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1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai toàn diện 
việc chuyển đổi số 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu thực hiện cung cấp 100% dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành và triển 
khai đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

 

Lễ công bố ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, để 
triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-BHXH, với 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ 
trọng tâm. 

Trong đó, mục tiêu chung là tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 
thuộc trách nhiệm của ngành tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. 

Nâng xếp hạng chỉ số “nộp thuế và bảo hiểm xã hội” 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu hoàn thiện việc tái cấu trúc quy trình, 
nghiệp vụ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “nộp thuế và 
bảo hiểm xã hội;” thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 trên Cổng dịch vụ công của ngành và triển khai đầy đủ trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam với các tổ chức, đơn vị liên quan. 



Ngành cũng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên 
quan đến việc chuyển đổi số trong triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành 
chính. 

Cùng với đó, ngành đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 
2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng 
phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu 
vực đô thị. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành quán triệt Nghị 
quyết số 02/NQ-CP tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động; cụ 
thể hóa thành các đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. 

Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực 
thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc 
phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, nhằm đảm bảo thời gian, 
chất lượng, hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Việc phân công, phân nhiệm phải đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, 
rõ quy trình tổ chức thực hiện; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công 
vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, tạo thuận lợi tối đa cho đơn 
vị, doanh nghiệp và người dân. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt 
chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp về cải cách thủ tục hành chính; đơn giản hóa, tái cấu trúc quy 
trình, nghiệp vụ của ngành (đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo yêu cầu tại 
Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 
2020-2025). 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; 
triển khai toàn diện việc chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống phần mềm 
nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo 
hiểm. 



Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục mở rộng triển khai thanh toán 
điện tử song phương với các ngân hàng thương mại; thực hiện tuyên 
truyền, vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Ngành cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh truyên 
truyền những biện pháp, giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mục 
tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực 
hiện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh 
nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của 
dịch COVID. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao, tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

Sẽ giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính còn 129 giờ/năm 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải 
pháp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. 

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, năm 2014 
Chính phủ ban hành Nghị quyết đầu tiên (Nghị quyết 19/NQ-CP) về cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo hiểm xã 
hội-thuế và điện lực được chọn là hai khâu đột phá. 

Sau một thời gian rất ngắn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vượt qua rất 
nhiều khó khăn để có những bước tiến mạnh mẽ, qua đó tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động của ngành, mang lại sự thuận lợi, tiện ích cho 
người dân, góp phần tạo niềm tin, quyết tâm thực hiện đổi mới, cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Điểm nổi bật là Bảo hiểm xã hội Việt Nam chú trọng cải cách hành chính, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ; quyết 
liệt chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, tác phong 
làm việc chuyển từ hành chính sang phục vụ. 

Trong đó, bộ thủ tục hành chính của ngành được cắt giảm từ 114 thủ tục 
(năm 2015) đến nay còn 27 thủ tục; số giờ thực hiện thủ tục hành chính 
cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ/năm (năm 2015) xuống 
còn 147 giờ (năm 2019) và hiện đã hoàn thiện các thủ tục báo cáo Ngân 
hàng Thế giới (WB) để công nhận còn 129 giờ/năm. 



Hết năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 
100% dịch vụ công mức độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính của 
ngành; thực hiện chi trả cho khoảng 48% số người hưởng lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ở khu vực 
đô thị…/. 

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+) 

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-se-trien-
khai-toan-dien-viec-chuyen-doi-so/693241.vnp 

 

2. Hướng tới 50% người nhận lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội ở đô thị không bằng tiền mặt 

 

Giao dịch tại cơ quan bảo hiểm xã hội (Ảnh: VSS). 

Mục tiêu đến hết năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội, mai tháng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. 

Đây là một trong những nội dung trong Kế hoạch do Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam vừa ban hành thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 
1-1-2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2021. 



Theo đó, cơ quan này Việt Nam đặt ra bốn mục tiêu, năm nhiệm vụ nhằm 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy 
định. 

Tại Kế hoạch, BHXH Việt Nam xác định mục tiêu chung là tập trung hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành BHXH Việt 
Nam đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ 
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 
định hướng đến năm 2021. 

Cụ thể, có bốn mục tiêu như sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện việc tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, góp phần thực 
hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH”. 

Thứ hai, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 
Cổng dịch vụ công của ngành và triển khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các tổ 
chức, đơn vị liên quan. 

Thứ ba, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến việc 
chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg 
ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030” đồng bộ với thực 
hiện cải cách hành chính. 

Thứ tư, đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đầu đến hết năm 2021 đạt 
50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai tháng phí, tử tuất,… sử 
dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. 

Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam yêu cầu thực hiện quán triệt Nghị quyết số 
02/NQ-CP tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn 
ngành; cụ thể hóa thành các đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai 
thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 
các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
việc phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm bảo đảm thời 
gian, chất lượng, hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện phân công, phân nhiệm 
bảo đảm nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình tổ chức thực hiện; phát 
huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, 
viên chức, tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân. 



Ngành BHXH cũng tập trung triển khai năm nhiệm vụ trọng tâm của năm. 

Trước hết, phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 
về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); đơn giản hóa, tái cấu trúc quy 
trình, nghiệp vụ của của ngành BHXH Việt Nam (đặc biệt là các TTHC liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo yêu 
cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12-5-2020 của Chính phủ). 

Tiếp đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai toàn diện việc 
chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam; hoàn thiện hệ thống phần mềm 
nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo 
hiểm theo Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31-12-2019 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Thêm vào đó, tiếp tục mở rộng triển khai thanh toán điện tử song phương 
với các ngân hàng thương mại; thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến 
khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt. 

Ngoài ra, phối hợp các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành, đẩy 
mạnh truyên truyền những biện pháp, giải pháp chủ yếu của ngành BHXH 
Việt Nam để tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-
CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của BHXH Việt Nam. 

Cuối cùng, tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất 
kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 theo 
chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc BHXH 
các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển 
khai, thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

XUÂN ANH 

Nguồn: https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/huong-toi-50-nguoi-
nhan-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-o-do-thi-khong-bang-tien-mat--

634031/ 

 

3. Ngành thuế khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngân 
sách ngay từ đầu năm 



Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), kết quả thu ngân sách do ngành 
thuế quản lý tháng đầu năm 2021 ước đạt 134.000 tỷ đồng, bằng 
81,2% so với cùng kỳ. Ngành thuế đang nỗ lực triển khai khẩn trương 
các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho DN 
và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Số thu bị ảnh hưởng do dịch 

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2021 do Tổng cục Thuế 
quản lý ước đạt 134.000 tỷ đồng, đạt 12% so với dự toán, bằng 81,2% so 
với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 2.450 tỷ đồng, bằng 8,9% dự 
toán. Thu nội địa đạt 131.550 tỷ đồng, bằng 12% dự toán, bằng 83,5% so 
với cùng kỳ năm 2020. 

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ 
số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 104.850 
tỷ đồng, bằng 11,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 84,7% so với cùng kỳ 
năm 2020. 

Thuế thu nhập DN (TNDN) ước đạt 35.100 tỷ, bằng 15,7% dự toán, bằng 
68,6% cùng kỳ. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ước đạt 13.400 tỷ đồng, 
bằng 13,9% dự toán, bằng 140,2% cùng kỳ (chủ yếu do tăng thu từ mặt 
hàng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước)… 

Tổng cục Thuế cho hay, nguyên nhân chủ yếu do thu NSNN phụ thuộc lớn 
vào mức tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, kinh tế xã hội năm 2020 của nước 
ta diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ và diễn 
biến khó lường trên toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh 
doanh của nhiều ngành, lĩnh vực như hàng không, du lịch, dịch vụ, thương 
mại, xuất nhập khẩu... 



 

 
Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, hạn hán, xâm ngập mặn 
nghiêm trọng diễn ra tại nhiều địa phương đã tác động không thuận đến 
tình hình kinh tế năm 2020. Tình hình kinh tế tăng trưởng không thuận lợi 
bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan dẫn đến ảnh hưởng số thu. 

Tổng cục Thuế lý giải, thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về 
tháo gỡ khó khăn cho những đối tượng bị thiệt hại, ngành tài chính đã triển 
khai thực hiện cơ chế, chính sách, một số chính sách hỗ trợ DN và người 
dân đã triển khai trong nửa cuối năm 2020 tiếp tục có hiệu lực và làm giảm 
số thu NSNN trong những tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ. Ví dụ như: 
Nghị quyết số 954/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về việc điều chỉnh mức giảm 
trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 ước tính làm giảm số thu 
thuế TNCN trong tháng 1/2021 khoảng 1.800 tỷ đồng; Nghị quyết số 
116/2020/QH14 về giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với DN, 
hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có doanh thu dưới 200 tỷ 
đồng/năm làm giảm thu trong tháng 1/2021 khoảng 2.800 tỷ đồng so với 
cùng kỳ. 

Trong đó, kinh tế quý IV/2020 đã có sự hồi phục nên số thuế TNDN phát 
sinh quý IV/2020 phải nộp trong tháng 1/2021 mặc dù đạt khá so với dự 
toán nhưng còn thấp so với mức thu cùng kỳ năm 2020. 

Tháo gỡ khó khăn đi đôi với chống gian lận thuế 

Tổng cục Thuế đưa ra dự báo, giá dầu thô trong thời gian tới sẽ dao động 
ở mức khoảng 56 USD/thùng, bằng 124,4% giá dự toán, sản lượng dự 



kiến khoảng 0,55 triệu tấn, bằng 7% dự toán. Theo đó, dự báo tổng thu 
NSNN tháng 2/2021 do cơ quan Thuế quản lý đạt khoảng 74.000 tỷ đồng, 
bằng 6,6% dự toán, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo Tổng cục Thuế, năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội được dự báo là 
sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-
19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp tác động đến sản xuất kinh doanh 
trong nước và thu nộp NSNN. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt 
mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan 
thuế các cấp triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt 
chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính về thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-
CP của Chính phủ; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng 
mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để 
các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực 
sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho 
NSNN. 

Ngành thuế cũng tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận, trốn 
thuế, thất thu và nợ đọng thuế; thực hiện quản lý thuế điện tử; tiếp tục đẩy 
mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 
thuế, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho người nộp thuế thực 
hiện nghĩa vụ với NSNN. 

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai rà soát 
lại toàn bộ các nguồn thu năm 2020 và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 
2021; giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho các Cục Thuế tăng tối thiểu 5% so với 
dự toán pháp lệnh và phù hợp với diễn biến hồi phục của nền kinh tế tại 
từng địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức triển khai thực 
hiện nhiệm vụ phấn đấu tập trung thu NSNN ngay từ những tháng đầu 
năm 2021 theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục Thuế. 

Ngành thuế tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính 
sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở 
tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương 
thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ 
người nộp thuế, kịp thời các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các 
chính sách thuế mới trên báo chí. 

Tổng cục Thuế sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đẩy 
mạnh công tác thanh, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro, trong đó tập 
trung thanh tra, kiểm tra các DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao. 



Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN năm 2021. 
Tiếp tục xử lý nợ thuế theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14. 

Tại Hội nghị triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị toàn ngành 
thuế phải có nhìn nhận thấu đáo, áp dụng đúng quy định của pháp luật 
nhưng không cứng nhắc, thấu tình đạt lý, tăng cường chủ động, trách 
nhiệm trong công tác phối hợp với các đơn vị cũng như đối thoại với doanh 
nghiệp, không tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". 

Năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước mà Quốc hội giao cho ngành 
thuế là 1.116.700 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu không đơn giản trong bối cảnh 
đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế dự báo 
tăng trưởng vẫn còn thấp. 

Anh Minh 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Nganh-thue-khan-truong-trien-khai-
nhiem-vu-ngan-sach-ngay-tu-dau-nam/421864.vgp 

 

4. Năm 2021 tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính thuế 
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, hướng tới một nền 
hành chính công hiện đại, ngành Thuế đã và đang tiếp tục rà soát, cắt 
giảm các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ thực hiện. 

 
Thủ tục hành chính thuế được các cục thuế niêm yết công khai tại bộ phận 

“một cửa” của cơ quan thuế. Ảnh: Nhật Minh 



Đây cũng là nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo 
ngành Thuế phải triển khai thực hiện trong năm 2021. 

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính 

Để tìm hiểu về công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế, 
phóng viên TBTCVN đã có cuộc khảo sát tại một số cục thuế. Tại Cục 
Thuế TP. Hà Nội, tất cả các thủ tục hành chính thuế đều được cơ quan 
này niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa”. Khi người nộp thuế đến làm 
việc, sau khi đăng ký lấy số thứ tự tự động, sẽ được công chức thuế tiếp 
nhận và giải quyết. Khi giải quyết thủ tục, công chức thuế không đòi hỏi 
những giấy tờ, cũng như các thông tin mà cơ quan thuế đã có. Do đó việc 
giải quyết thủ tục hành chính thuế khá nhanh. 

Chị Nguyễn Thị Nga - kế toán một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội cho 
biết, trong nhiều năm nay, ngành Thuế đã có rất nhiều cải cách, tạo sự 
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. “Trước khi tới làm thủ tục, tôi đã 
đặt lịch hẹn trực tuyến. Ngay sau khi đăng ký qua mạng được chấp nhận, 
cơ quan thuế sẽ hẹn ngày, giờ đến làm thủ tục. Do đã đặt lịch trước, nên 
tôi được giải quyết rất nhanh chóng. Có thể nói, việc thực hiện nghĩa vụ 
thuế hiện nay rất đơn giản, hiệu quả, giảm thời gian và chi phí tuân thủ 
nghĩa vụ thuế” - chị Nga chia sẻ. 

Tại Cục Thuế TP. Hải Phòng, các thủ tục hành chính thuế cũng được niêm 
yết công khai tại bộ phận “một cửa” theo đúng quy định. Ông Hà Văn 
Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, tất cả các thủ tục 
hành chính thuế đã được cục thuế niêm yết công khai tại bộ phận “một 
cửa”. Không chỉ có thủ tục hành chính, các chính sách thuế mới cũng 
được Cục Thuế TP. Hải Phòng niêm yết và tuyên truyền rộng rãi trên cổng 
thông tin điện tử của cục và qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

“Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục 
Thuế tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải 
pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, Cục Thuế TP. Hải 
Phòng sẽ tiếp tục thực hiện rà soát và đề xuất các phương án đơn giản 
hóa thủ tục hành chính theo các nghị quyết của Chính phủ. Kiểm soát chặt 
chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Tăng 
cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với việc hỗ trợ của công 
chức thuế khi giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế” - ông 
Trường nói. 

Điện tử hóa công tác quản lý thuế 

Giao nhiệm vụ cho ngành Thuế, tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 
2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu 



cầu ngành Thuế phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa theo hướng điện tử hóa, 
số hóa quản lý thuế. Tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành 
chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu những 
phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, cũng như thực hiện Nghị quyết 
02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2021, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch hành động triển 
khai thực hiện trong toàn hệ thống. 

Mới đây, tại báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tháng 1 
và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2021, Tổng cục Thuế cũng đặt nhiệm vụ 
trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung tháo 
gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện 
môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển 
ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước. 

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh văn phòng (Tổng cục Thuế) cho biết, 
để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, lãnh đạo Tổng cục 
Thuế đã yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu, trình các cấp 
có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp 
luật thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38 theo hướng 
bao quát nguồn thu; nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thuế; 
phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế. 

“Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện quản lý thuế 
điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý thuế, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch 
cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước” - ông Huy 
nói. 

Chỉ số nộp thuế đã tăng 22 bậc 

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing business 2020 do 
Ngân hàng Thế giới công bố hồi tháng 10/2019, chỉ số nộp thuế 
đã tăng 22 bậc, đưa Việt Nam từ vị trí 131 lên 109 trong tổng số 
190 quốc gia được đánh giá. Đồng thời, theo khảo sát của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mức độ hài lòng của 
người nộp thuế đã tăng từ 75% năm 2016 lên 78% năm 2019. 
Với những nỗ lực mà ngành Thuế đang tiếp tục thực hiện, hy 



vọng chỉ số nộp thuế sẽ tiếp tục được cải thiện, tạo thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp. 

Nhật Minh 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-
02-03/nam-2021-tiep-tuc-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thue-

99336.aspx 

 

5. Phòng Covid-19, VPCP đề nghị các bộ, tỉnh tăng 
cường gửi nhận văn bản điện tử 
Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng 
cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà 
nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước sẽ góp 
phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thông qua tiếp xúc, trao đổi, 

gửi, nhận văn bản giấy. (Ảnh minh họa) 

Trong công văn mới gửi các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ 
đã đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng 



tại thông báo 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019 và chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại thông báo 11796/VPCP-KSTT ngày 
26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử. 

Các bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị tăng cường gửi, nhận văn 
bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục tại văn bản 775/VPCP-
KSTT ngày 4/2/2020 của Văn phòng Chính phủ, hạn chế tối đa nguy cơ lây 
nhiễm Covid-19 thông qua tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy. 

Song song với đó, các bộ, ngành, địa phương cần thường xuyên giám sát 
hạ tầng ứng dụng, mạng, thiết bị, máy chủ bảo mật của hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành, bảo đảm các thiết bị, ứng dụng hoạt động ổn định, 
an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong gửi, nhận văn 
bản điện tử. 

Văn phòng Chính phủ lưu ý, đối với các văn bản đã gửi điện tử trên Trục 
liên thông văn bản quốc gia, đặc biệt là văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển 
khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hệ thống quản lý văn bản 
và điều hành của đơn vị gửi phải có chức năng cảnh báo kịp thời đối với 
những văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận, các đơn vị chưa 
nhận được văn bản để có phương án xử lý kịp thời. 

Đồng thời, tuân thủ quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy 
đủ nội dung thông tin, đảm bảo đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn 
bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông 
tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản. 

Đề cao vai trò cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đội ngũ 
chuyên gia, văn thư lưu trữ trong công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn 
bản trước khi gửi qua Trung liên thông văn bản quốc gia. 

Hiện nay, hệ thống cảnh báo của Trục liên thông văn bản quốc gia hàng 
ngày đã gửi báo cáo cho các bộ, ngành, địa phương thông  báo về tình 
hình gửi, nhận văn bản điện tử của đơn vị. Các đơn vị cần thường xuyên 
theo dõi, xử lý kịp thời để bảo đảm không có văn bản gửi lỗi, không có văn 
bản nhận lỗi, không có văn bản tồn độc, chưa phản hồi trạng thái trên Trục 
liên thông văn bản quốc gia. 

Các bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Văn 
phòng Chính phủ, đơn vị triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
cùng các đơn vị liên quan để công tác gửi nhận văn bản điện tử trong hệ 
thống hành chính nhà nước được thực hiện ổn định và liên tục, là một 
trong những giải pháp quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19 tại Việt 
Nam. 



Theo danh mục đã được Văn phòng Chính phủ ban hành hồi đầu tháng 
2/2020, có 26 loại văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ 
quan trong hệ thống hành chính nhà nước, bao gồm 4 loại văn bản quy 
phạm pháp luật và 22 loại văn bản hành chính. 

Trục liên thông văn bản quốc gia – một trong những hệ thống thông tin đổi 
mới lề lối, phương thức làm việc của chính quyền các cấp, đã được chính 
thức khai trương ngày 12/3/2019. Theo thống kê, kể từ ngày khai trương 
đến ngày 22/1/2021, đã có tổng số hơn 4,2 triệu văn bản điện tử được gửi 
và nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

M.T 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/phong-covid-19-
vpcp-de-nghi-cac-bo-tinh-tang-cuong-gui-nhan-van-ban-dien-tu-

710633.html 

 

6.  Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống 

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm 
của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu 
đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc 
sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến. 

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nhiều người dân rất phấn 
khởi và kỳ vọng nghị quyết của Đại hội sớm được hiện thực hóa, từ đó góp 
phần tích cực xây dựng đất nước thành nước công nghiệp phát triển như 
Đại hội đã xác định. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa 
phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa 
nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận 
một số ý kiến. 

* Đồng chí BÙI VĂN CƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk:  

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên 
Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra, chúng tôi sẽ củng 
cố, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, bảo đảm yếu tố nền tảng, 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả. 



 

Cùng với đó, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
để tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về giao thông, công nghệ 
thông tin, cải cách hành chính... nhằm đưa địa phương phát triển nhanh và 
bền vững. 

* Hòa thượng THÍCH HUỆ THÔNG, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 

Giới tăng ni, phật tử phấn khởi trước sự thành công của Đại hội 

Qua theo dõi kết quả Đại hội XIII của Đảng, giới tăng ni, phật tử rất phấn 
khởi trước sự thành công của đại hội và tin tưởng những chủ trương, 
quyết sách đúng đắn mà đại hội quyết định sẽ tiếp tục đưa đất nước phát 
triển vững bền trong nhiệm kỳ mới. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, kỳ đại hội này đánh dấu thành công 
ở công tác nhân sự có thể nói được cơ cấu rất hợp lý, khoa học, thể hiện 
tính kế thừa. 

 



Đặc biệt thế hệ cán bộ có trí tuệ, trách nhiệm, được chọn lựa, quy hoạch, 
sàng lọc, đào tạo bài bản, đảm bảo phù hợp được với yêu cầu, nhiệm vụ 
lãnh đạo phát triển đất nước ta những năm tới. 

Một thành công lớn khác được đánh giá cao là các báo cáo văn kiện được 
chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và được đại hội thảo luận, quyết định sát với 
tình hình đất nước cũng như định hướng phát triển những năm tới. Các 
quyết sách, định hướng mang tầm chiến lược này thể hiện rõ ý chí, bản 
lĩnh của Đảng trong tình hình mới. Qua đó khiến người dân cả nước nói 
chung cũng như giới tăng ni, phật tử nói riêng rất có niềm tin. 

*  Đồng chí HOÀNG TRUNG DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Hà Tĩnh:  

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho cơ sở 

Sau Đại hội tỉnh sẽ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm. Trước 
mắt, sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện 
nghiêm túc, bài bản, hiệu quả nghị quyết Đại hội, tạo sự đồng thuận cao 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 

Đồng thời, chúng tôi tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội 
dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào chương trình hành 
động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực 
tiễn tại địa phương; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh 
nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. 

* Ông LÊ THANH HẢI, đảng viên 53 tuổi Đảng, ngụ phường 14, quận Gò 
Vấp, TPHCM: 

Đã chọn lựa được những lãnh đạo có tâm có tầm 



Qua theo dõi Đại hội, tôi thấy công tác nhân sự Đại hội lần này có sự chặt 
chẽ về mọi khâu, mọi mặt. Những người được lựa chọn, trúng cử vào Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều đã được trui 
rèn từ cơ sở, trưởng thành trong quá trình thuyên chuyển từ Trung ương 
về địa phương và ngược lại, đều có tâm và tầm. 

 

Các đồng chí trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư đã được chọn lọc tốt, các đồng chí cũng đã kinh qua 
nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác ở bộ, ngành Trung ương, địa 
phương. Tôi rất tin nhiệm kỳ này, các đồng chí sẽ gánh vác nhiệm vụ một 
cách tốt đẹp, đưa đất nước phát triển vượt bậc. 

* Đồng chí HỒ VĂN NIÊN, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai:  

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tế địa phương 

Chúng tôi sẽ triển khai nhanh, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực 
tế địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn, đóng góp 
chung cho sự phát triển của đất nước. Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 
mới, đất nước sẽ thêm khởi sắc; công tác phòng, chống tham nhũng sẽ 
được quan tâm hơn nữa, tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân. 



 

* Ông PETER HỒNG, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội 
Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: 

Kỳ vọng kỳ tích trong giai đoạn mới 

Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp, tạo niềm tin, khí thế cho cả nước bước 
vào giai đoạn phát triển mới. Cả chặng đường dài lịch sử, Đảng đã chèo 
lái, lãnh đạo, đưa đất nước từng bước phát triển. Đến nay, với quy mô 340 
tỷ USD, Việt Nam đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và tiếp 
tục bước lên nấc thang cao hơn. Qua dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn cầu 
cho thấy, Việt Nam đã phòng chống dịch hiệu quả, được bạn bè quốc tế 
đánh giá cao và được kiều bào ở nước ngoài cũng như người dân trong cả 
nước hết sức tin cậy. Đó thật sự là kỳ tích.  

 

Là doanh nhân kiều bào, tôi mong muốn trong khóa XIII, Đảng, Nhà nước 
tiếp tục lãnh đạo, điều hành tạo ra bước đổi mới, bứt phá thực sự cho đất 
nước, tiếp tục tạo ra kỳ tích phát triển cho Việt Nam. Đặc biệt, trong chỉ 
đạo, điều hành cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tư 



nhân phát triển. Chúng ta đã nói nhiều về việc tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp nhưng tư duy xin - cho vẫn còn “hành” doanh nghiệp. Điều này đòi 
hỏi cần có chuyển biến thành hành động thật sự tại các cơ quan hành 
chính nhà nước. Một khi nhà đầu tư được tạo điều kiện thuận lợi, trân 
trọng thì sẽ tham gia đầu tư và góp sức nhiều hơn, cùng Đảng và Nhà 
nước làm nên kỳ tích trong giai đoạn mới. 

* Đồng chí NGUYỄN ANH TUẤN, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: 

Hành động cụ thể vì tương lai của thế hệ trẻ 

Đoàn sẽ khẩn trương triển khai việc quán triệt, học tập và xây dựng 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Ngay trong ngày 
4-2, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội và 
thảo luận chương trình hành động của Đoàn; sau đó sẽ tổ chức hội nghị 
trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết và 
chương trình hành động thực hiện nghị quyết. 

 

Tuổi trẻ cả nước quyết tâm bằng hành động cụ thể, đưa nghị quyết Đại hội 
vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ. 

* Đảng viên trẻ LÊ XUÂN VĨNH, sinh viên Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật 
Quân đội: 

Mong muốn đội ngũ lãnh đạo quan tâm đến vấn đề giáo dục 

Theo dõi Đại hội XIII từ những ngày khai mạc cho đến bế mạc, bản thân tôi 
rất vui và hạnh phúc khi Đại hội đã khép lại thành công. Nhìn kết quả của 
Đại hội, tôi lại có niềm tin vào sự phát triển và giàu mạnh của đất nước 
trong tương lai gần. Tôi mong rằng đội ngũ lãnh đạo của Đảng nhiệm kỳ 
này sẽ kế thừa và phát huy kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước trong công tác 
phòng chống dịch Covid-19 để đưa đất nước vượt qua đại dịch, người dân 
được quay trở lại cuộc sống bình thường, phát triển kinh tế. 



 

Là một sinh viên, tôi quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục, việc làm cho 
những người trẻ. Tôi mong muốn vấn đề thất nghiệp sẽ được đội ngũ lãnh 
đạo của Đảng quan tâm nhiều hơn nữa, đưa ra nhiều giải pháp để giảm 
bớt tỷ lệ sinh viên thất nghiệp khi ra trường. 

NHÓM PV 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/som-dua-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-vao-cuoc-
song-712263.html 

 

7. Sở TN&MT Sơn La đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2021 
Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ngành TN&MT Sơn 
La đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp 
quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh. 



 

Trong năm 2020, Sở TN&MT đã tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực cho các tổ chức, doanh nghiệp 

Hoàn thành nhiều dự án trọng điểm 

Trong lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT đã tập trung tham mưu giải quyết khó 
khăn, vướng mắc các chương trình dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, 
gồm: Dự án Quảng trường Tây Bắc; Dự án sân vận động tỉnh; Kè suối 
Nậm La, Khu công nghiệp Mai Sơn; Dự án khu du lịch quốc gia Mộc 
Châu… Đã hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
năm 2019; hoàn thành điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh 
Sơn La… Hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu. 

Tập trung xây dựng hệ thống quản lý giám sát, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước và quản lý lưu trữ thông tin khí tượng thủy văn trên địa bàn. 
Thực hiện và công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên toàn tỉnh; 
đang tập trung triển khai Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 
của các sông, suối chính và lập bàn đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của 
nguồn nước. Rà soát, đề xuất lộ trình sử dụng các nguồn nước, hồ chứa 
nước lớn thay thế các nguồn nước nhỏ lẻ, đảm bảo an ninh an toàn nguồn 
nước. 

Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về khoáng sản, từng bước nâng 
cao hiệu quả quản lý và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước về 
khoáng sản. Trong năm, đã tập trung tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát 



sinh trong hoạt động khoáng sản gồm: Giải pháp phòng ngừa sự cố xói lở 
hai bờ sông Đà trong quá trình khai thác cát; các vấn đề về an toàn khai 
thác tại mỏ đồng bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên; khai thác đất tại 
bản Pột và bản Coóng Nọi, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La…. 

Công tác bảo vệ môi trường, đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 
12 báo cáo Đánh giá tác động môi trường; cấp 5 Giấy xác nhận đăng ký 
Kế hoạch bảo vệ môi trường; 5 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy 
hại; 3 thông báo cho phép vận hành thử nghiệm và kiểm tra xác nhận các 
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của 
dự án… Đã hoàn thành lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 
2016-2020; Điều tra thống kê toàn bộ nguồn thải trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
Điều tra, đánh giá sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh... 

 

Công tác thanh, kiểm tra được đẩy mạnh, đặc biệt với các cơ sở nông 
sản, chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

Công tác thanh tra, kiểm tra được chỉ đạo triển khai có trọng tâm, trọng 
điểm, hiệu quả; kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai 
phạm, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời có đề xuất sửa 
đổi, bổ sung những hạn chế về chính sách, pháp luật. Kết quả, đã triển 
khai 157 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 314 trường 
hợp với tổng số tiền phạt hơn 9 tỷ đồng. 

Tiếp tục nỗ lực tạo đột phá trong năm 2021 



Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Năm 
2020, ngành TN&MT Sơn La đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể 
hóa các quy định về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với 
điều kiện của tỉnh; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về TN&MT, khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong thực 
tiễn, phát huy nguồn lực về tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội theo 
hướng bền vững. Hệ thống tổ chức bộ máy của toàn ngành tiếp tục được 
hoàn thiện, kiện toàn, từng bước đáp ứng được yêu cầu triển khai nhiệm 
vụ. 

Đã hoàn thành 18/18 nhiệm vụ UBND tỉnh giao theo chương trình, kế 
hoạch quý, năm; hoàn thành 2 chỉ tiêu được giao trong 27 chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội năm 2020, gồm: Chỉ tiêu “Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng được xử lý” đạt 100% và chỉ tiêu “Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 
khu vực nông thôn được thu gom”, đạt tỷ lệ 75%. 

Đặc biệt, đã huy động có hiệu quả nguồn lực từ đất, tài nguyên nước, 
khoáng sản, môi trường, góp phần thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn 
tỉnh. Thu nộp ngân sách đạt trên 2.500 tỷ đồng, trong đó các khoản thu từ 
đất là hơn 1.000 tỷ đồng, thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 
khoáng sản là 197 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên hơn 
1.300 tỷ đồng. 

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về vai trò và 
nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về môi 



trường, đất đai, khoáng sản cấp huyện, xã trên toàn tỉnh 

Năm 2021 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2021-2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong 
khi đó kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra 
nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến 
phức tạp của đại dịch Covid-19. 

Với mục tiêu tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 
về TN&MT trên địa bàn tỉnh, ngành TN&MT Sơn La đã đề ra 6 nhiệm vụ 
trọng tâm cùng từng nhiệm vụ cụ thể trong mỗi lĩnh vực. 

Trong đó, tiếp tục tập trung rà soát, tham mưu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện 
và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp 
tỉnh về TN&MT đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Nâng cao năng 
lực thực thi pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong 
lĩnh vực TN&MT. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; cùng với việc đổi 
mới công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại tố cáo; chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, 
UBND cấp huyện, xã và lực lượng công an tăng cường kiểm tra, bảo đảm 
các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên phải tuân thủ đúng theo quy định. 

Tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý 
đất đai, môi trường, tài nguyên nước; việc sử đụng đất lúa theo tinh thần 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 1675; tham mưu cho UBND 
tỉnh xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật đất 
đai; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên 
nước đối với các các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản, chăn nuôi 
gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái 
phép; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
xây dựng khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu số nhằm nâng cao chất 
lượng và hiệu quả điều hành của ngành tài nguyên và môi trường; từng 
bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ về tài nguyên và môi 
trường... 

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2021, 
giải quyết những bất cập, vướng mắc hiện nay, Sở TN&MT Sơn La kiến 
nghị Bộ TN&MT sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị định 
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, đồng thời ban hành Thông tư hướng 
dẫn để làm căn cứ triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020. 



Hoàn thiện và trình thông qua Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai 2013; Thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị định quy 
định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp. 

Ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở TN&MT trực 
thuộc UBND tỉnh, Phòng TN&MT trực thuộc UBND huyện, theo đó, quy 
định rõ chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý 
chất thải rắn trên địa bàn theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 
107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ… 

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/so-tn-mt-son-la-de-ra-nhieu-
nhiem-vu-trong-tam-nam-2021-320113.html 

 
8. Cả hệ thống chính trị và người dân sẽ tiếp tục làm 
nên kỳ tích mới 
Xuân Tân Sửu 2021 là khởi đầu cho một chu kỳ 5 năm nhiệm kỳ mới. 
Ngay từ đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban 
Thường vụ Thành ủy đã cho thấy sự quyết liệt, khẩn trương triển khai đưa 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XVII Đảng 
bộ Thành phố vào cuộc sống. Trước thềm năm mới, đồng chí Nguyễn Thị 
Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà 
Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị năm qua và phương hướng năm 2021, xây dựng Thủ đô 
ngày càng giàu đẹp, văn minh. 



 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Hà Nội 

PV: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, năm 2020 đã khép 
lại. Nhìn lại năm qua, đại dịch Covid-19 chưa từng có đã ảnh hưởng rất lớn 
đến tình hình kinh tế - xã hội, có những lúc đã rất khó khăn khi thành phố 
thực hiện phong toả. Nhưng Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ 
đạo cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng 
lớp nhân dân, Hà Nội đã thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, 
chống dịch, vừa phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. Trong bối cảnh đầy khó khăn đó, Hà Nội đã tổ chức thành 
công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Xin đồng chí chia sẻ những 
nét nổi bật trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép và tổ chức thành công Đại 
hội XVII của Thành uỷ? 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Năm 2020, với trách nhiệm, vai trò là Thủ 
đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn của cả 
nước về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Thành 
ủy đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết của 
toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện 
thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển 
kinh tế. 



Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã chủ động triển khai đồng 
bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống ngay từ khi có dịch Covid-19. 
Thành ủy đã sớm ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 yêu cầu 
các cấp, các ngành coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần đặc biệt 
cảnh giác, có biện pháp xử lý chủ động, nhanh chóng, hiệu quả. 

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên giao ban, chỉ đạo 
trực tiếp ngay từ khi dịch bệnh được phát hiện và khi có diễn biến mới ở 
các giai đoạn. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn hệ thống chính trị 
Thành phố thực hiện tốt lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường các 
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, 
Thông báo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. 

Cùng với đó Thành phố triển khai tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng người 
dân trong công tác phòng, chống dịch; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần 
đoàn kết, trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch. Chỉ đạo thực hiện tốt chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; rà soát, theo dõi chặt chẽ, phát 
hiện và khoanh vùng kịp thời những người nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh để 
kịp thời cách ly, điều trị… 

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sự nỗ lực, cố gắng, vào cuộc tích 
cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức, doanh 
nghiệp và sự tham gia tích cực của nhân dân, đến nay Hà Nội cơ bản kiểm 
soát được dịch bệnh, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống 
dịch chung của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, nhân 
dân tin tưởng, ủng hộ. 

Cùng với tập trung phòng chống dịch, Thành ủy chỉ đạo triển khai quyết liệt 
các giải pháp phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh doanh theo Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Chủ động đánh giá tác động của dịch bệnh tới các ngành kinh tế; đẩy 
mạnh các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu lại các ngành kinh tế; 
tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Tập 
trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của Thành phố 
và cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hóa, 
cắt giảm các thủ tục không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp. 

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2020 Thành phố đã đạt 
được những kết quả khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Thành phố đã 



hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI 
Đảng bộ Thành phố, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu 
hoàn thành sớm 2 năm. Kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá, cao hơn bình 
quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện 
đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước. Diện mạo 
Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng xanh, sạch, khang trang, văn minh, 
hiện đại hơn. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. 
Đảng bộ Hà Nội luôn đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
các Nghị quyết của Trung ương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, cùng với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học và 
chu đáo, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 
XVII đã thành công một cách thực chất và trọn vẹn, đảm bảo đúng tiến độ 
với quyết tâm chính trị và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt nhiệm kỳ 2020 - 
2025 là “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh 
hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội 
nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. 
Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp là minh chứng về 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự đoàn kết, thống nhất cao trong 
toàn Đảng bộ Thành phố. 



Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà 
Nội trao bằng khen cho cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: N.C 

PV: Thành tựu đáng tự hào năm 2020 của Thành phố khẳng định phương 
thức lãnh đạo, chỉ đạo khoa học và sát sao của Thành uỷ, chính quyền và 
hệ thống chính trị của Thành phố. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về công tác 
này? 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Trong năm qua, phương thức lãnh đạo của 
Thành ủy và các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Thành uỷ và các cấp uỷ 
đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách 
lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở. Thực hiện nghiêm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách 
nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, 
linh hoạt, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa lựa chọn những vấn đề trọng 
tâm, trọng điểm. 

Nhiều nội dung được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành 
phố, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Qua đó, góp phần tạo sự lan 
tỏa trong việc đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ Thành phố, góp phần củng cố, tăng cường 
niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp 
dân, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, ổn định tình hình từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, chỉ đạo xử lý 
các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ phức tạp, đạt kết quả tích cực, qua đó 
thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và hạn chế 
các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Các cấp uỷ đảng cũng chủ động theo 
sát, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc 
phát sinh, những vụ việc phức tạp ở cơ sở; lắng nghe và có ý kiến chỉ đạo 
giải quyết tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ 
của từng đơn vị. 

Tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Thành phố đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, vượt qua khó khăn, thách thức, kể cả khi có biến động về lãnh đạo 
chủ chốt hay thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng. Chủ động nắm chắc tình 
hình, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, 
được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. 



Đặc biệt, Thành uỷ và các cấp uỷ đảng, chính quyền, hệ thống chính trị - 
xã hội, đoàn thể đã đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, rút ngắn quy trình 
và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; tranh thủ được sự hướng dẫn, 
phối hợp của các cơ quan Trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị của Thành phố. Thành uỷ cũng đã tổ chức các Hội nghị làm việc với các 
bộ, ngành liên quan để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 
Thành phố và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đây là điểm rất mới 
trong năm 2020 so với các năm trước. 

Hà Nội đang và sẽ tiếp tục áp dụng mô hình công nghệ cao gắn 
với tạo ra những cánh đồng lớn trong sản xuất nông nghiệp (mô 

hình sản sản xuất rau công nghệ cao- Ảnh: TTTĐ). 

PV: Thưa đồng chí, những ngày đầu năm 2021 cùng với không khí tưng 
bừng đón Xuân mới, Hà Nội cũng triển khai các giải pháp đưa Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII vào cuộc sống. Đồng chí có thể 
cho biết Thành ủy đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào? 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Không phải bây giờ mà ngay sau Đại hội 
Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Thành ủy đã chủ động chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị tập trung tham mưu triển khai sớm các nhiệm vụ của đầu 
nhiệm kỳ. Tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Thành phố lần thứ XVII theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy 
đến 35 điểm cầu các đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ trực thuộc 
Thành ủy, 110 điểm các đảng bộ phường, xã, thị trấn với tổng số hơn 
12.000 cán bộ, đảng viên tham gia. 



Chỉ đạo ban hành, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Thực hiện Kế hoạch tổ chức 
học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XVII Đảng bộ Thành phố. Xây dựng Chương trình công tác toàn khóa, 
Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, Quy chế làm việc của Thành 
ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII. Chỉ đạo 
thành lập 10 Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 
XVII và xây dựng các chương trình công tác, đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, thống nhất phân công nhiệm vụ các 
đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 
phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ trực 
thuộc. Chỉ đạo kiện toàn các Ban Chỉ đạo của Thành ủy; triển khai kiện 
toàn các chức danh chính quyền sau Đại hội theo Đề án đã được phê 
duyệt, đảm bảo đúng quy định. 

Thành ủy cũng tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến toàn thể 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô để thực hiện và giám 
sát việc triển khai thực hiện. Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc 
Thành ủy, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 
XVII, chương trình hành động, chương trình công tác của Thành ủy, Nghị 
quyết Đại hội cấp mình để vận dụng, cụ thể hóa trong xây dựng chương 
trình công tác, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, đơn vị. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, chương trình công tác lớn 
của Thành ủy bằng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ... 

Đến nay các đảng bộ đều đã hoàn thành xây dựng quy chế làm việc, ban 
hành chương trình hành động toàn khóa và triển khai Nghị quyết xuống cơ 
sở, tổ chức học tập Nghị quyết, quán triệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 
Nét mới là trong khi quán triệt triển khai Nghị quyết, các đảng bộ đồng thời 
đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và giải quyết kịp 
thời vấn đề nảy sinh tại địa phương, đơn vị, lấy “thước đo” là hiệu quả 
hoàn thành nhiệm vụ. 

PV: Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được 
Thành phố thực hiện rất hiệu quả. Xin đồng chí chia sẻ kết quả cũng như 
các giải pháp Hà Nội đã thực hiện? 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Đảng bộ Thành phố, Thành ủy Hà Nội luôn 
xác định công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 



lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và gắn bó chặt chẽ 
với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ 
thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành ủy đã ban hành tám 
chương trình công tác. Trong đó, có Chương trình số 07 về “Nâng cao hiệu 
quả về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 
đoạn 2016 - 2020”. 

Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác 
phòng chống tham nhũng, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, 
các tầng lớp nhân dân và bước đầu đạt một số kết quả. Trong đó Thành ủy 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, người đứng 
đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Chú trọng công tác tuyên 
truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham 
nhũng. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra công vụ 
để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều sai phạm. Ngoài ra, công tác điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án được chỉ đạo quyết liệt. Kịp thời phát hiện, 
xử lý nghiêm những vụ việc, vụ án để qua đó răn đe, phòng ngừa vi phạm. 
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp do Trung ương uỷ quyền được Thành 
phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và được dư luận nhân 
dân đồng tình ủng hộ. 

Cùng với đó, thời gian qua, Thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách, công khai minh bạch các hoạt động kinh tế - xã hội 
và công tác cán bộ, quy trình, thủ tục giải quyết công việc. Thành phố cũng 
đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, ngăn chặn biểu hiện “xin 
cho”, giảm tình trạng “tham nhũng vặt”. 

Thành phố chọn những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng ngân 
sách Nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở, đất đai, 
tài sản của Nhà nước; quy hoạch, đất đai… để kiểm tra, giám sát thường 
xuyên. Kiên quyết xử lý các vi phạm, chuyển ngay sang cơ quan điều tra 
các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật kinh tế, tham nhũng. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời 
gian tới, ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Thành ủy Hà 
Nội đã xây dựng Chương trình hành động và 10 chương trình công tác. 
Trong đó, có Chương trình số 10 về “Nâng cao hiệu quả về công tác phòng 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020 - 
2025” nhằm huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm hơn 
nữa trong phòng chống tham nhũng. 



Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng, nâng cao 
nhận thức trách nhiệm, kiên trì nâng cao văn hoá tiết kiệm, chống tham 
nhũng gắn với hai quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành. Tiếp tục rà 
soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy chế, quy định của thành phố 
trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và bảo đảm công 
khai, minh bạch trên các lĩnh vực. 

Thực hiện công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình trong các hoạt 
động công vụ. Đồng thời, tập trung phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh 
các vụ việc tham nhũng với quan điểm “không có vùng cấm, không có 
ngoại lệ”. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 
chức năng trong phòng chống tham nhũng và phát huy vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan truyền thông, nhân dân 
trong phòng chống tham nhũng của Hà Nội. 

Xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 (Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện 
Stanley Việt Nam kiểm tra chất lượng sản phẩm). Ảnh: N.C 

PV: Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, 
ngành thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm, vậy nhiệm vụ năm 2021 
được Thành ủy xác định như thế nào, thưa đồng chí? 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
Đảng bộ Thành phố, Thành uỷ xác định 4 mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là 



khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 
thứ XVII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là hoàn thiện các 
quy chế, quy định, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác 
lớn để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng 
thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thứ hai, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất 
lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII), Chỉ 
thị 05 của Bộ Chính trị, Chương trình công tác số 01 của Thành ủy khóa 
XVII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các 
cấp theo Quy định 08-QĐ/TW của Ban Bí thư; phát huy sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân, mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã 
hội. 

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh 
xã hội và các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 
2025, 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của 
Thành phố, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô. 
Giữ vững ổn định chính trị xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - 
xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh và trật tự an 
toàn xã hội trong mọi tình huống. 

Mục tiêu thứ tư là chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Thành phố nhiệm 
kỳ 2021 - 2026. 

Năm 2020 chúng ta đạt được các thành tựu đáng tự hào từ những nỗ lực 
của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Tôi tin tưởng năm 2021 cả hệ thống 
chính trị và toàn dân sẽ tiếp tục làm nên những kỳ tích mới. 

PV: Góp phần vào những thành tựu năm qua của Thành phố có đóng góp 
không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Thủ 
đô. Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, đồng chí có đánh giá và nhắn nhủ 
gì với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn 
Thủ đô? 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn 
nhưng tổ chức Công đoàn các cấp và người lao động Thủ đô đã triển khai 



hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung 
lao động sản xuất; các mặt hoạt động, nhất là đẩy mạnh các phong trào thi 
đua và quan tâm chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn 
viên, người lao động, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công 
đoàn trong tình hình mới. 

Các cấp công đoàn Thủ đô đã tham gia xây dựng và phản biện chính sách, 
kịp thời phản ánh những vấn đề lớn, quan trọng mà người lao động quan 
tâm. Công đoàn ngày càng có nhiều hoạt động chăm lo tốt hơn cho người 
lao động, tham gia với người sử dụng lao động giải quyết tốt việc làm, chế 
độ chính sách để đoàn viên, người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc 
lợi tốt hơn. 

Đại dịch Covid -19 ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp cũng như đời sống việc làm của công nhân viên chức, lao 
động, Công đoàn Thành phố đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư 
tưởng công nhân viên chức lao động, kịp thời giải quyết các vấn đề phát 
sinh, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động, tạo niềm 
tin khích lệ người lao động tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, 
qua đó ổn định tình hình quan hệ lao động, trật tự an toàn xã hội. 

Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động có 
sức lan toả. Trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển 
hình tiên tiến, công nhân, viên chức, lao động đi đầu và thành công trong 
lao động sản xuất, kinh doanh, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn 
trong hệ thống chính trị. 

Cũng chính nhờ làm tốt công tác dự báo tình hình, nắm bắt kịp thời tư 
tưởng của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là công nhân lao động ở 
các khu công nghiệp, khu chế xuất và làm tốt công tác chăm lo nên ở Hà 
Nội luôn giữ được mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ, doanh nghiệp ổn 
định phát triển, đời sống người lao động ngày một nâng cao. Thành uỷ rất 
ghi nhận và đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn và phong trào 
công nhân viên chức lao động Thủ đô. 

Có thể nói, trình độ tay nghề của công nhân lao động hiện đã có rất nhiều 
tiến bộ. Song cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những 
đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ sẽ tác động sâu sắc đến sản xuất, 
đời sống, việc làm của người lao động. Cùng với việc Việt Nam ngày càng 
tham gia sâu rộng vào các Hiệp định tự do thế hệ mới, bên cạnh những 
thuận lợi, thời cơ chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách 
thức, tác động lớn tới việc làm, đời sống, quan hệ lao động và tổ chức 
Công đoàn. 



Chính vì vậy, Công đoàn phải không ngừng đổi mới và nỗ lực vươn lên, 
nâng cao chất lượng, phương thức, hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh 
mẽ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ cho công nhân, viên chức, người lao 
động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. 

Công đoàn phải chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công 
nhân, viên chức, người lao động,nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức, tác 
phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp. Tăng cường 
nắm bắt tình hình, diễn biến từ cơ sở để chủ động và phối hợp tổ chức tốt 
hơn, hiệu quả hơn các hoạt động. Tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết 
nạp vào Đảng những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất sắc. 

Với kết quả đáng tự hào đã đạt được, bước sang năm 2021 chắc chắn tổ 
chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo xây 
dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã 
hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, kính 
chúc đồng chí năm mới An khang - Thịnh vượng. 

Vũ Xuân Sinh (thực hiện) 

Nguồn: https://laodongthudo.vn/ca-he-thong-chinh-tri-va-nguoi-dan-se-tiep-
tuc-lam-nen-ky-tich-moi-117795.html 

 

9. Hà Nội rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính 
thuộc 5 lĩnh vực 
Ngày 3-2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 629/QĐ-
UBND về kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên 
địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo quyết định, UBND thành phố sẽ triển khai rà soát, đánh giá nhóm thủ 
tục hành chính thuộc 5 lĩnh vực: Thông tin và truyền thông; y tế; lao động, 
thương binh và xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương 
và 2 đề án: Xây dựng quy trình liên thông thủ tục hành chính nhận nuôi 
con nuôi (trong nước) và lý lịch tư pháp; xây dựng quy trình liên thông thủ 
tục cấp giấy phép xây dựng (cấp huyện) liên thông với cung cấp thông tin 
quy hoạch và cung cấp thông tin địa chính. 

Ngoài các nội dung rà soát theo kế hoạch này, các sở, ban, ngành; UBND 
các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành 



phố có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo 
quy định của pháp luật. 

Thông qua rà soát, đánh giá nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp; bảo 
đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định có liên quan, tiết kiệm thời 
gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, đồng thời tăng 
cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính. 

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh/990317/ha-noi-
ra-soat-danh-gia-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-5-linh-vuc 

 

10. Vững tin vào những quyết sách, định hướng đúng 
đắn của Đảng về phát triển đất nước 
Trước thành công của Đại hội XIII của Đảng, cùng với cả nước, đảng 
viên các tỉnh Cà Mau, Lào Cai, Quảng Ngãi đã bày tỏ sự phấn khởi, tin 
tưởng vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới được bầu, 
tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, phát triển 
đất nước. 

Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN 

Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN 

Tạo niềm tin vững chắc 



Ông Đoàn Quốc Khởi - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau bày tỏ vui 
mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của của Đảng; cho rằng đây là Đại hội trí tuệ, lựa chọn những người 
tài giỏi phục vụ cho đất nước. Đặc biệt là việc cơ cấu, chọn lựa nhân sự 
bầu vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới đã cho thấy sự 
đổi mới của Đảng ta trong công tác lãnh đạo phát triển đất nước. Qua đó, 
tạo niềm tin, sự đồng thuận rất cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả 
nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. 

Là cán bộ, đảng viên ở tỉnh Cà Mau, ông Khởi thấy an tâm và đặt trọn 
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển 
mạnh mẽ, to đẹp hơn trong giai đoạn tới. Đối với địa phương, đồng chí 
Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII cũng là niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Trong những tháng đầu của nhiệm 
kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có bước chỉ đạo đột phá về công tác tổ 
chức cán bộ, phát triển kinh tế hạ tầng để thu hút đầu tư phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh... 

Đảng viên Phan Anh Tuấn – nguyên Tổng Biên tập Báo Cà Mau (cán bộ 
hưu trí phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đáp ứng được sự 
mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Ông Phan 
Anh Tuấn tin tưởng tuyệt đối vào những quyết sách, đường lối lãnh đạo 
đổi mới, đúng đắn của Đảng trong nhiệm kỳ tới; trong đó đứng đầu là đồng 
chí Tổng Bí thư  giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều 
hành phát triển đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực về chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, giữ vững 
chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc... 

Cùng chung ý kiến, Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho hay: Đại hội XIII của Đảng là Ngày hội 
trọng đại của đất nước ta. Đại hội thực sự là thành quả kết tinh trí tuệ, tâm 
huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất 
giữa ý Đảng, lòng dân hòa quyện thành ý chí và quyết tâm phát triển đất 
nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 
 
Với tâm huyết và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, Đại tá Nguyễn 
Trọng Ngữ luôn quan tâm theo dõi thông tin về Đại hội qua các phương 
tiện thông tin đại chúng. Ông rất vui mừng và phấn khởi trước sự thành 
công rất tốt đẹp của Đại hội; tin tưởng sâu sắc rằng, với những mục tiêu, 
định hướng được nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 



được Đại hội biểu quyết thông qua đã thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng 
chiến lược cả trước mắt cũng như lâu dài, hướng tới tương lai tươi sáng, 
tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam. Những định hướng này được cụ thể 
hóa qua từng giai đoạn, có lộ trình, bước đi cụ thể với những mục tiêu rõ 
ràng cho các mốc 5 năm, 10 năm, tầm nhìn xa hơn nữa... 

Đưa đất nước ngày càng phát triển 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, là 
nguồn động lực tinh thần to lớn, thôi thúc cán bộ, đảng viên, nhân dân cả 
nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp 
hơn.  

Là một đảng viên, đại biểu chính thức tham dự Đại hội, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường 
chia sẻ: Tôi rất phấn khởi với thành công của Đại hội. Kết quả đạt được ở 
kỳ Đại hội này đã để lại những dấu ấn vô vùng lớn, nhất là khi Đại hội đã 
lựa chọn được những đại biểu ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư. Tôi cũng rất vui khi Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đóng góp 1 đại 
biểu ưu tú là đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Lào Cai. Các đồng chí trúng cử lần này là những người có nhiều kinh 
nghiệm trong những nhiệm kỳ vừa qua và những người có tuổi đời còn trẻ, 
song tất cả đều có trình độ, năng lực được đào tạo bài bản qua thực tiễn. 
Chúng tôi có niềm tin rất lớn đối với tất cả các đồng chí trúng cử, họ sẽ thể 
hiện được những quyết tâm mới để xây dựng đất nước ta phát triển trong 
giai đoạn tới như mục tiêu Đại hội đã đề ra 

Bí thư Chi bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương, Chi nhánh 
tỉnh Lào Cai Đặng Việt Hùng rất phấn khởi vì Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã sáng suốt, thống nhất 
lựa chọn và bầu những đồng chí lãnh đạo xứng đáng cho nhiệm kỳ mới. 
Đặc biệt là đã xác định cụ thể 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến 
lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030 cùng 10 mối quan hệ lớn cần 
nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu 
chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Trong nhiệm kỳ tới, đội ngũ doanh nghiệp mong muốn môi trường kinh 
doanh tiếp tục được cải thiện, trong đó cần đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều 
kiện hơn nữa để doanh nghiệp phát triển. Các chính sách hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp cần thiết thực, phù hợp, không đòi hỏi quá khắt khe, để 
chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ quản lý sang phục 



vụ doanh nghiệp..., từ đó tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng 
góp phát triển đất nước. 

Ông Trần Tin (75 tuổi), thành phố Quảng Ngãi (55 tuổi Đảng) cho biết: 
“Công tác chuẩn bị cho Đại hội kỹ lưỡng và chu đáo. Các bộ phận biên tập 
soạn thảo Nghị quyết công tâm, chính xác, tạo khí thế trong Đảng và toàn 
thể nhân dân. Chính vì vậy mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng đã đánh giá: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm 
lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”... 

Còn bà Trần thị Cẩm Lệ, đảng viên phường Trần Phú, thành phố Quảng 
Ngãi cho biết: Với năng lực và con người mà Đại hội đã chọn lựa hoàn 
toàn đủ điều kiện lãnh đạo đất nước Việt Nam ổn định về chính trị, phát 
triển về kinh tế. Bà Lệ cũng hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng vào sự lựa 
chọn của Đại hội đối với những đồng chí được lựa chọn vào Ban Chấp 
hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cùng cả nước hiện thực hóa khát 
vọng vươn lên, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, sau khi có Nghị quyết của Đại hội 
Đảng toàn quốc, tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung gắn kết 4 nhiệm vụ 
trọng tâm và 3 đột phá của tỉnh với 3 đột phá chiến lược của Trung ương 
để thực hiện. Trước hết, năm 2021 này, tỉnh sẽ hoàn thành và ban hành 
các nghị quyết; đồng thời rà soát, đánh giá lại các nghị quyết đã ban hành; 
nếu phù hợp với mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển thì Quảng 
Ngãi sẽ ban hành các kết luận để tỉnh triển khai, làm tiền đề trong việc thực 
hiện. 

PV TTXVN tại các địa phương 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/vung-tin-vao-nhung-quyet-sach-dinh-
huong-dung-dan-cua-dang-ve-phat-trien-dat-nuoc-

20210202173729112.htm 

 
 


