xuết khấu cua V iệt Nam sang Anh tang m anh trống khi nhap khau tư
V iết Nam sang Anh lai giảm.
2. G iải p hap
(1) Tiếp tuc ra Sốặt, hốàn thiến, ban hanh, sưa đối, bố sung hẹ thống van ban phap
luât chố phu hớp với cac cam k ết đa cố trống Hiếp định; Vế phía địa phướng, can
tang cướng việc định hướng cac dốanh nghiệp chu đống mớ rống thị trướng xuết nhâp
khau, tang cướng tân dung cớ hối tư thị trướng Anh.
(2) Chu trọng cac biến phap cai cach thu tuc hanh chính, tang cướng cac biện phap
hố trớ, nang caố nang lưc canh tranh chố cac nganh hang va dốanh nghiệp, ^ ố gớ
cac khố khan, vướng mac vế m at chính sach.
(3) Cac dốanh nghiệp can chu đống tìm hiểu cac cam k ết cua Hiếp định, chu đống
chua^ bị nang lực, nguốn hang, nang caố sưc canh tranh, chu đống hớp tac, liến kết
đề tặố chuối cung ứng, thuc đấy san xuết, tư đố hốàn thiện chuối gia trị tư san xuết,
canh tac, ch ế biện, phan phối.
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NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG AIDS,
MA TÚY, MẠI DÂM NĂM 2 0 2 2
Tàng cướng sù dụng mạng xà hội, ứng dụng công nghệ thông tin đ ề đoi mới, đả
dạng hôa cảc hình thùc tuyền truyền.

* Ve HIV
- Mở rộng xệt nghiệm HIV, đặc biệt là xét nghiệm HIV tại cộng đồng và tự xệt
nghiệm HIV.
- Nàng càồ chất lưởng điéu trị nghiện càc chất dạng thuộc phiện bàng thuộc
Méthàdộnệ;
- Mở rộng triện khài thí điểm càp thuộc M ệthàdộnệ nhiệu ngày.
- Mở rộng điệu trị dư phòng trưởc phởi nhiệm vởi HIV bàng thuộc ARV (PrEP).
- Mở rộng điệu trị ARV chộ bệnh nhàn HIV/AIDS.

* Ve ma túy
- Phộng, chộng sàn xuết trài phệp chết mà tuy.
- Phộng, chộng muà bàn, vàn chuyện trài phệp chẩt mà tuy.
- Phộng, chộng tộ chưc, chưà chẩp sư dung trài phệp chẩt mà tuy.
- Kiếm sộàt càc hộàt động hởp phàp liện quàn đến mà tuy.
- Quàn ly ngưởi nghiện, ngưởi sư dung trài phệp chàt mà tuy.

* Ve mai dam
Thực hiện cộ hiệu quà Quyệt định số’ 1629/QĐ-TTg, ngày 28/9/2021 cuà Thu
tưởng Chính phu phệ duyệt Chưởng trình phộng, chông m ài dàm giài độàn
2021 - 2025.
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CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG COVID-19
(2022 - 2O23)
- Hoàn thành việc tiêm mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến
dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người tư118 tuổi trờ lên.
- Hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưổi 12 tuổi
trưổc tháng 9/2022.
- Tát cà các đồi tượng dê bị tổn thương đêu được bào đàm
tiếp càn càc dịch vu y tê.
- sẩn sàng thực hiên khàm bênh, chưà bênh từ xà, co cơ chế
cấp phàt, cung ưng thuoc phu hơp, hiêu quà bào đàm ngươi
màc Covid-19 đươc điêu trị kịp thơi.
- sàn xuàt thuốc điêu trị Covid-19 tài Viêt Nàm.
- Thiêt làp hê thong thêo doi sưc khoê thong quà y tế cơ sơ và
thày thuoc đong hành (ho trơ quà điên thoài hoàc Intêrnêt...).
- c o chính sàch phàn bổ nhàn ìưc và chế đo luàn phiên co
thơi hàn.
- Ap dung mưc phu cếp ưu đài nghê 100% đoì vơi càn bo y
t ế dự phong, y t ế cơ sơ; nghiên cưu chế đo đàc thu, ưu đài vơi
càc ìưc lương vu tràng thàm già phong, chong dịch.
- Nhà nươc bào đàm nguon tài chính cho cong tàc phong,
chong dịch Covid-19.
- Tiêp tuc huy đọng, vàn đọng sự thàm già đong gop cuà càc
doành nghiệp, tổ chức, cà nhàn; sự tự nguyên chi trà cuà
ngươi màc Covid-19 khi khàm, điêu trị thêo yêu càu.
8
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HOẠT ĐỘNG ĐỒI NGOẠI VA
V

V

V ,

_

A

A

TÌNH HÌNH THE GIỚI THỜI GIAN GAN ĐAY

KẾT QUẢ CHUYẾN THẢM CHÍNH THỨC VIỆT NAM
CỦA BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO CANADA
1. Kết qua đạt được
- Canada hỗ trơ V iệt Nam xuất khẩu nông san, xoa đói giam nghèo; đề nghị
V iệt Nam hỗ trơ Canada thúc đay quan hệ Đôi tác chiến lược giữa Canada
va ASEAN.
- Việt Nam đè nghị Canada tiếp tuc mơ cửa thị trương cho hang hóa, nông
san Việt Nam cúng như tang cương hỗ trợ Việt Nam sơm phúc hôi va phat triền
kinh tế - xa hôi sau đai dịch Covid-19; sơm công nhạn hỗ chiệu vaccinệ cúa Việt
Nam, tao điệu kiện cho công đông ngươi V iệt Nam tai Canada ôn định cuôc
sông, hoc tập va lam việc.
- Nam 2021, kim ngach thương m ai song phương hai nươc vươt 6 ty USD, tang
19% so vơi nam 2020.
- Thang 01/2022, Bô Công thương Việt Nam va Bô Thương mai quôc tế xuc
tiốn xuết khau phat triển kinh tế va doanh nghiệp nhô Canada đa ky Ban ghi
nhơ vệ việc thanh lâp Uy ban kinh tế hôn hơp Việt Nam - Canada.
- Việt Nam luôn san sang cung Canada thuc đay quan hệ Đôi tac toàn diện
phat triện manh mệ, hiệu qua va thực chết.

2. Cong tac tuyến truyền
Thư nhat, thông tin vệ kốt qua chuyện tham.
Thư hai, tuyện truyện thanh tựu va triện vong; chao mưng cac đơt ky niệm
quan hệ giưa hai nươc; khang định sự coi trong quan hệ hơp tac toan diện cua
Canada đôi vơi V iệt Nam.
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CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC
LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH HÌNH UKRAINE VÀ CHỦ TRƯƠNG,
QUAN Đ IỂM CỦA VIỆT NAM
■

•

■

■

»

■

Đai hội đồng Liên Hợp quốc thông qua 03 Nghị quyết liên quan tới tình hình
tại Ukraine.
-

+ Ngày 02/3/2022, thông qua “Nghị quyết ve Hành động gây hấn cua Nga
đối với U kraine”, với 141 phiếu thuận, 35 phiếu tràng và 05 phiếu chông. Viết
Nam đa bô phiếu trang đối với Nghị quyết nay.
+ Ngay 24/3/2022, thông qua “Nghị quyết về hạu qua nhan đao dô hanh động
xam lước U krainề”, với 140 phiếu thuạn, 05 phiếu chông, 38 phiếu trang va 10
nước không tham gia bô phiếu. V iệt Nam tiếp tuc bô phiếu trang đôi với Nghị
quyết nay.
+ Ngay 07/4/2022, thông qua “Nghị quyết vế viẹc đình chỉ tư cach thanh viên
cua Nga tai Hôi đông nhan quyến Liến Hớp quôc”, với 93 phiếu thuạn, 24 phiếu
chông, 58 phiếu trang va 18 nước không tham gia bô phiếu. V iết Nam đa bô
phiếu chông đôi với Nghị quyết nay.
- Lap trướng, quan điểm va sự tham gia đông gôp tích cực cua Viết Nam đổi
với cac nô lực nhan đaô va tuyến bô" đông gôp chô cac hôat đông nhan đaô đa
đước công đông quôc tế công nhan, đanh gia caô. Trông thới gian tới, công tac
tuyến truyến can chu trông môt sô" nôi dung sau:
M ột la, thông tin, tuyến truyến lap trướng, quan điếm nhat quan cua Viết Nam
trông cac nôi dung phat biếu tai Liến Hớp quôc; thực hiến nghiềm cac chỉ đaô,
định hướng cua Ban Tuyến giáô Trung ướng tai Công van sô" 2517-CV/BTGTW,
ngay 01/3/2022 va Công van sô" 2712-CV/Bt GTW, ngay 05/4/2022.
Hai là, tuyến truyến nham nang caô canh giac cua can bô, đang viến va Nhan
dan trước cac am mưu, thu đôan cua cac thế" lực thu địch, phan đông, cớ hôi chính
trị lới dung tình hình đế chông pha, tuyến truyến xuyến tac vế lap trướng, quan
điếm cua V iết Nam. Đông thới, tang cướng đau tranh, phan bac với cac thông
tin sai sư that, thiếu kiếm chứng, đặc biết la trến mang xa hôi, nham kích đông
Nhan dan, gay phướng hai tới quan hế đôi ngôai cua V iết Nam với cac nước.
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MỘT s o TÌNH HÌNH THẾ GIỚI
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ĐÁNG CHU Ý THỚI GIAN GAN ĐÂY

-

Việt Nam đạt thoa thuận ve công nhân hô chieu vaccine lẫn nhau với 19

quốc gia. Tính đến ngày 07/4/2022, cac nước công nhận hộ chiếu vaccine Việt
Nam gôm: N hật Bàn, Hôà Ky, Anh, ú c , An Độ, Belarus, Campuchià, Philip
pines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cap, Thô Nhĩ Ky, Sin
gapore, Saint Lucia, Han Quôc, Iran va Malaysia.

-

Nhiều to chức quốc te uy tín tiếp tục dự báo tích cực đối với triển vọng

phục hối vá táng trựớng kinh tê'củá Việt Nám. N gân hàng Phát triển châu Á
(ADB) dự bào, tâng trưởng kinh tế củâ V iệt Nám nám 2022 đát 6,5% và 6,7%
vào nám 2023.

-

Giới chức Philippinês tiệp tục đựá rá các tuyên bố' vá hánh đọng kháng

định báo vệ chu quyên ớ Biến Đông. Trong diển biển mởi vể cuộc báu cự tái
Philippinểs, các ựng viển Tong thong đá cộ các tuyển bô" m ánh mể vể cám kểt
báo vể chu quyển biển, đáo ở Biển Đong, sự dung phán quyết PCÁ (nám 2016)
lám “đon b ẩ y ” đáu tránh vởi Trung Quoc. Các ựng viển cám k ểt nếu đác cự
sể khong khoán nhựởng vởi nhựng hánh đọng cuá nựởc ngoái “xám p h á m ”
vung biển cuá Philippinểs vá đoán k ể t vởi các nựởc láng giểng, ngán chán
thám vong cuá Trung Quoc, no lực xáy dựng COC co tính ráng buọc. M ot số'
nhá phán tích, chuyển giá quoc tể" cho ráng, khoáng thởi gián tự náy đển ngáy
09/5/2022 ở Philippinểs đựởc dự báo tiểm án nhiểu nguy cở cáng tháng liển
quán đển B iển Đong cung nhự quán hể giựá Philippinểs vá Trung Quoc.
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Nga hiện la quốc gia bị nhận lệnh trừng phạt nhiều nhất thế giới. Trong đó,
quốc gia ập nhiều lệnh trừng phạt nhất tới Nga trong thới gian qua la Anh (890),
Thụy Sĩ (868), Hoa Ky (838) va Liền minh chau Au (705).
Đáng chu y, cac biện phap tai chính nghiệm khac bao gốm: (1) Xóa số hau hết
cac ngan hang Nga khoi hệ thong thanh toan quoc tế (SWIFT); (2) Đong bang tai
san cua Ngan hang Trung ừớng Nga; (3) Đong bang tai san cua cac nha lanh đao
Nga va cac nha tai phiệt Nga song ớ nừớc ngoài; (4) Cac tap đoan đa quoc gia
đong cừa hoat động va nhanh chong thanh ly khoan đau từ cua ho ớ Nga; (5) Cac
lệnh han chế xuết khau va cac lệnh cẩm tai trớ thừớng mai. Bện canh đo, mọt so"
quoc gia chau Au, My cung thong bao cếm cac may bay Nga vao khong phân
nừớc nay...
Tuy nhiên, bết chap hang loat lệnh trừng phat nghiệm trong chừa từng co cua
phừớng Tay, nện kinh tế Nga van cho thay nhiệu tín hiệu lac quan. Ngừới dan đa
bat đau gừi tiện trớ lai. Ngan hang Trung ừớng Nga đa tang lai suat từ 9,5% lện
20% va khuyển khích ngừới dan gừi tiện vao tai khoản. Cac nha xuat khàu phai
chuyện đoi 80% so" tiện thu đừớc từ ngoai hôi thanh đong Rublệ. Nga van ban tới
10 ty USD tiện dau khí moi thang cho cac khach hang nừớc ngoai.
Mặc du vậy, kinh tế Nga van sệ đoi m ặt với suy thoai. Mừc đo sệ phu thuọc
vao ba yốu to" chính: Thứ nhất, tam ly tiệu dung cua ngừới dan; Thứ hai, mừc đo
thích ứng cua doanh nghiệp trong nừớc đoi với tình trang co lap kinh tế; Thứ ba,
triện vong xuat khàu nhiện liệu hoa thach cua Nga.
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H Ợ P t AC Qo ú OCo TÊ ĐÊ TH Ú C Đ A Y Q ú A T\ R ÌN H
CHUYÊN đ O i n a n g LÔỢNG t o a n c A ú
________________ Ã " ________

K

____y ________ _________ •

•______________

V ____

A ____

•

N ăm 2020 đã đánh dấu thập kỷ cua năng lương tai tạo. Bất chấp đại dịch
Covid-19, trong năm 2020, săn lương năng lương tư các nguon tái tạo đá tăng
thêm 260 GW vă đăt mức tăng trưởng 50%. Hơn 80% tong cong suết điện đưă
văo sư dung trong năm 2021 lă tư căc nguon năng lương tăi tăo, trong đo năng
lương M ăt trơi vă điện gio chiếm 91%.
Theo nghiên cưu củă cơ quăn năng lương quoc tế (IEA), đến năm 2025, năng
lương tăi tăo sê trơ thănh nguon săn xuết điện chính, cung căp m ột phăn bă
lương điện trên th ế giơi, ươc tính, cong suết điện gio vă quăng điện sê vượt
cong suết cuă khí đot văo năm 2023 vă thăn đă văo năm 2024.
Quă trình chuyển giăo vă phăt triển cong nghệ năng lương tăi tăo căn đươc
thể chế hóă thong quă trăo đổi, hơp tăc vă kêt nôi quốc tế. Dươi khẩu hiệu "Từ
thăm vong tơi hănh đọng", căc bo trương vă phăi đoăn cếp căo tư hơn 50 nươc
trên th ế giơi đă thăm dư Diên đăn Đoi thoăi Chuyên đói năng lương Bêrlin lăn
thư 8 tăi Thu đo Bêrlin cuă CHLB Đưc trong 02 ngăỷ 29 - 30/3/2022. Tăi diên
đăn, căc đăi biêu đă chiă sê quăn điêm vă căm kốt vê việc sư dung năng lương
hiệu quă vă thuc đăỷ năng lương tăi tăo đê co thê gop phăn văo m ọt th ế giơi
on định vê chính trị, thịnh vương vê kinh tế. Bên cănh đo, căc đăi biêu cung
căm kốt vê những ưu tiên đău tư chiên lươc, đăc biệt trong lĩnh vực năng lương
tăi tăo, trong quă trình chuyên đồi năng lương nhăm khong chỉ giup băo vệ khí
hău mă con gop phăn văo cung co" ăn ninh.
Tăi diên đăn, Thư trương Đăng Hoăng An đă cung căp bưc trănh tong thê vê
cơ chố chính săch vă nhưng ưu đăi cuă V iệt Năm trong lĩnh vực năng lương tăi
tăo. Tăp đoăn Giăi phăp Xănh (Thê Grêên Rêsolutions Group) cuă V iệt Năm
đă kỷ thỏă thuăn hơp tăc trong lĩnh vưc năng lương tăi tăo vơi Tăp đoăn Giăi
phăp cong nghiệp Thỷssênkrupp (tklS) vă Thỷssênkrupp nucêră AG & Co.
KGăA cuă Đưc nhăm phăt triện căc dư ăn hỷdro xănh vă ămmoniăc ơ Việt Năm.
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CAC s ự KIỆN LỊCH s ử
QUAN TRỌNG
TRQNG THANG 5/2022

<nr

204 n a m N g à y sin h C .M á c (0 5 /5 /1 8 1 8 - 05/5/2022)
it

120 n á m N g á y sin h đ ổ n g ch í P h a n Đ á n g L ư u L á n h đ á ổ t iề n b ổ i t iê u b iể u c ủ á Đ á n g vá c á c h
m a n g V iề t N á m (0 5 /5 /1 9 0 2 - 05/5/2022)
iị
f'W ÊK ÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊK ÊÊÊÊiK ÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊinÊÊÊÊÊÊÊÊ

68 n a m N g à y C h iế n th ắ n g Đ iệ n B iê n P h ủ
(0 7 /5/1 9 5 4 - 07/5/2o 2 2 )
5/
rỵi

132 n á m N g á y sin h C h ủ tịc h H ổ C h í M in h
(1 9 /5/1 8 9 0 - 19/5/2022)
9>
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Phần thứ hai
NỘI DUNG CU THỂ
VAN BAN CHỈ ĐẠỘ CUA TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 387/QĐ-TTg
NGÀY 25/3/2022 CỦA THỦ TƯ0NG CHÍNH PHỦ
Về phê duyệt Chưưng trình "Dẩy mạnh phong trào
học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng dồng,
ddn vị giai đoạn 2021 - 2030”
Mục tiêu cụ the của Chương trình đến
nam 2025 la 70% gia đình đươc công nhận
đạt danh hiếu “Gia đình hôc tạ p ”, 65%
dông hô được công nhân đat danh hiếu
“Dông hô hôc ta p ”; 65% công đông (thôn
ban, tổ dan phô" va tương đương) được
công nhan đat danh hiếu “Công đông hôc
ta p ”; 80% cac tố chưc, cơ quan, trương
hôc, dôanh nghiệp, cơ sơ san xuat trên địa
ban cap xa đươc công nhan đat danh hiệu
“Đơn vị hôc tệ p ”. B ến canh đô, 40%
ngươi laô đông trông “Gia đình hôc ta p ”,
“Dông hô hôc tặ p ”, “Công đông hôc tap ”,
60% can bô, công chưc, nhan viên trông
“Đơn vị hôc tặ p ” trên địa ban cap xa đat
danh hiệu “Công dan hôc ta p ”.
Tô chức nghiến cưu, sưa đôi, bô sung,
hôan thiến va ban hanh thếô thẩm quyến
cac bô tiếu chí đanh gia cac mô hình gia
đình hôc tap, dông hô hôc tap, công đông
hôc tap, đơn vị hôc tap phu hơp vơi cac

phương thưc hôc tap suôt đơi trông điếu
kiến chuyến đôi sô" trông giaô duc va đaô
taô. X ay dựng kế" hôach thực hiến muc
tiêụ Chương trình, triến khai cac bô tiêụ
chí trông cac tô chưc Khụyê"n hôc va trến
cac địa ban dan cư trông ca nươc. Tô chưc
tap hua"n vế nôi dung, phương phap triến
khai cac bô tiêụ chí mô hình hôc tap suôt
đơi trông gia đình, dông hô, công đông,
đơn vị.
Tang cương ứng dung công nghế thông
tin trông tẩ chưc cac hôat đông hôc tap
suôt đơi. N ghiên cưu, xay dưng phan
m ếm nham sô" hôa va triến khai thưc hiến
trên nến tang công nghế sô" viẹc thu thap
minh chưng, chô điếm , đanh gia, tông
hơp, baô caô... viẹc thực hiẹn cac bô tiếu
chí xay dưng cac mô hình “Gia đình hôc
ta p ”, “Dông hô hôc ta p ”, “Công đông
hôc ta p ”, “Đơn vị hôc ta p ” thếô cac muc
tiêụ cua Chương trình. X ay dưng trang
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thông tin điện tử trên cơ sở k ết nối, liên
thông vơi cơ sơ dử liệu vê tài nguyên
thông tin thử viện, Hệ tri thửc V iệt sô”hôà
và càc cơ sơ dử liệu quôc già khàc... giúp
tuyện truyện, phô biện, tàp huàn nàng

càô hiểu b iệt chô càn bô hôi, hôi viện
khuyện hôc và ngửơi dàn vệ càc nhiệm
vu khuyện hôc, khuyện tài, xày dửng càc
mô hình hôc tàp. Nàng càô hiệu quà hôàt
đông cu à trung tàm hôc tàp công đông.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg
NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ
tiền thuê nhà cho người lao động
Thệô đô, hài đôi tửơng sệ đửơc nhàn
hô trơ là ngửơi làô đông đàng làm việc
trông dôành nghiệp và ngửơi làô đông
quày trơ lài thị trửơng làô đông, vơi mửc
500.000 đông/ngửơi/thàng và 1.000.000
đông/ngửơi/thàng. Hô trơ ngửơi làô đông
đàng làm việc trông dôành nghiệp. Cu
thệ, Quyệt định quy định ngửơi làô đông
đàng làm việc trông dôành nghiệp tài khu
công nghiệp, khu chố xuàt hôàc khu vửc
kinh tệ” trông điềm đửơc hô trơ khi cô đu
càc điệu kiện sàu:
1- Ở thuệ, ơ trô trông khôàng thơi giàn
tử ngày 01/02/2022 đện ngày 30/6/2022.
2- Cô hơp đông làô đông không xàc
định thơi hàn hôàc hơp đông làô đông xàc
định thơi hàn tử 01 thàng trơ lện đửơc
giàô kệt và bàt đàu thực hiện trửơc ngày
01/4/2022.
3- Đàng thàm già bàô h i ệ ^ xà hôi bàt
buôc (cô tện trông dành sà ch thàm già
bàô hiểm xà hôi b àt buôc cu à cơ quàn
bàô h i ệ ^ xà hôi) tài thàng liện kệ trửơc
thơi điệm dôành nghiệp làp dành sàch làô

đông đệ nghị hô trơ tiện thuệ nhà. Trửơng
hơp ngửơi làô đông không thuộc đôi
tửơng thàm già bàô
xà hôi bàt buôc
thệô quy định tài khôàn 4 Đ iệu 2
Nghị định sô” 115/2015/NĐ-CP, ngày
11/11/2015 cu à Chính phu quy định chi
tiệt m ôt sô” điệu cuà L uàt Bàô h i ệ ^ xà
hôi vệ bàô h i ệ ^ xà hôi bàt buôc thì phài
cô tện trông dành sà ch trà lửơng cu à
dôành nghiệp cuà thàng liện kệ trửơc thơi
điẩm dôành nghiệp làp dành sàch làô
đông đệ nghị hô trơ tiện thuệ nhà. Ngửơi
làô đông đàng làm việc trông dôành
nghiệp đàp ửng đu càc điệu kiện trên thì
đửơc nhà nửơc hô trơ 500.000
đông/ngửơi/thàng. Thơi giàn hô trơ tôi đà
3 thàng. Phửơng thửc chi trà hàng thàng.
Hô trơ ngửơi làô đông quày trơ lài thị
trửơng làô đông. Q uyệt định quy định
ngửơi làô đông đàng làm việc trông
dôành nghiệp, hơp tàc xà, hô kinh dôành
cô đàng ky kinh dôành tài khu công
nghiệp, khu chệ xuàt hôàc khu vực kinh
tệ” trông điệm đửơc hô trơ khi cô đu càc
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điều kiện sau: ( 1) Ở thuê, ở trọ trong
khoang thởi gian từ ngay 01/4/2022 đến
ngay 30/6/2022. (2) Co hởp đong lao
đọng khong xác định thởi han hoặc hởp
đong lao động xac định thởi han từ 01
thang trở lên đừởc giao k ết va thừc hiện
trong khoang thởi gian từ ngay 01/4/2022
đến ngay 30/6/2022, trừ hởp đong lao
đông giao kết tiếp noi cua hởp đong lao
đông đa giao kết va thừc hiền trừởc đo.
(3) Đang tham gia bao hiếm xa hoi bat
buọc (co tến trong danh sa ch tham gia
bao hiếm xa hoi b at buọc cua cở quan
bao hiếm xa hoi) tai thang liến kế trừởc
thởi điếm ngừởi sừ dung lao đong lạp
danh sa ch lao đong đế nghị ho trở tiến
thuế nha. Trừởng hởp ngừởi lao đong
khong thuọc đoi từởng tham gia bao hiếm
xa hoi bat buọc thếo quy định tai khoan
4 Đ iếu 2 Nghị định số' 115/2015/NĐ-CP,
ngay 11/11/2015 cua Chính phu quy định
chi tiết mot so" điếu cua Luật Bao hiếm
xa hoi vế bảo hiếm xa hoi b at buọc,
ngừởi lao đong mởi tuyến dung va co
giao k ết hởp đong lao đong nhừng chừa
co tến trong danh sach tham gia bao hiếm
xa hoi bat buọc cua cở quan bao hiếm xa
hoi thì phai co tến trong danh sa ch tra
lừởng cua ngừởi sừ dung lao đong cua
thang liến kế trừởc thởi điếm ngừởi sừ
dung lao đong lap danh sach lao đong đế
nghị ho trở tiến thuế nha. Mừc ho trở ap
dung cho đoi từởng nay la 1.000.000
đong/ngừởi/thang. Thởi gian ho trở toi đa
3 thang. Phừởng thức chi tra hang thang.
Quyết định nếu ro ho sở đế nghị ho trở
gom: Danh sach ngừởi lao đong đế nghị

ho trở tiến thuế nha co xac nhân cua cở
quan bao hiếm xa hoi. Trừởng hởp trong
danh sach co ngừởi lao đong khong thuọc
đoi từởng tham gia bao hiếm xa hoi bat
buọc, ngừởi lao đong mởi đừởc tuyến
dung thì bo sung thếm ban sao danh sach
tra lừởng cua thang liến kế trừởc thởi
điếm đế nghị.
Vế trình từ, thu tuc, thởi gian thừc hiền
chu yếu tai doanh nghiềp, hởp tac xa, ho
kinh doanh, thởi gian từ luc Uy ban nhan
dan cấp huyẹn tiếp nhan ho sở đến khi
Uy ban nhan dan tỉnh ra quyết định ho trở
va chi tra cho ngừởi lao đong la 04 ngay,
cu thế nhừ sau: Ngừởi sừ dung lao đong
tong hởp danh sach ngừởi lao đong đế
nghị ho trở trên cở sở đởn đế nghị cua
ngừởi lao đong, niềm y ết cong khai tai
nởi lam viềc ít nhết 03 ngay lam viềc.
Ngừởi sừ dung lao đong chịu tra ch nhiềm
vế tính chính xac, trung thừc thong tin cua
ngừởi lao đong. Sau đo, ngừởi sừ dung lao
đong gừi cở quan bao hiếm xa hoi đế xac
nhan ngừởi lao đong đang tham gia bao
hiếm xa hoi (thởi gian xừ ly cua cở quan
bao hiếm xa hoi la 02 ngay). Ngừởi sừ
dung lao đong nop ho sở đế nghị ho trở
đến Uy ban nhan dan cếp huyẹn đế thẩm
định trình Uy ban nhan dan cap tỉnh ban
hanh quyết định phế duyẹt danh sach,
kinh phí ho trở va chỉ đao thừc hiền chi
tra ho trở (thởi gian xừ ly cua Uy ban
nhan dan cếp huyẹn la 02 ngay, Uy ban
nhan dan cếp tỉnh la 02 ngay). Ngừởi sừ
dung lao đong chi tra cho ngừởi lao đong
trong vong 02 ngay lam viềc kế từ ngay
nhan đừởc kinh phí ho trở.
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THỒNG TIN TRONG TINH

TỔNG Hợp MỘT số KẾT QUẢ CHỦ YÉU
THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIEM TRA, GIÁM SÁT
VA Kỷ LUẬT CỦA ĐẢNG QUÝ I NĂM 2022
Quy I năm 2022, cấp Uy, Uy ban kiểm
tra căc cấp trong tỉnh đă chỉ đao thực hiển
co hiểu quă cong tăc kiểm tra, giam săt
theo chựơng trình k ế hoạch để ra; Thựờng
trực Uy ban Kiểm tra Tỉnh Uy chU động
lăm việc vời 8/10 to chực đăng trực thuọc
Tỉnh Uy vể cong tăc kiểm tra, giam săt vă
ky luăt cUă Đăng thực hiển Nghị quyết
Đai họi Đăng bo tỉnh lăn thự XVII vă Nghị
quyểt sô” 56-NQ/TU ngay 29/12/2021
(Kế' hoạch sộ' 16-KH/UBKTTU ngây
08/02/2022); chỉ đao ră soăt, điểu chỉnh,
bo sung chựờng trình kiểm tra, giam săt
toan khoa vă năm 2022 thểo tinh thăn
Nghị quyểt so” 56-NQ/TU ngay
29/12/2021 cua Ban Thựờng vu Tỉnh uy
vế tâng cứờng lảnh đạộ cộng tắc kiếm trạ,
giâm sát vả kỷ luật cUâ Đảng, giải đoạn
2021 - 2025. Tăp trung xự ly kịp thời căc
đơn, thự khiêu nai, to” căo đoi vời to chực
đăng vă đăng viển thểo quy định cua
Đăng, phăp luăt cua Nhă nựờc. To chức
thanh cong hoi nghị trực tuyển vời trển
100 điểm cău tự tỉnh đển căc huyển, xă
tăp hu ă n nghiêp vu cong tăc kiểm tra,
giam săt vă ky luăt cua Đăng cho căn bo
chu chot vă căn bo, cong chực lăm cong

tăc kiểm tra trong toan Đăng bo tỉnh, trển
1.200 đai biểu tham dự.
Tham mựu giup căp uy ră soăt, tong
hờp chựờng trình kiểm tra, giam săt, thanh
tra cua căc to chực đăng, căc cờ quan Nhă
nựờc, M ăt trăn To quoc vă căc to chực
chính trị - xă hoi căp tỉnh năm 2022 tranh
chong chéo, trung lăp (tong so” 698 cuọc).
Căp uy vă uy ban kiểm tra căc căp kiểm
tra 229 to chực đăng vă 896 đăng viển (co
24 căp uy viển); giam săt chuyển để đoi
vời 193 to chực đăng vă 136 đăng viển (co
41 căp uy viển). Qua kiểm tra, giam săt
co 06 to chực đăng vă 07 đăng viển co
thiểu sot, khuyể^ điểm, vi pham, đển mực
phai xự ly băng căc hình thực ky luăt đoi
vời 04 đăng viển; đă yểu cău kiểm điểm,
nghiêm tuc rut kinh nghiêm 03 đăng viển
co thiểu sot, khuyể^ điểm; tiê”p nhăn vă xự
ly kịp thời, đung quy định 126 lựờt đờn.
Căp uy, uy ban kiểm tra căc căp đă thi
hanh ky luăt đoi vời 01 to chực đăng
(băng hình thực canh căo) vă 32 đăng
viển vi pham (co 10 căp uy viển), trong
đo khiển trăch 20 đăng viển, canh căo 07
đăng viển, căch chực 01 đăng viển, khai
trự 04 đăng viển; Qua kiểm tra, giam săt
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và thi hành kỷ luật trong Đảng đã co tác
dung tích cực góp phàn quan trong trong
giáo dục, ràn đe, ngàn ngừà sài phàm, giữ
vững kỷ luàt, kỷ cừơng củà Đàng.

* Một so nhiệm vụ trọng tâm cong
tâc kiể m tra, giâm sât vâ kỷ lụât cụâ
Đâng Qụỷ II nâm 2022
Tiếp tục thàm mừu, giúp cấp Uỷ lành
đào, chỉ đào, to chừc thừc hiến càc vàn
bàn chỉ đào củà Trung ừơng, củà tỉnh vế
cong tàc kiếm trà, giàm sàt và kỷ luàt củà
Đàng; tiếp tuc rà soàt, sừà đổi, bo sung
càc vàn bàn củà cếp uỷ, bàn thừơng vu
cếp uỷ vế cong tàc kiếm trà, giàm sàt
theo đung chỉ đào cu à Trung ừơng, phu

hơp vơi thừc tiến củà địà phừơng; triển
khài thừc hiện co hiệu quà chừơng trình
kiếm trà, giàm sàt quỷ II/2022 đà đế rà
và thực hiên nhiêm vu cếp uỷ giào. Chu
động nàm chàc tình hình kịp thơi phàt
hiến, kiếm trà to chừc đàng và đàng viến
khi co dếu hiếu vi phàm trong viếc thừc
hiến càc quỷ định củà Đàng, chính sàch
phàp luàt củà Nhà nừơc; viếc thừc hiến
chức trà ch nhiếm vu đừơc giàộ; viếc thừc
hiến càc quỷ định vế tràch nhiếm nếu
gừơng củà càn bo, đàng viến, nhết là càn
bo lành đào chu chốt càc cếp; viếc thừc
hành tiết kiếm , phong, chong thàm
nhung, làng phí thếo quỷ định.

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

KHẨN TRƯƠNG NGHIÊN CỨU BAN HÀNH CHIẾN
LƯỢC XÂY DỰNG
_
VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045
\

<r

-

r

Đài hoi đài biếu toàn quoc làn thứ XIII
củà Đàng xàc định: Tiếp tuc xàỷ dựng và
hoàn thiến Nhà nừơc phàp quỷến xà hoi
chu nghĩà củà Nhàn dàn, do Nhàn dàn, vì
Nhàn dàn, do Đàng lành đào là nhiếm vu
trong tàm cu à đoi mơi hế thong chính trị;
là m ọt trong những định hừơng phàt triền
đết nừơc giài đoàn 2021 - 2030 và nghiến
cừu, bàn hành C hiến lừơc xàỷ dừng và
hoàn thiến Nhà nừơc phàp quỷến xà hoi
chu nghĩà V iết Nàm đến nàm 2030, định
hừơng đến nàm 2045.

Đàỷ là quàn điếm nhết quàn củà Đàng
Công sàn V iết Nàm và Chu tịch Ho Chí
Minh, đừơc khàng định trong Bàn Tuỷến
ngon Đọc làp khài sinh rà nừơc Viết Nàm
Dàn chu Cọng hoà (nàỷ là nừơc Cọng hoà
xà hoi chu nghĩà V iết Nàm), H iến phàp
nàm 1946 và thừc tiến càch m àng V iết
Nàm trong nhừng nàm quà. Nhàn thừc
sàu sàc vế quỷ luàt vàn đong, phàt triến
củà nhà nừơc hiến đài, k ế thừà, vàn dung
nhừng già trị pho quàt, tiến bo củà nhà
nừơc phàp quỷến, Đ àng tà chu trừơng
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xây dựng Nhà nước pháp quyền xa hôi
chu nghĩâ. Đ iều đó thề hiền ro trong
Cướng lĩnh xây dựng đát nước trong thới
ky quà đó lền chu nghĩâ xà hói (Cướng
lĩnh nám 1991), Cướng lĩnh (bo sung,
phát triền nám 2011) và vân kiền cua
Đàng quâ câc ky đài hoi. Quâ trình xây
dưng và hoàn thiền Nhà nước phâp quyền
xà hoi chu nghĩâ đà k ế thưâ, phât triền
nhưng già trị pho quât, vân minh cuâ nhà
nước phâp quyền phu hớp với đâc thu
V iệt Nâm; tưng bước hiền thưc hoâ,
khàng định tính đung đàn về chu trướng,
quân điềm cuâ Đ àng về xây dưng và
hoàn thiền Nhà nước phâp quyền xà hoi
chu nghĩâ. Đ ài hoi XIII cuâ Đàng khàng
định: Xây dựng Nhà nước phâp quyền xà
hoi chu nghĩâ co nhiều tiến bo, to chức
bo m ây nhà nước tiốp tuc đước hoàn
thiền, hoât động hiều lưc, hiều quà hớn;
bào đâm thưc hiền đong bo câc quyền lâp
phâp, hành phâp và tư phâp.
Tuy nhiền, co thề nhân thức ràng, ly
luân và thưc tiền về Nhà nước phâp
quyền xà hoi chu nghĩâ ớ V iềt Nâm vân
con nhiều vấn đề cân phâi đước lâm ro,
tiốp tuc giâi quyốt đề lâm cớ sớ quân
trong, vưng châc trong viềc vân dung
vào câch màng V iềt Nâm trong giâi đoàn
hiền này.
Đề triển khâi chu trướng cuâ Đ ài hoi
XIII, Bân Chếp hành Trung ướng Đàng
khoâ XIII giâo cho Bân Noi chính Trung
ướng chu trì thâm mưu bo Chính trị, Bân
Bí thư xây dưng Đề ân trình Bân Chếp
hành Trung ướng khoâ XIII bân hành
Nghị quyốt về “Chiền lước xây dựng và

hoàn thiền Nhà nước phâp quyền xà hoi
chu nghĩâ V iềt Nâm đốn nâm 2030, định
hướng đấn nâm 2045”. Bân Chỉ đào xây
dưng Đề ân do đong chí N guyền Xuân
Phuc, ủ y viền bo Chính trị, Chu tịch
nước lâm Trướng bân; đong chí Phân
Đình Trạc, ủ y viền bo Chính trị, Bí thư
Trung ướng Đàng, Trướng Bân Noi chính
Trung ướng lâm Pho Trướng bân thướng
trưc Bân Chỉ đào Đề ân.
Đề ân C hiền lước xây dưng và hoàn
thiền Nhà nước phâp quyền XHCN Viềt
Nâm đền nâm 2030, định hướng đền nâm
2045 co tâm quân trong đâc biềt. Đây là
thới cớ rết thuận lới, với nhưng điều kiền
chín muoi đề tào đước bước tiền mới, đot
phâ trong đoi mới hề thong chính trị, đâp
ưng yều câu phât triền nền kinh tế thị
trướng định hướng XHCN và hoi nhâp
quoc tế. Vì vây, viềc hoàn chỉnh Đề ân
đề trình, tiấp thu y kiấn cuâ bo Chính trị
và hoàn thiền đ ề trình Bân Châp hành
Trung ướng đàng đước tiền hành m ọt
câch khẩn trướng, nghiềm tuc, khoâ hoc
nhâm quyềt tâm xây dưng thành cong
Nhà nước phâp quyền XHCN V iềt Nâm
cuâ Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
do Đàng Cọng sân V iềt Nâm lành đào,
hướng tới m ọt nền dân chu, cong bâng,
cong ly, hiền đài, nhân vân, màng lài âm
no, hành phuc cho N hân dân, nâng cào
tiềm lưc, vị th ế và uy tín cuâ đât nước,
sớm đưâ đât nước sành vài với câc cướng
quoc nâm châu như ước nguyền cuâ Chu
tịch Ho Chí Minh, xứng đàng với truyền
thong lịch sư hào hung cuâ dân toc Viềt
Nâm Anh hung.
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NHỮNG KẾT QUẢ NỖI BẬT VẼ KINH TẾ - XÃ HỘI
NƯỚC TA QUÝ I NĂM 2 0 2 2
Kinh tế - xa hôi nước ta quy I năm
2022 diễn ra trong bối canh kinh tế th ế
giới tiếp tục duy trì đa hối phục, cac hoạt
đông san xuất đước đay m anh, chuối
cung ưng toan cau bat đau đước khới
thống. Tuy nhiễn, xung đốt giưa Nga va
U-crai-na đa ta ố ra m ốt cuộc khung
hốang nhân đaố lớn anh hướng nặng nễ
đến tang trướng toàn cầu.
Trống nước, Chính phu ban hanh Nghị
quyết 11/NQ-CP vễ Chướng trình phuc
hối va phat triễn kinh tế - xa hối va triển
khai Nghị quyết số” 43/2022/QH15 của
Quốc hối vế chính sach tai khóa, tiền tệ
hố trớ chướng trình phuc hối kinh tế. Cac
bố, nganh, địa phướng đa tập trung xay
dựng k ế hốach hanh đống đế thực hiến
đống bố cac giải phap cua Chướng trình.
Cung với đố, sư ung hố cua Nhan dan ca
nước va ^ ế m tin cua cống đống dốanh
nghiễp, Chướng trình phuc hối va phat
triến kinh tế - xa hối cua Chính phu đa
phat huy hiếu qua, taố đống lưc khối phuc

1.

và phát triển kinh tế nhanh và ben vững.
Kinh tế - xà hội nữớc tà quy I nám 2022
đà đát đữớc nhiểu k ết quà tích cữc, hàu
hết càc ngành, lĩnh vữc cộ xu hữớng phục
hội và tàng trữớng trớ lài.

1. Một số’kết qua chu yếu
Cộng tàc phong, chong dịch Covid-19
cu à nữớc tà tiếp tuc đữớc triển khài quyết
liểt và động bộ, chuyển sàng trạng thài
“thích ững àn tộàn, linh hộàt, kiểm sộàt
hiểu quà dịch C ộvid-19”, vữà phòng,
chống dịch, vừà phuc hội, phàt triển kinh
tế - xà hội. C hiên dịch tiêm vàccinể
phộng Cộvid-19 cuà V iệt Nàm tiốp tuc
đữớc triển khài àn tộàn và đàt hiểu quà
càộ trển cà nữớc, đốn ngày 22/3/2022, cà
nữớc đà cộ trển 82% dàn sổ" đữớc tiêm ít
nhất 1 liểu vàccmể Cộvid-19.
Tàng trữớng kinh tế cộ những dếu hiểu
tích cữc. GDP quy I tàng 5,03% Sộ với
cung ky nàm trữớc, càộ hớn Sộ với tộc độ
tàng 4,72% cuà quy I/20211. V ấn đàu tữ

Trống đố, khu vực nống, lam ^ h iế p va thuy san tang 2,45%, khu vưc cống ^ h iế p va xay

dưng tang 6,38% va khu vưc dịch vu tang 4,58%. San xụất nống ^ h iế p diễn ra trống điếu kiến thời
tiết t o a n lới. San xua! cống ^ h iế p tiếp tuc phuc hối, với Chỉ số" IIP quy I ước tang 6,4% số với
cung ky nam trước. Hốat đống ban lế hang hốa va dịch vu tiếp tuc diễn biến kha qụan. Tống mức
ban lế va dốanh thu dịch vu tiếu dung quy I/2022 ước đat 1.318 nghìn ty đống, tang 4,4% số với
cung ky nam trước.
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thực hiện toàn xa hội trong quy I năm
2022 tàng trựớng tích cực, trong đó von
đàu tự trực tiếp nựớc ngoài thực hiện tài
V iệt Nàm đàt mực cào nhất so với quy I
củà càc nàm 2018 - 2022, đày là đọng lực
quàn trong đong gop cho tàng trựớng kinh
tế nàm 2022. Tong kim ngàch xuàt nhàp
khàu hàng hoà quy I đàt 176,35 ty USD,
tàng 14,4% so với cung ky nàm 20212.
Càc hoàt đông tiếu dung đàng dàn lẩy lài
đà tàng trựớng nhớ càc biện phàp phong,
chong dịch linh hoạt. Tự ngày 15/3/2022,
càc hoàt đong kinh doành, du lịch... cu à
ngựới dàn chính thực trớ lài bình thựớng.
Chính sàch thích ựng àn toàn, linh
hoàt, kiếm soàt hiệu quà dịch Covid-19
giup cho thị trựớng lào đong quy I nàm
2022 co nhiệu tín hiệu khới sàc. Lực
lựớng lào đong, số’ ngựới co việc làm và
thu nhàp bình quàn thàng cuà ngựới lào
đong tàng so với quy trựớc và so với cung
ky nàm trựớc. Ty lệ thết nghiệp và ty lệ
thiểu việc làm trong đo tuổi lào đong đệu
giàm so với quy trựớc, tuy vàn cào hớn so

2.

với cung ky nàm trựớc nhựng mực đo
giàm dàn. Đới song dàn cự và cong tàc
àn sinh xà hoi đựớc chính quyện càc càp
quàn tàm thực hiện; Chựớng trình xày
dựng nong thon mới trong nhựng nàm quà
co tàc đong tích cực, gop phàn nàng cào
đới song ngựới dàn phàt triền hệ thong
kốt càu hà tàng kinh tế - xà hoi khu vực
nong thon.

2. Hạn chế, ton tại
Do ành hựớng cu à dịch Covid-19, thu
ngàn sàch con gàp nhiệu kho khàn, làm
phàt trong nựớc tàng cào tàc đong đốn
Chựớng trình hoi phuc kinh tệ trong nựớc
thới giàn tới. G iài ngàn đàu tự cong con
chàm. M ot so" chựớng trình phuc hoi kinh
tế - xà hoi chựà đựớc triẩn khài kịp thới
thệo tiện đo đệ rà. Thị trựớng chựng
khoàn, bàt đong sàn con tiệm àn rui ro.
Đới song m ọt bo phàn ngựới dàn vung
sàu, vung xà con kho khàn. V iệc tiệm
vàccinệ phong Covid-19 mui thự 3 du ràt
no lực nhựng chựà đ àt tiện đo mong
muon; càn sớm triẩn khài tiệm vàccinệ

Trong đo, kim ngàch xuất khàu, nhàp khàu hàng hoà tựơng ựng đàt 88,58 ty USD và 87,77 ty

USD. Càn càn thựơng mài hàng hoà xuàt siệu 0,81 ty USD. Đoi với xuàt khàu, càc màt hàng đong
gop lớn vào kim ngàch xuàt khàu quy I là điện thoài và linh kiện (16,1%); điện tử, mày tính và linh
kiện (14,7%); mày moc thiệt bị, dụng cụ phụ tùng khàc (11,2%), dệt mày (10%), giày dệp (6% ).
Đoi với nhàp khàu, càc màt hàng đong gop lớn vào kim ngàch nhàp khàu là điện tự, mày tính và
linh kiện (24,8%); mày moc thiệt bị, dung cu phu tung khàc (12%), điện thoài và linh kiện (6,3% ).
Vệ thị trựờng xụất nhàp khàu, My và Trung Qụó"c vàn là hài thị trựờng xụất nhàp khăụ lớn co toc
đo tàng trựởng mành cụà Việt Nàm.
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cho trẻ em từ 05 - 11 tuổi. Tình hình
xung đột Nga - Ukraine đẩy gia dau th ế
giới tẩng m anh khiến giẩ nhổm giao
thong trong nừớc quy I/2022 tang đến
16,09% so với cung ky nam 2021, tac
đọng đay gia cac hang hoa cớ ban trong
nừớc tang lẻn...

3.
gian tời

Thư bả, tiốp tuc thuc đay viẻc triẩn
khai cac dừ an đau từ cong. Đẻ cao ky
luật, ky cừớng đau từ cong, xừ ly nghiẻm
cac trừớng hớp vi pham, can trớ lam chạm
Nhiệm vụ, giai pháp trong thờitiốn đo giẩộ von, giai ngan von.

Thư nhất, thừc hiẻn nghiẻm túc, quyết
liẻt, đong bo, hiẻu qua cac b iẻn phap
phong, chong dịch bẻnh thẻo phừớng
cham "Thích ừng an toan, linh hoạt,
k iểm soát hiẻu qua dịch Covid-19" la
điẻu kiẻn tiẻn quyốt, mang tính cốt loi
đẻ khoi phục kinh tế va giam thiều ton
thất do đai dịch gay ra. Chu đông hừớng
dan, xay dừng phừớng an to chừc san
xuết, kinh doanh an toan, thích ừng với
diẻn biẻn dịch bẻnh phu hớp điẻu kiẻn
thừc tế của địa phừớng, doanh nghiẻp,
nhết la cac doanh nghiẻp tai cac khu
cong nghiẻp.
Thư hải, đay m anh cong tac xuc tiốn
thừớng m ai, k ế t n o i giao thừớng đổ
liẻ n k ế t, tiẻ u thu h an g h o a trong va

3.

n g o a i nừớc. T an g cau trong nừớc
thong qua cac g iải phap kích thích tiẻu
dung noi đ ịa 3.

Thư tư, tiốp tuc thừc hiẻn cac chính
sach tiẻn tẻ đẻ ho trớ dộẩnh nghiẻp. Giam
sat chặt chẻ, kịp thới, đay đu, chính xac
diẻn biốn nớ xếu trong nẻn kinh tế đẻ co
phừớng an xừ ly thích hớp. Cac lĩnh vừc
tiẻm an nhiẻu rui ro, hoac khong giup
phuc hoi trừc tiốp san xuết kinh dộẩnh
can đừớc kiểm soat. Ngan hang Nha nừớc
va N gan hang Chính sach can tiốp tuc
chính sa ch cho vay ho trớ tra lừớng phuc
hoi san xuết thẻo Quyốt định so"
23/2021/QĐ-TTg, ngay 07/7/2021 cua
Thu từớng Chính phu quyốt định vẻ viẻc
thừc hiẻn mot so" chính sach ho trớ ngừới
lao đong va ngừới sừ dung lao đong gẩp
kho khan do đai dịch Covid-19 trong bol
canh dịch bẻnh van khong hoan toan đừớc
kiêm soat./.

Nhừ: khuyên khích dộẩnh nghiẻp tham gia cac chừơng trình khuyên mai, tang cừờng to chức

cac triển lam hang tiêu dung, kiểm soat tót thị trừớng tiêu dung, đam bao chết lừớng hang hoa va
on định gia ca. Tân dung cac cớ hoi thị trừớng q ^ c tế thong qua thuc đẩy xủất

đốn cac thị

trừớng co sừ hoi phuc kinh tế nhanh, nhừ: Trung Q ^ c , My, Han Qủổc... đong thới đa dang thị trừớng
xủất nhâp khẩủ, tân dung cac cớ hoi từ cac Hiẻp định thừớng mai từ do.
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MỘT SỐ VẤN ĐÉ ĐẶT RA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNGTHƯdNG MẠI
NONG SẢN v iệ t nam - t r u n g 'q u ố c
Ke từ sau khi thực h iện H iệp định
thương m ai tự do giừa ASEAN va Trung
Quoc (ACFTA), Trung Quo"c van la thị
trừơng x u ất khau nong, lam , thủy san
(NLTS) lơn va quan trong nhất cua V iệt
Nam. Từ 2010 - 2020, tong kim
nga ch x u ất nhập khau nong thuy san
V iệt N am - Trung Quoc tang liện tục.
N am 2010, tong kim ngach xu ất nhạp
khau nong thuy san 2 nừơc la 2,67 ty
USD, đ ến nam 2020 đ at 11,4 ty USD,
tang khoang 4,27 lan so vơi nam 2010.
N am 2020, ty trong kim ngach xuết
nhâp khau nong thuy san chiốm 23,3%
trong tong kim ngach xu ết nhâp khau
V iệt Nam - Trung Quoc, chiốm 25,14%
trong tong gia trị xuết khẩu nong, lam ,
thuy san V iệt Nam vơi th ế giơi.
Vệ xuât khâu, Trung Quoc la thị trừơng
xuết khau nong, lam , thuy san lơn nhết
cua V iệt Nam. Kim ngach xuết khau
NLTS cua V iệt Nam sang Trung Quoc
tang nhanh va on định, nam 2010 đat 2,46
ty USD, nam 2020 đat 8,38 ty USD, tang
3,4%, tốc đo tang gia trị xuết khau từ
2010 - 2020 đat bình quan 18,82%/nam.
Can can thừơng m ai xuết nhâp khau san
pham NLTS V iệt Nam sang Trung Quoc
luon duy trì xuết siệu, nam 2020 xuết siệu
la 5,36 ty USD.
Từ đau nam 2020 đốn nay, do tac đọng
cua đai dịch Covid-19, hang hoa qua biện

giơi gặp nhiều kho khan, trơ ngai. Hai
bện đa khan trừơng phô! hơp xừ ly, thong
quan tai m ột so" cạp chơ biện giơi, bao
gom: Đong Hừng (M ong Cai, Quang
Ninh), Long Bang (Tra Lĩnh, Cao Bang),
Thuy Khau (Ta Lung, Cao Bang) va Ai
Đ iểm (Chi Ma, Lang Sơn). bo Nong
nghiệp va Phat triện nong thon đa đệ
nghị Tong cuc Hai quan Trung Quoc xệm
xệt thong nhat cac biện phap tang cừơng
kiệm soát hang hoa nong san xuat nhâp
khau qua cừa khau, loi mơ chuyện dung
đệ tang hiệu suat thong quan xuat nhâp
khau hang hóa nong san, thuc đay giao
thừơng hang hoa nong san hai bện, tao
thuân lơi thuc đay xuat khau nong san.
Vế nhắp khâu, V iệt N am nhâp khau
hang nong san từ Trung Quoc chu yệu la
hang rau qua. Kim ngach nhâp khau tang
đệu qua cac nam , trung bình khoảng
29,7%/nam; nam 2018 nhâp 428,6 triệu
USD, tang 45,5% so vơi nam 2017; nam
2019 nhâp khau 455,4 triệu USD, tang
6,2% so vơi nam 2018 va chiệm 25,6%
tong kim ngach nhâp khau rau qua cua
ca nừơc.
Tuy nhiên, hoat đong thừơng m ai nong
san V iệt Nam - Trung Quoc hiện con co
m ọt so" van đệ can lừu y: Trừơc nam
2018, hình thừc xuat tiẩu ngach thu tuc
đơn gian, ít chịu cac biện phap kiểm dịch
khat khệ, khong bị ap thuệ nhâp khau
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mà chỉ chịu càc loại phí biên m ậu, nen
chi phí thàp, tuy nhiên, hình thức xuất
tiểu ngạch gập nhiêu rui ro, chất lứỢng
hàng hOà nong sàn kho kiểm soàt, nàng
lức cành trành thếp. Tứ cuoi nàm 2018
đến này, Trung Quoc đày m ành cong tàc
kiểm nghiêm, kiếm dịch và quàn ly chàt
lứỢng hàng nong sàn, tàng cứông quàn
ly chàt lứỢng hàng hóà nhàp khẩu và
hoàt động trào đoi cứ dàn biên giỢi; bàn
hành nhiêu chính sàch m ôi; siốt chàt
cong tàc quàn ly đoi vôi hoàt đọng
thứông m ài biên giỢi, đàc b iêt là nhàp
khàu thêo hình thức trào đoi hàng hoà cứ dàn biên giỢi.
Bên cành đo, vàn đê mỢ cửà thị trứỢng
Trung Quoc cho m ọt sô" m àt hàng xuàt
khàu co tiêm nàng, th ế m ành cuà V iêt
Nàm con gàp nhiêu kho khàn, hàn chế do
phu thuọc vào càc quy định và sứ hỢp tàc
cuà phíà Trung Quốc. Viêc triền khài càc
thu tuc đê mỢ cửà thị trứỢng cho 07 loài
trài cày V iêt Nàm thêo thứ tứ ứu tiên
gom: sàu riêng, chành lêo, bỢ, bứỢi, dừà,
nà, roi và m ọt so" sàn phàm khàc nhứ
khoài làng, to yên và thàch đên... tiên đo
thức hiên con chàm và nhiêu vứỢng màc.
Doành nghiêp Trung Quoc thứỢng co quy
mo ràt lỢn và thứỢng nàm càc kênh phàn
phoi chính, nên doành nghiệp cuà V iêt
Nàm khi thàm nhàp thị trứỢng Trung
Quoc gàp nhiêu kho khàn. Cong tàc đàng
ky doành nghiêp V iêt Nàm xuàt khàu
hàng hóà nong sàn vào Trung Quoc diên
rà chàm, kêo dài...
Trong boi cành thứỢng m ài, đàu tứ
quoc tê" và khu vức co nhiêu biên đong,

diên biên dịch Covid-19 h ê t sức phức
tàp, đê tào điêu kiên thuàn lỢi cho càc
hoàt đong thứỢng m ài nong sàn giứà Viêt
Nàm - Trung Quoc, càn chu trong m ọt so"
giài phàp chu yêu sàu:
Thư nhất, to chức sàn xuàt hàng hoà
nong sàn thêo chuoi già trị, nàng cào chàt
lứỢng, già trị già tàng. Tàng cứỢng càc
biên phàp quàn ly hoàt đong thu muà
nong sàn, nguyên liêu đàm bào quy càch,
tiêu chuàn, chàt lứỢng xuàt khàu.
Thư hải, hoàn thiên cỢ chê", chính
sàch, hành làng phàp ly thêo hứỢng xuàt
khàu chính ngàch. Phàt huy toi đà càc cỢ
chê" hỢp tàc song phứỢng giữà hài nứỢc.
Tiêp tuc đày m ành xuc tiên thứỢng mài,
mỢ rong thị trứỢng xuàt khẩu sàng càc thị
trứỢng khàc nhứ Cànàdà, ASEAN, Trung
Đong, chàu Phi đê trành phu thuọc vào
m ọt so" ít thị trứỢng, hàn chê" rui ro khi co
biên đong lỢn.
Thư bả, tàng cứỢng to chức càc hoàt
đong xuc tiên thứỢng m ài co hiêu quà tài
thị trứỢng Trung Quoc. Khuyên khích và
co chính sàch ho trỢ càc doành nghiêp
thàm già càc diên đàn, hoi chỢ xuc tiên
thứỢng m ài nong sàn do Trung Quoc to
chức; xày dựng thứỢng hiêu, đàng ky bào
ho, thày đoi m àu m à, bào bì sàn phàm
dành riêng cho thị trứỢng Trung Quoc.
Thư tư, ho trỢ thong tin k êt hỢp vỢi bồi
dứỢng đào tào ky nàng, nghiêp vu nhàm
khuyên khích càc doành nghiêp vứà và
nho, càc ho kinh doành cà thê nho lê thày
đoi thoi quên giào dịch, hứỢng tỢi sứ dung
càc hình thức giào dịch thêo thong lê
thứỢng m ài quoc tê".
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MỘT SỐ KẾT QUẢCHỦ YỂU SAU 01 NĂM
THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNHTỤƯHNG MẠI TỰDO
VIỆT NAM- VƯƠNG QUỐCANH(UKVnn
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Vương quốc Anh (UKVFTA) hoan tất đam
phan vấố ngấy 11/ 12/2020 va ky kết vấố
ngấy 29/12/2020. Hiệp định đươc đam
phan dựa trến nguyện tac k ế thưa cac cam
kết đa cố trong Hiệp định thương mai tự
do giưa Việt Nam va Liện minh chau Au
(EVFTA) vơi nhưng điệu chỉnh can thiệt
đệ đam bao phu hơp vơi khuôn kho thương
mai song phương cua Việt Nam va Vương
quoc Anh. Hiệp định co hiệu lưc tam thơi
tư 31/12/2020 va chính thưc co hiệu lưc tư
01/5/2021.
Sau 01 nam thưc thi H iệp định, kim
ngach xuết khau cua V iệt Nam sang thị
trương Anh đ a t 5,77 ty USD, tính đốn
hốt ngay 31/12/2021, tang 16,3% so vơi
cung ky nam trươc. Vệ can can thương
m ai, hiện Anh la đoi tac thương m ai lơn
thư 3 tai chau Au cua V iệt Nam, la thị
trương x uết khau lơn thư 9 cua V iệt
Nam. Đ ặc b iệt, mưc thang dư thương
m ai cua V iệt Nam vơi Anh liện tuc tang
trong giai đoan 2010 - 2020 tư mưc 1,1
ty USD nam 2010 lện 4,3 ty USD nam
2020. Trong nam 2021, mưc thang dư
thương m ai giưa V iệt Nam va Anh tang
lện mưc ky luc đat 5,08 ty USD do xuết

khau cua V iệt Nam sang Anh tang m anh
trong khi nhập khau tư V iệt N am sang
Anh lai sut giam.
X ệt cơ cẩu hang hóa xuết khẩu, cac mat
hang xuết khau chu yấu cua V iệt Nam
sang thị trương Anh bao gom: điện thoai
va linh kiện, hang dệt may, da giay, thuy
san, nong san qua chế biển, đo go va san
pham go, san pham tư chết dệo... Nhìn
chung, trong nhưng nam gan đay, cơ cau
hang hoa xuât khau cua V iệt Nam sang
Anh khong thay đổi nhiệu. Tuy nhiện, sau
khi UKVFTA co hiệu lưc, cac cam kất vệ
cat giam thuế quan va rao can phi thuế
quan, một so’m at hang thế manh cua Việt
Nam như rau qua, dệt may, nguyện liệu va
san pham go, giay dệp, rau qua... sệ trơ
thanh nhưng m at hang tiệm nang. Co thệ
thây, sau m ọt nam thực hiện UKVFTA,
kim ngach xuat khau m at hang sat thệp
tang đọt biấn tư 35,9 triệu USD nam 2020
lện 491,3 triệu USD nam 2021, kim ngach
xuat khau rau cu qua tang gan gap đoi tư
11,6 triệu USD nam 2020 lện 19,4 triệu
USD nam 2021.
Sau 01 nam UKVFTA co hiệu lưc, tong
kim ngach nhap khau hang hoa tư thị
trương UK đat 687 triệu USD, giam 19,7%
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so với cùng ky năm trước. Các mặt hàng
nhập khăù chù yếù là dước phàm, phế liệù
sát thếp, ngùyến phù liệù dệt, may, dà
giày, m áy móc, thiết bị phù tùng, o to
ngùyến chiếc, mày vi tính, sàn phàm điện
tư, sàn phàm hóà chất.
Bến cành càc cớ hói thùc đày xùẩt khàù,
cài thiện mói trướng đàù tư kinh dóành
cùng như mớ róng ngùón cùng hàng hóà,
UKVFTA cùng đàt rà nhiệù thà ch thưc đối
với xùết khàù hàng hốà cùà Việt Nàm, cù
thệ là:
Thư nhất, càc yệù càù vệ qùy tàc xùết
xư là m ốt thàch thưc đói với V iệt Nàm.
Màc dù UKVFTA tàố thùàn lới trong việc
mớ rống ngùốn cùng trong càc qùy tàc xùẩt
xứ, ngùon ngùyện liệù đàù vào cho hoạt
động sàn xùết hàng xùết khàù cùà V iệt
Nàm là tư Trùng Qùoc, Hàn Qùoc hoàc
càc nước ASEAN, nện co thệ coi đày là
mọt thàch thức lớn cùà dốănh nghiệp Việt
Nàm khi mùon mớ rông càc màt hàng xùẩt
khàù sàng Anh.
Thư hài, tiệù chùàn ky thùàt và yệù càù
chết lướng đoi với hàng hoà nhàp khàù tư
phíà Anh là rẩt căố, đàc biệt là với nong
sàn. Dù UKVFTA k ế thừà những ưu đài
với càc qùy định SPS linh hoạt trong
EVFTA, đà Số’ ngành hàng nong sàn cùà
Việt Nàm như chệ, ràù qùà, vàn con nhiệù
hàn chế do thiểù tính đong nhẩt trong tưng
lo hàng, cong tàc thù hoạch, bào qùàn chưà
tót, mọt so" sàn phàm vàn con ton tài dư
lướng thùoc khàng sinh hoàc thùoc bào vệ

thực vàt, chưà đàp ưng đước càc yệù càù
ky thùàt.
Thư bả, càc biện phàp phong vệ thướng
mài cùng là mọt thàch thưc khong nho đoi
với hàng hoà xùẩt khàù cùà Việt Nàm khi
mùon thàm nhàp vào thị trướng Anh.
Trong thướng m ài qùoc tế, khi rào càn
thùế qùàn khong con là cong cù hưù hiệù
đệ bào vệ nữà, thị trướng nhàp khàù co Xù
hướng sư dùng càc biện phàp phong vệ
thướng mài như chong bàn phà già, chong
trớ càp hày tư vệ đệ bào vệ ngành sàn Xùẩt
noi địà.
Đệ thùc đày thưc thi hiệù qùà Hiệp định
UKVFTA trong thới giàn tới, càc bo,
ngành, địà phướng, dốănh nghiệp càn thưc
hiện tot mọt Số’giài phàp sàù:
(1) Tàng cướng phoi hớp giữà bo Cong
thướng và càc đàù moi trong việc xày dưng
và triện khài càc hoạt đong tùyện trùyện,
đàm bào thiệt thưc, hiệù qùà, trành trùng
làp, làng phí.
(2) Tiốp tùc rà soàt, hoàn thiện, bàn
hành, sửà đối, bo sùng hệ thong vàn bàn
phàp lùàt cho phù hớp với càc càm kốt đà
co trong Hiệp định; Vệ phíà địà phướng,
càn phoi hớp chàt chệ với bo Cong
thướng, càc bo, ngành, Hiệp hoi co liện
qùàn đệ tàng cướng việc định hướng càc
dốănh nghiệp chù đong mớ rong thị trướng
Xùẩt nhàp khàù, tàng cướng tàn dùng cớ
họi tư thị trướng Anh.
(3) Tàng cướng kiện toàn, nàng cào
nàng lưc cho bo phàn phù trà ch vệ
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hội nhập kinh tế quốc tế noi chung và
thực hiện Hiệp định UKVFTA nối riêng.
Đống thời chu trong càc biện phập cài
càch thu tục hành chính, tàng cựờng càc
biện phàp hố trờ, nàng càố nàng lực cành
trành chố càc ngành hàng và dốành
nghiệp, thàố gờ càc khố khàn, vựờng
màc vệ m àt chính sà ch.
(4)
Càc dốành nghiệp càn nệu càố
thực chu đống vệ m ọi màt, trống đố cố
việc chu đống tìm hiểu càc càm kết cuà
Hiệp định, chu đống chuẩn bị nàng lực,
nguồn hàng, nàng càố sực cành trành, chu

đống hờp tàc, liện kốt đệ tàố chuối cung
ựng, thuc đầy sàn xuất, tự đố hốàn thiện
chuối già trị tự sàn xuết, cành tàc, ch ế
biốn, phàn phối.
(5)
Nàng càố tràch nhiệm xà hối cuà
mình, chu trống trống việc thực hiện càc
quy định vệ phàt triện bện vựng cuà Hiệp
định nhự càc tiệu chuàn vệ làố đống, bàố
yvệ mối trựờng, bàố tốn đà dàng sinh hốc...
Bện cành đố, càn chu đống và chuàn bị đối
phố vời càc vu kiện phống vệ thựờng mài
thống quà việc thệố dối tình hình thị
trựờng, già cà, điệu kiện giàố thựờng.

NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG AIDS,
MA TÚY, MẠI DÂM NĂM 2022
N àm 2021, cống tàc phòng, chống
AIDS, mà tuy, m ài dàm ờ V iệt Nàm đà
đàt đựờc nhiệu kốt quà tích cực: Việc xệt
nghiệm HIV tiệp tuc đựờc mờ rống và đà
dàng hốà. V iệc cung cếp sinh phàm tự
x ệt nghiệm quà hệ thống nhà thuốc đà
đựờc triện khài tài Hà Nối và Thành phố"
Hố Chí Minh. C hết lựờng điệu trị
HIV/AIDS tiệp tuc đựờc duy trì ờ mực
càố hàng đàu th ế giời. Nhiệu biện phàp
đà đựờc triện khài đệ đà dàng hình thực
càp thuốc ARV chố ngựời bệnh trống bối
cành Cốvid-19, trống đố cố mờ rống càp
thuốc nhiệu thàng, càp thuốc quà nhàn
viện y tế, nhàn viện tình nguyện hốàc
đờn vị vàn chuyền chố càc bệnh nhàn bị

càch ly hốàc trống khu vực bị phống tốà
dố Cốvid-19...
Hệ thống phàp luàt vệ phống, chống mà
tuy tiệp tuc đựờc hốàn thiện. Càc lực lựờng
chực nàng phàt hiện, triệt phà nhiệu đựờng
dày muà bàn, vàn chuyện mà tuy lờn, hốàt
đống liện tuyốn, liện tỉnh và xuyện quốc
già; số’ vu, số’ đối tựờng bàt giự tiốp tuc
tàng số vời nàm 2020. Cống tàc kiệm sốàt
và quàn ly càc lốài tiện chàt, chàt gày
nghiện, chàt hựờng thàn và ngàn chàn,
triệt phà diện tích cày trống cố chứà chàt
mà tuy đà cố nhiệu chuyện biện tích cực.
Cống tàc cài nghiện, phuc hối và quàn ly
sàu cài tiốp tuc đựờc quàn tàm chỉ đàố, mốt
số" địà phựờng đà cố nhiệu sàng kiốn
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khắc phục những kho khăn trong việc lập
hồ sơ đữắ ngữời nghiện vắo cắc cơ sở căi
nghiện bắt bụọc...
M ồt so” khồ khắn, hạn chế: Tình hình
dịch HIV/AIDS tiếp tục diện biến phữc
tắp, cồ xụ hữơng giắ tắng số' nhiệm mơi,
đắc biệt cắc tỉnh thắnh phô' lơn, khụ vữc
đồng bắng sồng Cữụ Long. Tỷ lệ nhiệm
HIV trong nhom nghiện chích mắ tụ ỷ vắ
nhom nắm qụắn hệ tình dục đồng giơi
(MSM) vắn cắồ. Do ắnh hữơng cụắ dịch
Covid-19, nhắn lữc, tắi chính bị giắm sụt;
cụng ững thụồc, sinh phẩm, vắt phẩm bị
chắm; tiệp cắn dịch vụ phồng, chồng
HIV/AIDS khồ khắn. Kốt qụắ đấụ trắnh
vơi cắc loắi tội phắm vệ mắ tụỷ cồn chữắ
tữơng xững vơi tình hình hoắt đồng cụắ tồi
phắm vệ mắ tụỷ hiện nắỷ; cồng tắc cắi
nghiện chữắ cồ sữ thắm giắ tích cực cụắ
giắ đình vắ bắn thắn ngữơi nghiện; cắc
hoắt đồng hồ trơ ngữơi bắn dắm tiệp cắn
cắc chữơng trình tắồ việc lắm, giắo dục
nghệ nghiệp, hồ trơ vồn tắi cồng đồng cồ
hiệụ qụắ chữắ cắồ...
Đ ể tồ chữc triển khắi thữc hiện cồ hiệụ
qụắ cồng tắc phồng, chồng AIDS, mắ tụỷ,
mắi dắm nắm 2022, cắn thữc hiện tot mồt
so’nhiệm vụ trong tắm sắụ:
Đắỷ mắnh cồng tắc tụỷện trụỷện phồng,
chồ ng AIDS, mắ tụ ỷ, m ắi dắm thệồ
phữơng chắm hữơng vệ cơ sơ, tắp trụng
vắo cắc khụ vữc, địắ bắn trong điệm, phữc
tắp vệ mắ tụỷ, mắi dắm, cắc nhom ngụỷ
cơ cắo; tắng cữơng sữ dụng mắng xắ hồi,

ứng dụng cồng nghệ thong tin đệ tụỷện
trụỷện; dụỷ trì, pho biốn, nhắn rồng cắc
mồ hình, điện hình tiện tiốn. Cắc cơ qụắn
bắo chí, hệ thong thong tin cơ sơ, cắc
doắnh nghiệp kinh doắnh dịch vụ viện
thong, Intệrnệt, mắng xắ hồi đổi mơi, đắ
dắng hồắ cắc hình thữc tụỷện trụỷện; gữi
tin nhắn, thong điệp tuỷện trụỷện phồng,
chồng AIDS, mắ tụỷ, m ắi dắm trện hệ
thong điện thoắi di đồng. Xắỷ dựng, đắ
dắng hồắ cắc chữơng trình, phồng sữ, phim
tắi liệụ, bắn tin . tụỷện trụỷện; tắng cữơng
phắt sồng vắo cắc khụng giơ cồ nhiệụ
ngữơi thệồ dồi. Tắng cữơng tồ chức cắc
hoắt đồng trụỷện thong phồng, chồng mắ
túỷ tắp trụng vắo nhom đoì tượng cồ ngụỷ
cơ cắồ, hoc sinh, sinh viện, ngữơi lắồ đồng,
giắ lắng, trữơng bắn, ngữơi cồ ụỷ tín trong
cồng đồng vắ đồng bắo dắn tồc thiếụ so”,
ngữơi cồ chữc sắc trong cắc vụng tồn giắo;
tồ chữc tụỷện trụỷện, vắn đồng ngữơi dắn
khồng trồng vắ tắi trồng cắỷ cồ chứắ chết
mắ tụ ỷ tắi cắc vụng trong điềm. Tồ chữc
triện khắi cắc hoắt đồng nhắn Thắng hắnh
đồng phồng, chồng mắ tụỷ, Ngắỷ qụồc tế
phồng, chồng mắ tụỷ, Ngắỷ toắn dắn
phồng, chồng mắ tụỷ; Thắng hắnh đồng
qụồc giắ phồng, chồng HIV/AIDS vắ
Ngắỷ T hế giơi phồng, chong HIV/AIDS.
Đắ dắng vắ mơ rồng xệt nghiệm HIV,
đắc biệt lắ xệt nghiệm HIV tắi cồng đồng
vắ tữ xệt nghiệm HIV; dụỷ trì vắ nắng cắồ
chắt lữơng điệụ trị nghiện cắc chắt dắng
thụồc phiện bắng thụô’c M ệthắdonệ cho
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trên 50.000 bệnh nhân; mở rộng triển khai
thí điểm câp thuộc Mêthadộnê nhiêu ngây.
Mở rộng điêu trị dự phong trưởc phởi
nhiêm vởi HIV bâng thuộc ARV
(PrEP)chộ 45.000 khâch hang câc nhộm
cộ hânh vi nguy cở câộ lây nhiêm HIV,
đâc biêt lâ nhộm MSM. Mở rộng điêu trị
ARV chộ 170.000 bênh nhân HIV/AIDS;
tiếp tục duy trì chất lưởng điêu trị ở mưc
độ câộ, ty lê bênh nhân điêu trị ARV cộ
tâi lưởng Virus dưởi ngưởng ức ch ế đât
trên 95%.
Triền khâi câc biên phâp đâm bâộ tâi
chính bên vưng chộ cộng tâc phòng, chống
HIV/AIDS; 100% câc tỉnh, thânh phô" trực
thuộc trung ưởng phê duyêt k ế hộâch hộâc
đê ân bâộ đâm tâi chính thưc hiên muc tiêu
chẩm dưt dịch AIDS vâ phân bộ ngân sâch
địâ phưởng hâng nâm chộ phộng, chộng
HIV/AIDS thêộ k ế hộâch đưởc phê duyêt;
75% bênh nhân HIV/AIDS đưởc điêu trị
ARV quâ nguồn BHYT.
Vê phộng, chộng mâ tuy, tiốp tuc tộ
chưc thưc hiên cộ hiêu quâ Quyốt định sộ"
1452/QĐ-TTg, ngây 31/8/2021 cuâ Thu
tưởng Chính phu phê duyêt Chưởng trình
phộng, chộng mâ tuy giâi độân 2021 2025; Thộng bâộ kốt luân sộ" 330/TBVPCP, ngây 09/12/2021 vâ 349/TBVPCP, ngây 27/12/2021 cuâ Vân phộng
Chính phu.
Tâng cưởng bội dưởng, nâng câộ nâng
lưc chộ đội ngu cân bộ thâm mưu thưởng
trực vâ lưc lưởng chuyên trâch phộng,

chộng mâ tuy đâp ưng yêu câu, nhiêm vu
đât râ; tiêp tuc thưc hiên tột cộng tâc thi
đuâ khên thưởng vâ chê" độ chính sâch đâi
ngộ phu hởp đội vởi cân bộ trưc tiêp thưc
hiên cộng tâc phộng, chộng mâ tuy.
Chu động lâm tột cộng tâc nâm , phân
tích, dư bâộ vâ đânh giâ tình hình. Nâng
câộ hiêu quâ phội hởp đâu trânh giưâ
câc lưc lưởng chuyên trâch phộng,
chộng mâ tuy tư trung ưởng đốn địâ
phưởng. Mở câc đởt câộ điẩm tân cộng
trân âp tội phâm vê mâ tuy; triẩn khâi
thưc h iên hiêu quâ câc kê" hộâch,
phưởng ân đâu trânh phộng, chộng mâ
tuy trên tuyên trọng điẩm . T âp trung
thưc hiên tột câc m ât cộng tâc nghiêp vu
cở bân thêộ 05 lĩnh vưc: (1) Phộng,
chộng sân xuât trâi phêp chât mâ tuy;
(2) Phộng, chộng muâ bân, vân chuyên
trâi phêp chât mâ tuy; (3) Phộng, chộng
tổ chưc, chưâ châp sư dung trâi phêp
chât mâ tuy; (4) K iêm sộât câc hộât
động hởp phâp liên quân đên mâ tuy; (5)
Q uân ly ngưởi nghiên, ngưởi sư dung
trâi phêp chết mâ tuy.
Tâng cưởng cộng tâc quân ly nhâ nưởc
trộng phộng, chộng vâ kiệm sộât mâ tuy,
khộng đê tội phâm mâ tuy lởi dung hộât
động xuât khâu, nhâp khâu, sân xuât, kinh
dộânh câc lộâi tiên chât, thuộc gây
nghiên, thuộc hưởng thân, thuộc thu y cộ
chứâ chât mâ tuy, tiên chât đê sân xuât,
điêu chê mâ tuy; kịp thởi phât hiên, triêt
phâ diên tích trộng vâ tâi trộng cây cộ
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chứa chất ma túy. Thường xuyên kiểm
tra, giấm sất cấc cờ sờ kinh doanh dịch vu
co điểu kiên vê an ninh trật tứ. Khai thac
toi đa hiểu qua cua hê thong cờ sờ dứ liêu
quoc gia vê dan cứ, dứ liêu can cứờc cong
dan đê phuc vu cong tac đẩu tranh phong,
chong tội pham ma tuy va quan ly ngứời
nghiên, ngứời sứ dung trai phêp chết ma
tuy, quan ly nganh nghê kinh doanh co
điêu kiên.
To chức đao tao, tạp huan chuyên mon
vê chần đoan xac định tình trang nghiên
ma tuy ờ cac địa phứờng thêo quy định
mời; nghiên cứu cac bai thuoc ho trờ cat
cờn cho ngứời nghiên ma tuy phu hờp vời
cac loai ma tuy khac nhau. Nang cao
nang lức vê chuyên mon nghiệp vu cho
can bo quan ly, can bo trực tiếp thức hiên

cong tac tứ van, điêu trị, cai nghiên ma
tuy. Ra soat, xay dứng k ế hoach đau tứ,
nang cap cờ sờ cai nghiên ma tuy đap
ứng yêu cau vê cờ sờ vât chat, trang thiêt
bị va phứờng tiên thêo quy định của Nghị
định sô” 116/2021/NĐ-CP quy định chi
tiêt mọt so" điêu cua Luật Phong, chong
ma tuy, Luât Xứ ly vi pham hanh chính
vê cai nghiên ma tuy va quan ly sau cai
nghiên ma tuy. Nghiên cứu, xay dứng cờ
chê" tao điêu kiên t o â n lời cho cac to
chức, ca nhan tham gia thức hiên cong
tac cai nghiên ma tuy tai gia đình, cọng
đong. Thức hiên co hiêu qua Quyêt định
so" 1629/QĐ-TTg, ngay 28/9/2021 cua
Thu tứờng Chính phu phê duyêt Chứờng
trình phong, chong m ai dam giai đoan
2021 - 2025.

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG COVID-19
(2022 - 2023)
Muc tiêu Chứờng trình la bao đam đat
ty lê bao phu vaccinê phong Covid-19:
Đ ên hêt quy I nam 2022 hoan thanh viêc
tiêm mui 02 cho ngứời dan tứ 12 tuổi đên
dứời 18 tuồi, tiêm mui 03 cho ngứời tứ 18
tuồi trờ lên đên lịch tiêm chung, trứ cac
đoi tứờng chong chỉ định tiêm; bao đam
đu vaccinê va hoan thanh tiêm cho trê
êm tứ 5 tuo^ đên dứời 12 ^ o i trứờc thang
9/2022.

c o chiên lứờc giam sat, phat hiên cac
trứờng hờp nhiêm SARS-CoV-2 linh
hoat, phu hờp vời tình hình dịch trong
tứng giai đoan; giam ty lê tứ vong do
Covid-19/1 triêu dan xuong mức thap
hờn mức trung bình cua chau A. T at ca
cac đoi tứờng dê bị ton thứờng nhứ ngứời
cao tuo^, ngứời co bênh nên, ngứời
khuyêt tat, phu nứ mang thai, ngứời
khong nời nứờng tứa, trê êm mo coi,
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đồng bào dân tộc thiểu sô", nhom lao
đông di cư ở câc thành thị... đểu được bào
đàm tiểp càn câc dịch vu y tể".
Tàng cưởng nàng lực, ưng dung khoà
hoc cong nghể trong giàm sàt, phàn tích,
dự bào tình hình dịch bểnh tài Trung
ựởng, địà phượng. Theo doi sàt diển biển
tình hình dịch bểnh trển thể giởi, trong
nưởc; thiết làp cở sở dữ liểu dịch tể hoc
phục vu cho cong tàc dư bào và giàm sàt;
bào đàm chià sể thong tin giàm sàt dịch
bểnh trong nưởc và quoc tể". San sàng
thiểt làp cở sở thu dung, điểu trị
Covid-19 phu hởp vởi tình hình dịch bểnh
tài moi địà phưởng, bào đàm đu tràng
thiểt bị, vàt tư tiểu hào, phưởng tiển
phong ho cà nhàn, thuốc điểu trị cho càc
cở sở thu dung, điểu trị Covid-19; thưc
hiển khàm bểnh, chữà bểnh tư xà, co cở
chể" càp phàt, cung ưng thuoc phu hởp,
hiểu quà bào đàm ngưởi màc Covid-19
đưởc điểu trị kịp thởi. Tiểp càn sởm vởi
càc thuoc điểu trị đàc hiểu Covid-19;
đong thởi tào mọi điểu kiển thuc đẩy
nhành nhàt viểc sàn xuàt, chuyển giào
cong nghệ, già cong thuoc điểu trị Covid19 tài Viểt Nàm; bào đàm chu đong đưởc
những loài thuoc cở bàn đàp ưng yểu càu
điểu trị sởm.
Thiểt làp hể thong thểo doi sưc khỏể
thong quà y tể" cở sở và thày thuoc đong
hành (ho trở quà điển thoài hoàc
Intểrnểt...); thành làp càc trạm y tể" lưu
đong khi càn thiểt để bào đàm ngưởi dàn

đưởc tiểp càn vởi dịch vu y tể"tư sởm, tư
Xà và tư cở sở. Triển khài càc hoàt đong
vể quàn ly, chàm soc, điểu trị và ho trở
ngưởi màc co nguy cở chuyển nàng ngày
tài cọng đong. Càc cở sở khàm bểnh,
chữà bểnh quàn ly và điểu trị ngưởi màc
Covid-19 càp nhàt dư liểu khàm bểnh,
chưà bểnh; thưc hiển thểo doi, khàm và
phuc hoi chưc nàng mọt càch linh hoàt,
khoà hoc, hiểu quà cho ngưởi màc
Covid-19 sàu khi khỏi bểnh trong vong
12 thàng.
Bào đàm nguon nhàn lưc và chể" đo
cho ngưởi làm cong tàc phong, chong
dịch Covid-19. Thưc hiển huy đong
nguon nhàn lưc tư càc địà phưởng, đởn vị
làn càn khi dịch bung phàt; huy đong lực
lưởng y tể"ngoài cong làp thàm già cong
tàc phong, chong dịch. c o chính sàch
phàn bo nhàn lưc hởp ly cho y tể" dư
phong và y tể" cở sở, thưc hiển tràch
nhiêm xà hoi và chể" đo luàn phiển co
thởi hàn. Bào đàm cở càu hởp ly đoi ngu
nhàn lưc là bàc sĩ và điểu dưởng co đu
nàng lưc vể hoi sưc càp cưu; nàng cào
nàng lưc cho càc lưc lưởng trong ngành
y tể", lưc lưởng tài địà phưởng, lực lưởng
huy đong thàm già phong, chong dịch,
đàc biểt là càn bo vung sàu, vung Xà,
biển giởi, hài đào. Áp dung mức phu càp
ưu đài nghể 100% đoi vởi càn bo y tể"dư
phong, y tể"cở sở; nghiển cưu chể" đo đàc
thu, ưu đài vởi càc lưc lưởng vu tràng
thàm già phong, chong dịch.
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Thành lập Quỹ phong, chong dịch
Covid-19 trên cơ sở Quỹ vàccine phong
Covid-19. Nhà nươc bào đàm nguồn tài
chính chi cho cong tàc phong, chong dịch
Covid-19 trên cơ sơ huỹ đọng tong the
nguon lực nhà nươc (ngàn sàch trung
ương, ngàn sàch địà phương, nguon tài
trơ và càc nguon kinh phí hơp phàp

khàc); càc địà phương phài bố" trí ít nhất
30% ngàn sàch ỹ tế cho ỹ tế dư phong
theo Nghị quỹết sô” 18/2008/NQ-QH12,
ngàỹ 03/6/2008 cuà Quoc hội. Tiếp tục
huỹ đong, vàn đong sư thàm già đong gop
cuà càc doành nghiệp, to chức, cà nhàn;
sư tư nguỹện chi trà cu à ngươi màc
Covid-19 khi khàm, điêu trị theo ỹêu càu.

HOẠT ĐONG ĐOI NGOẠI VA
TÌNH HÌNH THE GIỚI THỜI GIAN GAN ĐAY

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM
CỦA BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO CANADA
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao
Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao
Canada Melanie Joly tham chính thưc Việt
Nam tư ngay 12 -14/4/2022.
Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ
niệm 05 nam thiết lảp quan hệ Đối tảc
toan diện (2017 - 2022) vả 50 nam thiết
lảp quan hệ ngoai giao (1973 - 2023),
chuyến thảm lản nả ỷ cua Bộ trướng
Ngoai giao Canada co ỷ nghĩa quan trong,
gop phản mớ rông quan hệ Đoi tảc toan
diện vả tải khảng định cam kốt hớp tảc
cua Canada với cảc quoc giả trong toan
khu vực.
T ải cảc buổi lảm việc, BỌ trướng
N goai giao C anada cho b iệ t C anada

mong m uon thuc đẩỷ hớn nựả quan hệ
với m ot so" nước ớ khu vực, trong đo
V iệt N am lả ưu tiện hảng đảu. Đ ong
thới, đảnh giả cao vả khảng định sệ tảng
cướng hớp tảc với V iệt Nam trong lĩnh
vưc ưng pho với biốn đoi khí hảu vả
thưc hiện cảc cam kốt tải Hoi nghị COP26. bo trướng Jolỷ khảng định Canada
muo'n đả dang hoa, mớ rong quan hệ
thướng m ai với V iệt Nam, nhất trí thuc
đaỷ tảng cướng hớp tảc thướng m ai, đảc
b iệt lả kốt noi cảc doanh nghiệp, ho trớ
V iệt Nam xuết khau nong sản, xoa đoi
giảm nghèo; đệ nghị V iệt N am ho trớ
Canada thuc đaỷ quan hệ Đ oi tảc chiốn
lước giữa Canada vả ASEAN. Vệ vến đệ
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B iển Đ ông, lanh đạo hai nước nhấn
m ạnh tam quan trong cua g iai quyết
tranh chấp bang biển phap hoa bình dựa
trển luật phap quôc tế va Công ước cua
L iến Hớp quôc vể L uạt B iến 1982 (UN
CLOS); thực hiển đay đu DOC, tiến tới
xay dựng COC thực chết, hiểu qua, hiểu
lực; đam bao tự dô, an toan, an ninh
hang hai, hang không ớ B iển Đông, dựa
trển lới ích cua tấ t ca cac nựớc. B ển
canh đô, hai bển nhai trí tiểp tuc thuc
đay trao đoi đoan cac cap, sớm nôi lai
cac cớ c h ế đôi thoai song phựớng; tân
dung tôi đa cớ hôi tự viểc triển khai
Hiểp định Đối tac Toan diển va Tiển bô
xuyển T hai Bình Dựớng (CPTPP), để
nghị Canada tiốp tuc mớ cựa thị trựớng
cho hang hôa, nông san V iệt Nam cung
nhự tang cựớng hô trớ V iểt N am sớm
phuc hôi va phat triển kinh tế - xa hôi
sau đai dịch Covid-19; sớm công nhan
hô chiốu vạccinế cua V iẹt Nam , tao
điểu k iên cho công đông ngựới V iẹt
Nam tai Canada on định cuôc sông, hoc
tạp va lam viẹc.

tang 19% so với nam 2020. Thang
01/2022, Bô Công thựớng V iẹt Nam va
Bô Thựớng m ai quôc tế xuc tiốn xua!
khẩu phat triển kinh tế va doanh nghiẹp
nhô Cạnạdạ đa ky Ban ghi nhớ vể viẹc
thanh lạp Uy ban kinh tể hôn hớp V iẹt
Nam - Canada. Đ ang, Chính phu V iẹt
Nam luôn khang định va nhan m anh sẩn
sang cung Canada thuc đầy quan hể Đôi
tac toan diển phat triển m anh m ể, hiểu
qua va thực chai.

Thứ nhất, thông tin vể kểt qua chuyển
tham , cac hoat đông đôn tiếp cua lanh
đao cap cao cua nựớc ta đôi với Bô
trựớng N goai giao Canada. Thông qua
đô, khang định V iẹt Nam coi trong quan
hể song phựớng với Canada; khang định
đựớng lôi đôi ngoai đôc lạp, tự chu, đa
phựớng hoa, đa dạng hoa quan hể quôc
tể" cua V iẹt Nam.

Trong nhựng nam qua, quan hể Đôi
tac toan diển Viẹt Nam - Canada tiểp tuc
phat triển tích cực. Lanh đao cap cao hai
nựớc duy trì tiốp xuc với hình thực linh
hoạt nhự trao đôi thự, điển đam va mới
đay nhai la cuôc gặp giựa hai Thu tựớng
bển lể Hôi nghị thựớng đỉnh COP-26 tai
Anh. N am 2021, kim ngạch thựớng m ai
song phựớng hai nựớc vựớt 6 ty USD,

Thứ hải, tuyển truyển thanh tựu va
triển vong trong môi quan hể giựạ V iẹt
Nam - Canadạ trển cac lĩnh vực, thiểt thực
chao mựng cac đớt ky niẹm quan hể giữa
hai nựớc trong thới gian tới; khang định
sự coi trong quan hể hớp tac toan diển cua
Canadạ đôi với V iẹt Nam. Tự đô, cho
thay uy tín, vị thể" ngay cang cao cua Viẹt
Nam trển trựớng quôc tể".

Để gôp phan lan tôa k ểt qua chuyển
tham chính thực V iẹt Nam cua Bô trựớng
N goai giao Canada, trong thới gian tới,
công tac tuyển truyền can chu trong môt
sô" nôi dung sau:
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CÁ C N GH Ị Q U Y ẾT CỦ A Đ Ạ I H Ộ I Đ Ồ N G LIÊN H Ợ P Q U Ố C
LIÊN Q U A N ĐẾN TINH HlNH U KRA IN E
V À CHỦ TRƯ Ơ N G , Q U A N ĐIỀM CỦ A V IỆT NAM
Sau hớn 01 tháng Ngả phảt động chiền
dịch quản sư đác biệt tại Ukraine, tình
hình xung đột vàn tiệp tuc diền biến càng
tháng vả chưa cộ dấu hiệu hạ nhiệt. Trước
tình hình độ, My cung nhiệu nước phướng
Tảy đả đệ trình lện Đải hội đong Liện Hớp
quốc thong quả 03 Nghị quyết liện quản
tới tình hình tại Ukrảinệ.
Ngày 02/3/2022, Đ ại hội đồng Liên
HỢp quốc thong quạ “Nghị quyết vê
Hành động gày hàn củà Ngà đồi vôi
U kraine” dộ My và nhiêu nưôc phượng
Tày đê xuất, vôi 141 phiếu thuận, 35
phiếu tràng và 05 phiếu chồng. Nghị
quyết tàp trung vào 04 nội dung chính: (1)
Lên àn Ngà vi phàm luàt phàp quốc tế,
Hiến chượng Liên HỢp quốc, vi phàm chu
quyên và toàn vẹn lành thố cu à Ukràinê;
(2) Kêu gội Ngà ngày làp tưc chàm dưt
hành động quàn sự, rát quàn khội lành thộ
Ukràinê; (3) Đê nghị càc bên bàộ đàm
tiếp càn nhàn đàộ; (4) Kêu gội cộ giài
phàp hộ à bình thộng quà đôi thộài chính
trị, đàm phàn. Việt Nảm đả bộ phiếu trảng
đoi với Nghị quyết nảy.
N gày 24/3/2022, Đ ài hội động L iên
HỢp quộc thộng quà “Nghị quyết vê hàu

quà nhàn đàộ dộ hành động xàm lược
U k ràin ê” dộ EU, Phàp, M êxicộ giỢi
thiêu và được 88 nưôc động bàộ trợ, vôi
140 phiếu thuàn, 05 phiếu chộng, 38
phiếu tràng và 10 nược khộng thàm già
bộ phiếu. Nghị quyết tàp trung vàộ càc
nội dung chính: (1) L ên àn càc cuộc tàn
cộng nhàm vàộ thượng dàn và cợ sợ
quàn sư; (2) Yêu càu Ngà rut quàn khội
lành thổ Ukràinê, chàm dưt hành vi xàm
lược Ukràinê; (3) Bàộ đàm càc tiếp càn
hộ trợ nhàn đàộ; (4) K êu gội càc bên
tiếp tuc đàm phàn, tìm kiếm giài phàp
hộà bình chộ xung đột Ngà và Ukràinê.
Việt Nảm tiệp tuc bộ phiếu trảng đoi với
Nghị quyết nảy.
N gày 07/4/2022, Đ ài hội động Liên
Hợp quộc tiếp tuc thộng quà Nghị quyết
thư 3 vê viêc đình chỉ tư càch thành viên
cuà Ngà tài Hội động nhàn quyên Liên
Hợp quộc dộ My và 18 quộc già giợi
thiêu, 58 quộc già động bàộ trợ, vợi 93
phiếu thuàn, 24 phiếu chộng, 58 phiếu
tràng và 18 nược khộng thàm già bộ
phiếu. Nội dung Nghị quyết bày tộ quàn
ngài sàu sàc vê tình hình nhàn quyên và
nhàn đàộ tài Ukràinê, quyết định đình chỉ
tư càch thành viên Hội động nhàn quyên
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của Nga va xem xét lai vấn đề khi phù
hợp. Việt Nâm đả bộ phiếu chộ'ng đối với
Nghị quyết nảy.
Tại các phiền họp cùa Đ ại hôi đồng
L iền Hợp qùồc, V iệt Nam nhiéù lan
khang định lập trưông, quan điém vé vẩn
đé Ukraine. Trưông Phai đoan thưông
trực Việt Nam tai Liền Hợp qùồc khang
định lâp trưông nhết qùan cùa Việt Nam
vé giai qùyết cac tranh chap qùồc tế bang
cac biện phap hồa bình trến cô sô tồn
trọng Hiến chượng Liến Hợp qùổc va lùât
phap qùồc tế, đặc biệt la ngùyến tac tồn
trồng đồc lâp, chù qùyện, toàn vện lanh
thồ cùa cac qùồc gia, khồng can thiệp vaồ
cồng việc nồi bồ, khồng sư dùng vù lực
trồng qùan hệ qùồc tế. Đồng thợi, mồng
mùồh cac bện thùc đầy đồi thồai, đam
phan đệ tìm kiệm giải phap hồa bình trên
cợ sợ lùât phap qùồc tế va Hiốn chượng
Liện Hợp qùổc, cồ tính đện lợi ích, qùan
tam cùa cac bện liện qùan. V iệt Nam
nhiệù lan nhến m anh, ưù tiện cếp bach
hang đầù hiện nay la baồ vệ thượng dan
va cợ sợ ha tang dan sư thiốt yốù, triển
khai cac hồat đồng nhan đaồ; khang định
sệ ùng hồ mồi nồ lưc nhan đaồ cùng như
đồng gồp chồ cac hồat đồng cưù trợ nhan
đaồ cùa Liện Hợp qùốc đồi vợi Ukrainệ.
Lâp trượng, qùan điếm va sư tham gia
đồng gồp tích cưc cùa V iệt Nam đồi vợi
cac nồ lưc nhan đaồ va tùyện bồ’đồng gồp
chồ cac hồat đồng nhan đaồ đa được cồng
đồng qùồc tế cồng nhân, đanh gia caồ.

M ồt sồ" qùồc gia bay tồ ghi nhân cac nồi
dùng phat biếù va qùan điếm khach qùan,
can bang cùa V iệt Nam. Tùy nhiện, thợi
gian qùa, trện mồt sồ" trang tin V iệt ngư
cùa baồ chí phượng Tay va tai khồan
mang xa hồi cùa cac tồ chức, ca nhan thù
địch, cợ hồi chính trị đa lợi dùng cùồc
xùng đồt đệ tùyện trùyện chồng pha, tan
phat thồng tin xau, đồc, sai sư that va
xùyện tac chù trượng, qùan điếm cùa Việt
Nam trồng vến đệ Ukrainệ. Trồng thợi
gian tợi, cồng tac tùyện trùyện can chù
trồng mồt sộ" nồi dùng saù:
M ột lả, thồng tin, tùyện trùyện lâp
trượng, qùan điếm nhết qùan cùa V iệt
Nam trồng cac nồi dùng phat biếù tai
Liện Hợp qùổc; thực hiện nghiệm cac chỉ
đaồ, định hượng cùa Ban Tùyện giaồ
Trùng ượng tai Cồng van sồ" 2517CV/BTGTW, ngay 01/3/2022 va Cồng
van sồ'
2712-CV/BTGTW,
ngay
05/4/2022.
Hải lả, tùyện trùyện nham nang caồ
canh giac cùa can bồ, đang viện va Nhan
dan trược cac am mưù, thù đồan cùa cac
th ế lực thù địch, phan đồng, cợ hồi chính
trị lợi dùng tình hình đệ chồng pha, tùyện
trùyện xùyện tac vệ lâp trượng, qùan
điẩm cùa V iệt Nam. Đồng thợi, tang
cượng đếù tranh, phan bac vợi cac thồng
tin sai sư that, thiốù kiếm chứng, đac biệt
la trện m ang xa hồi, nham kích đồng
Nhan dan, gay phượng hai tới qùan hệ đồi
ngồai cùa V iệt Nam vợi cac nược.
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MỘT SÁ TÌNH HÌNH THẾ GI0I
DÁNG CHÚ Ý THOI GIAN GẦN DÂY
Việt Nam đạt thoa thuận ve công nhận
hộ chiếu vaccine lận nhau với 19 quốc gia.
Tính đến ngày 07/4/2022, các nước công
nhận hô chiếu vaccine Viết Nám gôm: Nhát
Bán, Hôá Ky, Anh, ú c , Ân Đô,
Belarus, Cámpuchiá, Philippines, Pálếstinế,
Máldivếs, New Zếálánd, Sri Lánká, Âi Cáp,
Thô Nhĩ Ky, Singápôre, Sáint Luciá, Hán
Quốc, Irán vá Máláysiá. Ngôái rá, Việt
Nám hiên đáng tám thới công nhán máu
giấy chưng nhán tiem V á ^ ^ cuá 79 quôc
giá, vung lánh thô. Bô Y tế đá cô thông báô
chi tiet ve quy trình cáp "hộ chieu V á ^ ^ "
cuá Viet Nám vá dự’kien tư ngáy 15/4/2022
se tiốn hánh cáp hô chieu váccinệ chô ngưới
dán. Nhieu quôc giá đá vá đáng áp dung hô
chieu váccinệ như môt trông nhưng biẹn
pháp nhám mớ cửá nen kinh tế, đưá hôát
đông kinh tố, xá hôi trớ lái bình thướng mới.
-

thấp hơn khi chỉ đạt 5,3% trong năm 2022
và sẽ ổn định lại quạnh mức 6,5% theo kịch
băn cấc biẽn phấp hạn chế đi lại đứơc nơi
lổng cạ trong vạ ngoại nứơc. Thẽổ cạc
chuyẽn giạ phạn tích, Viẽt Nạm, Indonẽsiạ
vạ Singạpổrẽ sẽ lạ 3 thị trứơng “nong ” nhết
khu vực nạm nạy. Trong đo, Viẽt Nạm
đứơc đạnh giạ lạ “điềm sạng trong vại nạm
quạ” vẽ khạ nạng phục hoi vạ tạng trứơng
kinh tế. Dựạ trẽn sứ phục hoi mạnh mẽ cuạ
cạc hoạt động nhứ tiẽu dung trong nứơc,
xạy dứng vạ du lịch quoc tế, cung nhứ goi
kích thích tại kho ạ 15 ty USD cu ạ chính
phu, dứ bạo mức tạng trứơng GDP nạm
2022 cuạ Viẽt Nạm lạ k ^ ạ n g 7,5%.

Giới chức Philippines tiệp tục đưa ra
các tuyền bô'va hanh động khẳng định bảo
vệ chu quyền ớ Biền Đông. Trong diẽn biến
mơi vẽ cuọc bạu cứ tại Philippinẽs, cạc ứng
Nhiệu tố chức quốc tệ'uy tín tiệp tuc dự viẽn Tong thong đạ co cạc tuyẽn bố" mạnh
bao tích cực đối với triển vong phục hôi va mẽ vẽ cạm kốt bạo vẽ chu quyẽn biển, đạo
tang trựớng kinh tệ' cua Việt Nam. Ngán ơ Biẽn Đong, sứ dung phạn quyốt PCA
háng Phát triển cháu Â (ÂDB) dư báô, táng (nạm 2016) lạm “đon b ẩy ” đẩu trạnh vơi
trướng kinh tế cuá Viet Nám nám 2022 đát Trung Quoc. Cạc ứng viẽn cạm kốt nấu đạc
6,5% vá 6,7% váô nám 2023. Chướng trình cứ sẽ khong khoạn nhứơng vơi nhứng hạnh
phuc hôi vá phát triền kinh te cu á Chính đọng cuạ nứơc ngoại “xạm phạm ” vung
phu Viet Nám se thuc đáy táng trướng công biẽn cuạ Philippinẽs vạ đoạn kốt vơi cạc
nghiẹp đát mưc dư kien 9,5%; sán lướng nứơc lạng giẽng, ngạn chạn thạm vong cuạ
nông nghiẹp dư kien táng 3,5% trông nám Trung Quoc, no lức xạy dứng COC co tính
2022. Ngôái rá, viẹc Hiẹp định Đôi tác kinh rạng buôc. M ôt so’ nhạ phạn tích, chuyẽn
tế tôán diẹn khu vưc (RCEP) cô hiẹu lưc từ giạ quoc tế cho rạng, khoảng thơi giạn tứ
ngáy 01/01/2022 cung giup thuc đáy hôát nạy đốn ngạy 09/5/2022 ơ Philippinẽs đứơc
đông thướng m ái háu đái dịch Côvid-19. dứ bạo tiẽm ạn nhiẽu nguy cơ cạng thạng
Trông khi đô, Ngán háng T hế giới (WB) liẽn quạn đẽn Biẽn Đong cung nhứ quạn hẽ
nhán định, mưc táng trướng cuá Viet Nám giữạ Philippinẽs vạ Trung Quoc.
-

-
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HỆ QUẢCỦA CÁC BIỆN PHÁP
TRONG PHẠT ĐỐI VỚI NGA
Nhằm lên án, phản đối việc Nga tiến
hành chiến dịch quân sự đằc biệt tai
Ukraine, Hoa Kỳ vá các nựớc phựơng Táy
đà triên khái áp đát nhiêu biện pháp trựng
phát Ngá vơi quy mo vá mức đo nghiêm
trong chựá tựng co.
Nga hiện la quốc gia bị nhận lệnh trừng
phạt nhiệu nhất th ế giới. Thệố thống kệ
cua hệ thống dừ liệu lệnh trừng phạt tốấn
cấu Castệnum .ai, tính đến ngay
08/4/2022, Nga đa nhân thệm 5.515 lệnh
trừng phat kệ từ ngay 22/3/2022, nang
tống số' lệnh trừng phat nham vaố nừớc
nay lện tới 8.269 lệnh. Trống đố, quốc gia
ap nhiều lệnh trừng phat nhết tới Nga
trống thới gian qua la Anh (890), Thụy Sĩ
(868), Hốa Ky (838) va Liện minh chau
Au (705). Cac lệnh trừng phat Nga diện ra
ớ quy mố lớn va toàn diện từ tai chính, đau
từ thừớng mai, thệ thaố, ngốai giaố chố
đốn việc cống khai gừi viện trớ thiệt bị
quan sừ chố Ukrainệ.
Đáng chu y, cac biện phap tai chính
nghiệm khac baố gốm: (i) Xốa số hau hất
cac ngan hang Nga khối hệ thống thanh
toan quốc tế (SWIFT); (ii) Đống bang tai
san cua Ngan hang Trung ừớng Nga; (iii)
Đống bang tai san cua cac nha lanh đaố
Nga va cac nha tai phiệt Nga sống ớ nừớc
ngốai; (iv) Cac tap đốan đa quốc gia đống
cừa hốat đống va nhanh chống thanh ly
khốan đau tư cua hố ớ Nga; (v) Cac lệnh

hạn chế xuất khẩu và các lệnh cấm tài trợ
thương mại. Bện cạnh đó, một số' quóc già
cháu Âu, Mỹ cung thông bàó cấm các mày
bạy Ngà vàó không phàn nươc này. Uy
bàn Olympic Quốc tệ (IOC) khuyến càó,
càc cơ quàn, liến đóàn thế thàó tren thế
giơi lóài bó càc vàn đóng viện cuà Ngà
khói càc sư kiện quóc tế. FIFA và UEFA
quyết định gàch tện càc đói tuyển Ngà
khói mói giài thi đàu quóc tế.
Càc biện phàp trưng phàt mành mệ và
chưà tưng có đà khiốn kinh tế Ngà chịu
nhiều tón thết nàng nệ vơi việc thị trương
chưng khóàn và già trị đóng Rup giàm
mành. Càc dóành nghiệp, tó chưc tài chính
cuà Ngà gàp khó khàn tróng việc thành
tóàn. Ngươi dàn đàng phài đổi diện vơi
tình tràng thiệu tiện m àt và làm phàt tàng
càó, đàc biệt là đói vơi mót só" m àt hàng
như thực phàm, đó điện tư và thiệt bị già
dung. Hàng chuc nghìn du khàch Ngà bị
màc kệt tài nươc ngóài dó càc biện phàp
đóng cửà hàng khóng. Bện cành đó, My
và phương Tày cung như kinh tế thế giơi
cung đàng phài chịu ành hương tiệu cưc tư
chính càc lệnh trưng phàt này. Sư phuc hói
kinh tế toàn càu đươc dư bàó sệ tiốp tuc
bàp bệnh, nhàt là vơi tình hình dịch bệnh
và xung đót Ngà - Ukràinệ hiện này. Sư
chià rệ tróng quàn hệ quóc tế giưà mót bện
là My và phương Tày vơi Ngà - Trung
Quóc đươc chó là đàng ngày càng ró nệt.
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Ben cạnh đó, sự chia rẽ trong chính nội bộ
châu Âu đối với viẽc ạp dung cac biẽn
phap trựng phạt Nga dó ló ngại có thẽ anh
hựớng nghiẽm trong tới nẽn kinh tế cua
tựng quốc gia thanh viẽn.
Tuy nhiẽn, bất chấp hang loạt lẽnh
trựng phạt nghiẽm trong chựa tựng có cua
phựớng Tay, nẽn kinh tế Nga van chó thếy
nhiẽu tín hiẽu lạc quan. Gia trị đóng Rúp
đa tang vot va hiẽn đa phục hói gan đến
mực trựớc xung đót. Chỉ só" chua^ cua
chựng khoan Nga đa giam 1/3, nhựng sau
đó đa tang trớ lai. Chính phu va hau hốt
doanh nghiệp đang thực hiẽn thanh toan
bang trai phiấu ngoai tẽ. Ngựới dan đa bat
đau gựi tiẽn trớ lai.
Sự ón định nay đấn tự hang loạt chính
sach ón định thị trựớng cua Nga. Ngan
hang Trung ựớng Nga đa tang lai suết tự
9,5% lẽn 20% va khuyển khích ngựới dan
gựi tiẽn vao tai khoan. Cac nha xuết khau
phai chuyẽn đói 80% só" tiẽn thu đựớc tự
ngoai hoi thanh đóng Rublẽ. Chính phu

Nga cung ạp đạt cac lẽnh cẩm ban khóng,
đóng thới cếm những ngựới khóng cự tru
ban có phiấu, ít nhết la đấn ngay
01/4/2022. Chỉ só" gia tiẽu dung hang tuan
tai Nga đa tang hớn 5% chỉ tính riẽng tự
đau thang Ba. Bết chạp cac lẽnh trựng phạt
chựa tựng có, Nga van ban tới 10 ty USD
tiẽn dau khí mói thang chó cac khach hang
nựớc ngoai, tướng đựớng với 1/4 xuat khau
dau mó trựớc xung đót Nga - Ukrainẽ nó
ra. Doanh thu nay tự nganh nang lựớng van
khóng ngựng tiấp sực chó nẽn kinh tế xự
bach dựớng. Đay la nguón ngoai tẽ có gia
trị, giup Nga mua mót so’hang hóa tự cac
nựớc trung lập hoặc than thiẽn. M ặc du
vậy, nhiẽu nha nghiẽn cựu chó rang kinh
tế Nga van sẽ đói m at với suy thoai. Tuy
nhiẽn, mức đó sẽ phu thuóc vao ba yấu tó"
chính: Thư nhất, tam ly tiẽu dung của
ngựới dan; Thư hài, mực đó thích ựng cua
doanh nghiẽp trong nựớc đói với tình trang
có lạp kinh tẽ"; Thư bả, triền vong xuat
khau nhiẽn liẽu hóa thạch cua Nga./.
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MỤC LỤC

Iời Ban
B.„ Biên
Bie tập
-- Lơi
•
•
- PHAN t h ứ NHẤT: Nội dung trọng tam
* Học tập va lam theo tư tưởng, đậộ đức, phong cach Hộ Chí Minh
• Chủ tịch Hồ Chí Minh noi ve bảo vệ chính trị nội bộ.
• Van ban chỉ đạọ cua Trung ương
• Quyệt định số 378/QĐ-TTg ngảy 25/3/2022 củả Thủ tướng Chính phủ vệ phe duyệt
Chương trình “Đảy manh phong trảo hoc tảp sủồt đới trong giả đình, dồng hộ...
• Qủyệt định so'08/2022/QĐ-TTg ngảy 28/3/2022 củả Thủ tướng Chính phủ...
• Thong tin trọng tỉnh
• Tong hớp mọt so' kết qủả chủ yệủ thực hiện cong tảc kiểm trả, giảm sảt vả ky lủảt
củả Đảng qủy I nảm 2022.
• Thong tin trọng nứờc
• Nhựng kốt qủả nồi bảt vệ kinh tệ" - xả hoi nước tả qủy I nảm 2022.
• Môt so"vản đệ đảt rả đoi với hoảt đông thướng mải nong sản Việt Nảm - Trủng Qủếc.
• Mot so kất qủả chủ yấủ sảủ 01 nảm thưc hiện Hiệp định Thướng mải tù’do Việt Nảm Vướng qủoc Anh (UKVFTA).
• Nhiệm vủ phong, chong AIDS, mả túy, mải dảm nảm 2022.
• Chướng trình phong, chong Covid-19 (2022 - 2023).
• Họat đọng đôíi ngoai va tình hình thế giởi thời gian gan đay
• Kốt qủả chủyện thảm chính thức Việt Nảm củả bo trướng Ngoải giảo Cảnảdả.
• Cảc nghị qủyất củả Đải hoi đong Liện Hớp Qúoc liện qủản đốn tình hình ukrảinệ...
• Mot so”tình hình thệ' giới đảng chủ y thới giản gản đảy.
• Hệ qủả củả cảc biện phảp trưng phảt đoi với Ngả.
• Hớp tảc qủoc tệ"đệ thủc đẩy qủả trình chủyền đổi nảng lướng toản cảủ.
• Cảc sự kiện lịch sử qủản trong trong thảng 5/2022.
- PHẤN THỨ HẤI: Nọi dung cu thê’
• Van ban chỉ đao cua Trung ương
• Qủyệt định so 378/QĐ-TTg ngảy 25/3/2022 củả Thủ tướng Chính phủ vệ phệ dủyệt...
• Qủyệt định so’’08/2022/QĐ-TTg ngảy 28/3/2022 củả Thủ tướng Chính phủ qủy định
vệ việc thưc hiện chính sảch ho trớ tiện thủệ nhả cho ngưới lảo đọng.
• Thong tin trong tỉnh
• Tong hớp mọt số kệt qủả chủ yấủ thưc hiện cong tảc kiệm trả, giảm sảt vả ky lủảt...
• Thong tin trong nứờc
• Khản trướng nghiện cùú bản hảnh chiện lước xảy dưng vả hoản thiện nhả nước...
• Nhưng kốt qủả nồi bảt vệ kinh tệ" - xả hoi nước tả qủy I nảm 2022.
• Mot số vản đệ đảt rả đoái với hoảt đọng thướng mải nong sản Việt Nảm - Trủng Qúoc.
• Mot so kệt qủả chủ yấủ sảủ 01 nảm thưc hiện Hiệp định Thướng mải tự do Việt Nảm...
• Nhiệm vủ phong, chong AIDS, mả tủy, mải dảm nảm 2022.
• Chướng trình phong, chong Covid-19 (2022 - 2023).
• Họat đọng đôíi ngoai va tình hình thế giời đang chu y thời gian gan đay
• Kốt qủả chủyện thảm chính thức Việt Nảm củả bo trướng Ngoải giảo Cảnảdả.
• Cảc nghị qủyất củả Đải hoi đong Liên Hớp Qúoc liện qủản đốn tình hình ukrảinệ...
• Mot so’’ tình hình thệ" giới đảng chủ y thới giản gản đảy.
• Hệ qủả củả cảc biện phảp trưng phảt đoi với Ngả.
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