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Ngày 25/4/2022, ång úy KhÑi to chée HÙi nghË giao ban Ùi ngü công tác
viên du lu-n x hÙi phiên thuòng ky tháng 4 nm

2022, Ban Tuyên giáo Dång üy

Khoi tong hop báo cáo nhu sau:
1. Du lu-n vê công tác länh ¡o
Du lu-n cán bÙ, âng

cça Dáng, Nhà nuóe

viên, công chúée, viên chérc và nguoi lao Ùng

các co

quan Trung uong quan tâm tóÛi các HÙi nghË tryc tuyên toàn quôc quán triÇt và

triên khai thyc hiÇn Nghi quyét só 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 cça BÙ Chính ti
khóa XIII vë phuong huóng phát triên kinh téx hÙi, bào àm quÑc phòng, an
ninh &vùng trung du miên núi Bác BÙ én nm 2030, tam nhin ¿n nm 2045 và

Nghi quyét só 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 cça BÙ Chinh tri khóa XII vÁ phuong
huóng phát triên kinh tê - xä hÙi, båo ám

quóc phòng, an ninh vùng Óng

bàng

sông Ciru Long ên näm 2030, tàm nhin ¿n nn 2045 do BÙ Chính tri, Ban Bi
thu to chéc. ây là các HÙi nghË toàn quôc âu tiên ê quán triÇt, triên khai thyc
hiÇn NghË quy¿t cça BÙ Chinh trË vê phát triên Vùng. Du lu-n dánh giá cao tàm
quan trong và cân thiêt cia các HÙi nghË nhàm t¡o sy thóng nh¥t vÁ nh-n théc và

ång, toàn Dân, toàn Quân nhm sóm dua các NghË quyêt
quan trong này vào cuÙc sông, góp phàn thyc hiÇn tháng loi NghË quyét ¡i hÙi
XIlI cüa Dång vê phát triên Vüng. HÙi nghiË cúng thÃ hiÇn tinh thàn nghiêm tüc, ý

hành Ùng

cça toàn

chí và quyêt tâm cao cça cå hÇ thông chính trË trong viÇc ôi mói xây dårng, ban

hành, to chúc triên khai thyc hiÇn các Nghi quyét cça BÙ Chính trË vÁ phát triên
Vüng- mÙt ván Á có ý nghïa chién luge, không chi ói vói các Vüng mà còn Ñi
vi cà nuóc. Du lu-n ánh

giá NghË quyét sÑ 11-NO/TW, ngày 10/2/2022 và

Nghi quyét só 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 cça BÙ Chính tri khóa XIlI mang tàm
chiên luçc, có ý nghïa d·c biÇt quan trong, thÃ hiÇn sv quan tâm sâu sãc cça
Dàng, Nhà nuóc ta ôi

vói vùng trung du và mièn núi B¯c BÙ và ông

Song Cau Long, mÛ ra nhïng co chê, chính sách mói Ã

Bang

vùng trung du miên núi
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Bac BÙ và

ông bng Sông Cëu Long

khai thác tiêm

nng, thê m¡nh bét phá,

vuon lên.

Du lu-n mong muón trong thòi gian tói, BÙ Chính tri së l§n luot trièn khai
thuc hiÇn các nghË quy¿t mói vë phát triên kinh te - xä hÙi và bâo £m
an

häi

quÑc pi:òng

ninh dói vi 4 vìng còn lai (BÓng bàng Song Hòng, Bác Trung BÙ và Duyên
mien Trung, Tây Nguyên, Dông Nam Bô).

Tuy nhiên, du lu-n còn bn khon lo láng vÁ chié¿n luçe âu tu, phát triÃn
kinh tê tëng vng, tëng ngành, tùng linh vuc có diÃm chua co b£n, ving ch¯c.

Trong dó, nguôn vón và các công trinh §u tu chù yéu t-p trung vào nhïng tinh,
thành phô ông

bång; sån xuát công nghiÇp phàn nhiÁu là gia công, láp giáp cho

các công ty nuóe ngoài; sån xuát kinh doanh
trong nông nghiÇp con nhó

lë, ty phát,

chura có chiên lugc phát triën lâu dài; thË truÝng bât Ùng sån, chúng khoán có tinh
tramg dâu co, tråc loi.. dó là nhïng rào cn
tiêu nhr NghË

quyêt D¡i hÙi XIlI cça Dång ã

r¥t lón trong quá trinh thyc hiÇn muc
xác

Ënh.

2. Dr lu-n vÁ phiên hÍp thír 10 cça Üy ban Thuong vy QuÑc hÙi
Du

luan quan tâm theo döi phiên hÍp thí 10 cça Üy ban Thuòng vy

hÙi (ti 14/4/2022 - 26/4/2022). Dr luân ánh

Quóc

giá cao chuong trinh låm viÇe khân

truong, nghiêm túc, trách nhiÇm cça Uy ban ThurÝng vyu Quôc hÙi trong ky hÍp ã

xét, cho ý kiên vào 16 nÙi dung, trong ó có 14 nÙi dung chuân bË cho Ky hop
thú ba cça QuÑc hÙi khóa XV và ban hành 2 NghË quyêt thuÙc thâm quyên, xem
xét báo cáo công tác dân nguyên cùa Quóc hÙi dinh ký hàng tháng,
xem

Du luan bày tô sy ông tinh vói phát biêu cça Chù tich Quoc hÙi Vuong inh
Hue yêu câu các co quan nghiêm túc, nô lyc, cô gng hon nïa trong thyrc hiÇn
nhiÇm vu cça công tác l-p pháp; khng

dËnh Uy ban Thuòng vå Quóc hÙi không

ngai hop ngoài giò hay bô trí thêm phiên hop nhung vÛi iÁu kiÇn các nÙi dung
trinh ph£i £m båo chât luçng. Du luân quan tâm viÇc Quôc hÙi së xem xét, cho ý
kién vè các då án Lu-t: Lu-t Dâau khí (sëa i), Lu-t Phòng, chông b¡o luc gia

dinh (sta dói), Lu-t sëa dôi, bo sung mÙt só diÁu cúa Lu-t Tàn sÑ vó tuyén diÇn,

Lust Thanh tra (séa ôi),

Lu-t Khám bÇnh, chlta bÇnh (sta ói).

Dông tinh vÛi

vie Quóc hÙi cho phép lài thÝi gian thông qua Lu¥t D¯t ai vào ký hop làn tht 4
theo de nghË cça Chính phù (chi duge lài 1 ký hop, ây

là diÁu chinh §n thé 4 Ã

thông qua). Lu-t ¥t ai dã phát sinh nhiÁu bát c-p, dy án Lu-t Dåt ai là dy án
Lu-t rât câp thi¿t, cân phäi ban hành sóm và d duçc ura vào Chuong trinh tir ký
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4. Dur lu-n vÁ công tác phông, chông dËch bÇnh Covid-19
Du lu-n phân khoi khi tinh hinh djch bÇnh Covid-19 trên th¿ giói và ViÇt

Nam trong cuÑi tháng 3 và tháng 4 nm 2022 dä ugc kiêm soát. NhiÁu nuÛc dã
công bo dich bÇnh Covid-19 là bÇnh ·c hïu. P ViÇt Nam dËch bÇnh ang duçc
kiem soát hiÇu quå t¡i tât cå các ja phuong trên cà nuóe, sô nguÝi nhi¿m bÇnh
giam sâu và hâu hét là nhe, ít triÇu chéng. Du lu-n rât tin tuong vào các biÇn pháp
chông djch mà Nhà nuóc ã thyc hiÇn. Nhân dân ca bân thích úng vói iÁu kiên
song và làm viÇc trong môi truong có dËch bÇnh; không hoang mang, lo sg dËch
benh nhu trong giai o¡n d§u. Du lu-n Óng tình và ánh giá cao viÇc Chinh pho

chi d¡o r¥t quyét lit trong viÇc ây nhanh ti¿n Ù tiêm v¯c xin phòng dich Covid19 cho doi tuong tré em tù 5-11 tuoi. Du lu-n cho rng viÇc tiêm väc xin sóm

không chi giúp b£o vÇ trè mà con có thÃ båo vÇ các thành viên trong gia dinh, trong
ó

có nhïng ngroi không ù

iÁu kiÇn tiêm chûng. Du u-n cing dánh giá cao

công tác chuân bË và trien khai tiêm vác xin chotrëtë 5 - 11 tuoi dugc Chính pho,

Bo Y te chi ¡o

chuân bË chu áo,

nay, nhièu dËa phuong ã

an toàn t¡i các Ëa phuong. Tù âu tháng 4 dên

triên khai tiêm phòng vãc xin cho trè em tr 5 - 11 tuói

(tính ¿n ngày 23/4 cáå nuóc có 374.255 liêu) bào åm an toàn, không xåy ra biên
chúng n·ng. Tuy nhiên, bên c¡nh ó vn còn mÙt bÙ ph-n nhô phy huynh chua sn
sàng tiêm cho con vi cho rng trê em có suéc ê kháng tôt, nêu trè có bË thì cüng

không có triÇu chúéng ho·c bË nhe và nguòi lón tiêm h¿t roi thì tré em không c§n
tiêm nïa.
Du lu-n mong muôn các co quan chúc nng

cân thông tin rõ ràng, trên co so

khoa hoc vÁ các vân Á vè h-u Covid, có các nghiên céu vÁ ånh huông h-u Covid
trên các nhóm Ñi tuçng, léa tuÑi... è chuân bË co so v-t chât, nhân lye âm b£o

cho viÇc ièu tri các ván è vÁ h-u Covid. VóÛi tinh hình thårc té hiÇn nay khi sÑ ca
m¯c trên toàn quÑc ang giàm m¡nh, các ho¡t Ùng kinh té, xä hÙi, vn hoá diÃn ra
on inh

trong iêu

kiÇn binh thuong mÛi, du lu-n mong muôn các co quan chúc

nng sóm xem xét ra

cn bÇnh này vÁ lo¡i bÇnh ·c hïru và nguòi bÇnh duge

huong chÃ dÙ dièu trË theo bão hiÃmy té nhu oác lo¡i bÇnh khác. Du lu-n x hÙi
quan tâm d¿n viÇe BÙ Y té ang dyr tháo thông tur bÕ sung bÇnh Covid -19 vão danh
myc bênh nghÁ nghiÇp dugc huong b£o hiÁm xä hÙi (BHXH). Tuy nhiên, ngånh båo
hiem cho ràng càn có quy dËnh ch·t é tránh tråc loi chính sách vi ph¡m vi các ngành

nghê nguy co láy nhi¿m cao khá rÙng nên khå nng xåy ra tinh trang lam dung, trgc lg
chính sách là có.
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5. Diu

lu-n vê viÇc Trung

urong mö ot sinh hot chính trË hÍc t-p
nghiên cru các nÙi dung cüa HÙi nghj trung rong 4 khóa XII

"Du lu-n cán bÙ,

äng

viên các co quan Trung urong quan tâm và ánh giá
cao viÇc Ban Tuyên giáo Trung uong ban hành Huóng dan sô 37-HD/BTGTW

ngày 11/01/2022 vê nghiên céu, hÍc t-p, quán triÇt và triên khai thrc hiÇn Kêt

lu-n, Quy Ënh cça HÙi nghË lân thé tu Ban Cháp hành Trung uong ång
XIII); tô chéuc dãt sinh ho¡t chính trË vÁ xây dung, chinh ôn ång

(khóa

và hÇ thông

chinh tri. Du lu-n cho rång dây là dot sinh hogt chinh tri sâu rÙng, quan trong
nhäm giúp cáp úy, chính quyèn, M-t tr-n Tò quóc, các tò chúc chính trË - x hÙi
các câp và mõi cán bÙ, £ng viên nhát là cán bÙ chç chÑt các cáp nám ving nhïng
noi dung co bân cça Két lu-n sÑ 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cça Ban Cháp hành

Trung uong vê ây m¡nh xây dmg, chinh Ñn àng và hÇ thóng chinh tri; kiên
quyêt ngn ch·n, ây lùi, xë lý nghiêm cán bÙ, ång viên suy thoái vê tu tuong
chính tri, dao duc, lôi sông, bi¿u hiÇn "ty di¿n bi¿", "tyr chuyn hoá" và Quy Ënh

so 37-QD/TW ngày 25/10/2021 cùa Ban Ch¥p hành Trung uong vÁ nhïng dièeu
dng

viên không dugc làm cça HÙi nghj Trung uong 4 khóa XII. Du lu-n ánh

giá dây là hai vn kiÇn quan trong cça HÙi nghË lân thr tur Ban Châp hành Trung
uong Dång khóa XIlI, viÇc ban hành thê hiÇn quyêt tâm cça ång ta vÁ viÇc kiên
quyêt xây dung, chinh ôn

ång

trong sch, vïng m¡nh toàn diÇn. Du lu-n bày to

nh-n dËnh viÇc triên khai hÍc t-p nÙi dung vn kiÇn góp phân nâng cao nh-n théc,
trách nhiÇm, quyêt tâm chính tri, tinh thân tå giác, guong mâu cça các câp üy, to

chúc dàng, co quan, on

vi, cán bÙ, âng viên, công chfc, viên chrc, oàn

viên,

hoi viên nhàm triên khai thyrc hiÇn quyêt liÇt, hiÇu quå Kêt lu-n, Quy inh cça HÙi
nghi Trung uong 4 khóa XIlI. T¡o sy thông nhât trong chi ¡o và thyc hiÇn.

Trong thoi gian qua các tinh, thành úy, ång úy,

co

quan, tô chéc chính tri

-

xä hÙi tù Trung uong dên Ëa phuong dä tô chéúc triên khai quán triÇt, hÍc t-p các

noi dung HÙi nghË Trung uong 4 khóa XIlI cça ång nghiêm túe. NhiÁu on vi to
chúc trrc tiép k¿t hop trvc tuyén t¡i nhièu diem càu t-p trung drgc nhiÁu cán bÙ,
dang viên tham dy t¡o ra syr lan tôa rÙng lón. Các nÙi dung HÙi nghj Trung uong 4
khóa XII la nhïng nÙi dung r¥t quan trong vê công tác xây dung và chinh ôn

do ó các dja phrong, ca quan, don vi ã chuân bi và to
chúc triên khai bài bàn. Ñi vói âng iy KhÑi tinh d¿n thòi diÁm hiÇa t¡i uóe tinh

Dång trong tinh hinh mói
có hon 80% các äng

hoat chính tri

úy truc thuÙc Dång ùy Khôi dã tó chéc thành công dot sinh

hÍc t-p, nghiên cénu các nÙi dung cça HÙi nghi Trung uong 4 khóa
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XIIL, qua ó t¡o buóc chuyên biên sâu sc, rÙng räi trong nh-n thúc và hành Ùng,

khãe phye triÇt dÃ bênh hinh théc; nguòi ímg

d§u cáp üy, chírh quyèa, ja

phuong, co quan, don vi guong mâu thyc hiÇn truóc; thê hiÇn tinh thàn nghiêm túc

và quyêt tâmcao cúa toàn ång và hÇ thóng chính trË trong viÇc xây ding tó chúc
Dång ngày càng trong s¡ch, vïng m¡nh, nâng cao tính chiên âu

cça các tô chéc

däng và àng viên.
6. Du

lagn vê

ho¡t Ùng Ký niÇm 15 nm Ngày
Khôi các co quan Trung urong (11/4/2007-11/4/2022)
Du

thành

l-p âng

luan cán bÙ, dâng viên, công chtc, viên chéc, ngroi lao Ùng

bÙ
rong

Dång bÙ Khôi quan tâm theo döi Lký niÇm 15 nm thành l-p ång bÙ Khôi các

co quan Trung uong (11/4/2007

11/4/2022) dugo to chéc long trong ngày

04/4/2022 t¡i Thù ô Hà NÙi. Du lu-n ánh giá công tác tuyên truyên dugc triên
khai rong khp trong toàn ång bÙ, các ho¡t Ùng chào mùung L ký niÇm dugc to
chúc sôi

nõi, ¡t nhiÁu két quå tích

crc,

góp phân cô vü, khích lÇ

cán bÙ,

àng

viên, công chérc, viên chéc và nguÝi lao Ùng trong Dång bÙ Khôi ti¿p tåc no lyc
hoàn thành tot các nhiÇm vå chính trË góp phân xây dung ång và hÇ thông chính

tri trong Dång bÙ Khôi ngày càng trong sch, vïng m¡nh. Du lu-n ánh giá cao Le
ky niÇm dugc tó chéc trang trong có ý ngh+a góp phân giáo dåuc truyên thóng cho
cán bo, äng viên, công chéc, viên chúc nguoi lao
công tác, làm viÇc trong các co quan Trunguong
Du lu-n ánh

giá

cao

15 nm

Ùng nhât

qua, các câp úy àng

là thê

và

hÇ tré dang

Ùi ngü

cán

ang

bÙ,

viên, công chéc, viên chúc và nguòi lao Ùng trong ång bÙ Khôi dã nô
lyc ph¥n dâu vuot qua nhiêu khó khän, thách théc, ¡t uçc nhiÁu k¿t quå quan
trong và khátoàn diÇn trên các m·t công tác. Các câp ùy truc thuÙc ã ôi mói

phuong théc länh ao,

lya chÍn nhïng vân ê trong tâm, còn vuóng mc,

mói

nay sinh tir thåc tiên ê t-p trung länh ¡o, chi ¡o và to chéc thåc hiÇn. Các
cáp üy d tó chúc quán triÇt, triên khai, cå thê hóa kip thÝi các nghË quyêt ¡i
hoi cua Dång, nhât là nhûng nhiÇm vy trong tâm và các Ùt
thành

phá
nhïng
nghi quyêt chuyên è trên các lînh vrc ê thyc hiÇn cho phù hop vÛi ·c thù cça
các tô chtc àng trong các co
quan Trung rong.
Du

luan cüng phân khoi ánh giá cao viÇc ång úy Khói phôi hãp vÛi Nhà
xuât bân chính trË
quÑc gia Su Th-t cho ra måt Tç sách Bào vÇ nên tång tu tuÖng
cça ång và Tú sách chi
bÙ iÇn tùr nhân dËp chào mùng ky niÇm 15 nm Ngày
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thành l-p

Dång bÙ Khôi

các

Trung uong; qua dó giúp cho cán bÙ, äng
viên thu-n lçi trong viÇc khai thác thông tin, tim kiém tài liÇu chính thÑng.
co

quan

7. Du lu-n vê các ho¡t Ùng

Nam, thong nhât ât

Ký niÇm 47 nm

Ngày giai phóng miên

nuróe (30/4/1975-30/4/2022) và 136 nm Ngày quóc té

lao dong (1/5/1886-1/5/2022)

Dur luan quan tâm theo dôi các hoat Ùng chào mong Ký niÇm 47 nm Ngày

giai phóng miên Nam, thÑng nh¥t át nuÛc (30/4/1975 30/4/2022) trên cà nuÛc
và bày to su ông tình thông qua viÇc tô chéc các ho¡t Ùng tuyên truyên

lông

ghép nÙi dung giáo duc cho Nhán dân vÁ ý ngh)a lich sit cça chi¿n tháng
30/4/1975; tuyên truyèn, djnh huÛng du lu-n cho Nhân dân hiÁu rö b£n chát cça
cuÙc chién tranh xâm luçc cça ¿ quÑc My và tay sai; hiÃu rö duoc công cuÙc

kháng chi¿n chÑng My cçûa toàn dân ta; Óng thÝi, áu tranh vói nhïng lu-n ieu
tuyên truyÁn sai trái cça các th¿ l\uc thù dËch vÁ công cuÙc áu tranh thong nhát dät
nuóc cça ång,

Nhà nuóc và Nhân dân ta.

Du lu-n xã hÙi b¥t binh khi thÝi gian qua xuát hiÇn mÙt sô ân phâm thông
tin, binh lu-n thi¿u chính xác vÁ viÇc ai là nguöi so¡n thào lÝi Tuyên bó dâu hàng

cho Tong thóng nguy quyÁn Sâi Gòn Duang Vän Minh trura ngày 30/4/1975. Dë
tao su thÑng nh¥t nh-n théc vÁ bân chât sy kiÇn; âu tranh, phàn bác nhûng thông
tin, quan dièm sai tr¥i thù Ëch, xuyên t¡c vÁ ý ngh+a cça su kiÇn lich sir trong d¡i
30/4/1975 du lu-n mong muôn äng

và Nhà nuÛc cân chi ¡o

quán triÇt dura nÙi

dung tuyên truyÁn công khai ë Nhân dân nm dugc thông tin chính xác. Dông
thoi tich cuc ¥u tranh vÛi nhïng thông tin, quan diêm sai trái, thù dËch, xuyên t¡c
lich sú, phçù Ënh

công lao dóng góp cça các tâng lóp Nhân dân trong sy nghiÇp

dáu tranh giành dÙc l-p, tyr do, hòoa binh, thÑng nhát át nuróc, chia rë khói d¡i oàn
két toàn dân tÙc; båo vÇ ång, Nhà nróe, Nhân dân, chÃ Ù xä hÙi cho ngh+a, nÁn
vn hóa và lgi ích quôc gia dân tÙc.

Du lu-n phân ánh mÙt sÑ vn bàn huóng dân tuyên truyÁn do câp trên phát
hành duge óng dâu "M-t" gây khó khän trong viÇc triên khai thrc hiÇn, trongkhi
ó

mÙt sô nÙi dung dã duçc ng

mong muôn các

co

quan

täi trên các phuong tiÇn truyên thông. Du lun

câp trên cân có sy diêu chinh trong chê dÙ phát hành vn

bàn t¡o thu-n lgi cho co sò trong quá trinh triên khai.
Du luan xä hÙi và ·c

dông tinh khi Ký niÇm

biÇt là nguòi lao Ùng

136 n m

quan tâm theo döi và bày tó sy

ngày Quóc tÃ Lao Ùng (1/5/1886-1/5/2022), Tông

8

Liên oàn lao dÙng Vit Nam, Liên oàn lao
dÙng các câp và công oàn các
câp
Áu tÓ chúc phát Ùng Tháng công nhân, các ho¡t
Ùng vn hóa, vn nghÇ, thÃ thao
tao sân choi bó ích cho oàn viên, nguoi lao Ùng; tô chéc thm
hôi t·ng quà cho
viên
có
oàn
hoàn cành khó khn; chm lo ôi
cho

sông

oàn

viên, nguoi lao
ong; quan tâm tói công tác phát triên oàn viên; triên khai ké
ho¡ch tö chéc ¡i
hoi công doàn các câp.
8. Dr

luan vê công tác phòng, chông tham nhüng, tiêu cyc

Du

luan xã hÙi quan tâm tÛi công tác phòng, chông tham nhüng, tiêu
cyc cça
và
Nhà
Dàng
nuóc. Dur lu-n cho rng K¿t lu-n só 21-K1/TW ngày 06/4/2022 cça
B Chinh trË vê tiêp tyc tng cuong su l¥nh ¡o cça
ång ôi vói công tác phòng,
chông tham nhing, tiêu cyc, thÁ hiÇn tinh thàn "kiên quyét, kiên tri, không
ngimg
nghl" ôi vÛi công tác phòng, chÑng tham nhkng, tiêu cyc. Du lu-n quan tâm theo
dõi và ông tinh truóc viÇc co
quan diêu tra các câp tích cycmß rÙng iêu tra, khói
tô, bät t¡m giam mÙt sô ôi tuong cán bÙ có liên quan ên các vå án tham tham
ô,
nhung, tieêu cye, vi ph¡m quy Ënh cça ång, pháp lu-t t¡i mÙt sô co quan, on vË,
doanh nghiÇp, dia phuong nhu: khÝi tô,
bt t¡m giam mÙt sô cán bÙ câp tuóng, tá
cua Hoc viên Quân y liên quan ên vå án "Vi
ph¡m quy dËnh vÁ dâu thâu gây h-u
quå nghiêm trong; Lgi dång chúc vy, quyên h¡n trong khi thi hành công vå; ua
hoi lÙ; Nh-n hói 10" xay ra t¡i Công ty ViÇt Á; mÙt sô tuóng lïnh, sï
quan cao câp
cua B Tu lÇnh Cnh sát biên; vy nhân hôi lÙ & Cuc Länh
su BÙ Ngoai giao; vu båt
Chú
FLC
git
tich
TrËnh Vän Quyêt và ông bon vì hành vi ph¡m tÙi "thao túng thË
truong chúng khoán"; vy bt giï ông DÑ Anh Ding, Chù tich HÙi ông qu£n trË
kiêm TÓng gián óc Tâp oàn Tân Hoàng Minh Á iÃu tra vê tÙi lëa âo chi¿m
doat tài sån...
Nhïng vi ph¡m mà co quan chéc nng

ban dâu xác dËnh ôi

vÛi ông chù cça

doanh nghiÇp lón nhu Tân Hoàng Minh và FLC ang khi¿n du lu-n b¥t binh
-t câu hôi vè tinh tr¡ng các doanh nghiÇp lón ang to rö sy coi thuòng pháp lu-at,
coi thuong ký cuong, ·t lçi ích cça doanh nghiÇp
trên cå lu-t pháp và loi ích cça
quoc gia. Du lu-n cho rng ây cüng là dip ê xem xét "bjt" nhïng kë hß cáác
doanh nghiÇp dã loi dung ê phát hành trái phiêu, thao túng thË
truòng chúng
các

khoán, vi ph¡m pháp lust... trong thÝi gian vùa qua vì nêu có bË phát hiÇn và xu
phat thi ckng không "nhm nho" gi so vói nhûtng muru mô, tính toán cça doanh
nghiÇp. Du lu-n råt tin tuong vào công cuÙc âu tranh phòng, chông tham nhing,
tieu cuc cça

ång,

Nhà nuóc ta trong thÝi

gian

qua,

ông

thoi tiêp tyc mong
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muôn ång

và Nhà nuóc tng

cuong công tác xây dång, chinh ôn

àng,

kiên

quyét, kiên tri, dya vào dân, tin ß dân, phát huy hon nïa vai trò cça co quan, ¡i
bieu dân cù, Mat tr-n Tô quôc Vit Nam và các tô chúc chính trË - x hÙi, báo chi
trong diu tranh phòng, chóng tham nhkng, ti¿u cyc. ông thÝi, khuyén khích vå
có co che bào vÇ, üng hÙ nhïng nguÝi manh d¡n tó giác, ¯u

tranh chÑng tham

nhüng, tiêu cuc.

9. Motsóvân è khác uroc dur lu-n quan tâm
9.1. Du lu-n x hÙi bày tó xúc Ùng và ánh giá cao tinh thân ding càm,

không sg nguy hi¿m Ñi vÛi bân thân Á cíéru 04 nguoi gp n¡n cça Trung úy
Thái Ngô Hièu (Phòng Cnh sát phòng cháy chïa cháy và círu n¡n oru hÙ Công
an tinh Dông Nai) sáng ngày 10/4/2022 t¡i b¥i tm Phuóc Tinh, huyÇn Long
Diên, tinh Bà RËa - Vükng Tàu và anh Nguy¿n ée

Chính (trú t¡i tó dân phô sô

8, thË trân ThËnh Long, huyÇn Hâi H-u, tinh Nam Djnh) vào chiêu ngày
09/4/2022 khi anh nháy të câu Thinh Long &dÙ cao khoàng 30m xuông sông
Ninh Co e céu mÙt nï sinh lóp 8 dang chói vói trong dòng nuóc chày xiêt, ua
vào bo an toàn. Du lu-n ánh

giá ây

thrc s là nhïng hành Ùng

düng câm,

nghïa hiÇp, cao cå dugc Nhân dân càm phåc, trân trong. Nhïng tâm guong quên

minh vi tinh mang cça nguòi bË nan này trong cÙng ông cân duçc kËp thÝi lan
toa dÃ nhiêu nguòi có thêm niêm tin vào nhïng dieu tôt dep trong cuÙc sóng.

Du lu-n Óng tinh cao viÇc Chù tich nuóc nhanh chóng gii Thu khen nggi
và bày to su xúc Ùng truóc hành Ùng

düng càm céru nguoi cça Trung úy Thái

Ngô Hieu và anh Nguyên Dúc Chinh. BÙ Truong Công an quyét dËnh phong hàm
vugt câp të Trung úy lên ¡i
cho rng

úy cho dông chí Thái Ngô Hiêu. Dur lu-n vui mùng

trong x hÙi ta ngày càng xuât hiÇn nhïng tâm guong sáng sn

sàng xå

thân vi dong chí, ông bào khi bË n¡n. Do ó viÇc bi¿u duong, khen thuong kip
thoi nhu vây là råt dúng, có tác dyng lan töa hành Ùng ep, h¡n chê nhïng hành
dÙng tiêu cyc.
Cüng có y kiên cho rng

các dja phuong, ca quan, don vi khi phát hiÇn ra

nhtng tám guong sáng, tiêu biÁu, nhúng hành Ùng

hy sinh quên minh vi cu

nguoi gap n¡n cân phåi khen thuÝng xéng dáng, kip thÝi
9.2. Dur luân phå huynh Thành phÑ Hà NÙi Óng

tình, phân khöi khi Thành

phó cho phép các truong mâm non mß céa trß l¡i të ngày 13/4/2022. Dây là dja

phuong cuói cang trên cå nróc quyét dinh mÛ cta c¥p hoc mâm non. Gân 600.000
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mâm non ß Hà NÙi duçc trß l¡i truong sau gân mÙt nm
nghi hÍc ê phòng
du
chÑng dËch Covid-19. Song luân cing hêt súc bàng hoàng và dau xót truóc eác
vy viÇc hoc sinh të vong gân dây. ây là hôi chuông báo Ùng tói các
b-c cha m
tre

hoc sinh trong viÇc cân quan tâm hon

nïa dên tâm sinh

lý

cça trè ó lúa

tuoi vË

thành niên. Các chuyên gia tâm lý khuyên cáo các b-c cha
m cân dành thÝi gian
nói chuyÇn, chia së vói con môi ngày, nhu
vây mÛi giúp con vuot qua nhïng

khung hoång, thách théc trong giai doan này. Bên canh ó, du luân cho rng dê
bào vê hÍc sinh khoi nhïng tôn
thuong tâm lý, vê phía nhà trrong, thây cô giáo
cüng can tim sy a d¡ng trong công tác gi£ng d¡y, gi£m täi vê nÙi dung, có nhiêu

hogt dÙng tuong tác, gån kêt vói hÍc sinh. Du lu-n mong muÑn viÇc chm sóc sëc
khoe tâm lý hÍc duong t¡i các nhà trrong cân ugc
quan tâm nhiêeu han, thuong

xuyên nm båt tâm lý liua tuôi,...phÑi hãp ch·t chë cùng gia inh

Ã chm

lo cho

thê hÇ turomg lai.
Du

luan quan tâm theo dõi trong Dy th£o Chuong trinh giáo dåc phô thông

tong the, BÙ Giáo dåc và ào t¡o dy ki¿n tích hop môn lËch sr vÛi các môn giáo
duc công dân và an ninh quóc phong thành môn mÛi là Công dân vÛi Tô quÑc. Dur
lu-n bày tò su lo lng,

trn

tro, béc xúc truóc nguy co môn lich sù bË "xóa sô"

trong chuong trinh giáo dåc phô thông. Du lu-n cho rng
thành môn ty

chon

là hoàn toàn

viÇc ua

không phù hop: "Hàng ngàn

nm

môn lich sù
nay,

các quôc

gia dân tÙc êu phát triên hay suy vong dra trên nên täng mà lËch st ê l¡i, môn
lich sù không t¡o ra cça cài nhurng là môn ê phát triên xä hÙi, phát triên dân tÙc,

phát trien con nguòi, không có mÙt quóc gia phát triên não, không có mÙt con
nguoi chân chính nào quay lung vÛi ljch su; trong khi ó
phòng thành môn hÍc chính. Du luân ·t

dua môn an ninh quÑc

ra câu höi liÇu khi trao súng cho mÙt con

ngroi khong có hieu bit lich st dát nuróc thi thÃ hÇ trong lai së chía súng vão ai?.
Du lu-n mong muôn B6 Giáo dåc ào t¡o cân nghiên céu ký luong truóc khi
thay oi các nÙi dung chuong trinh hÍc têp ß các câp tránh tinh tr¡ng hoang mang,
gidm tái nÙi dung không cân thiêt, tng cuong ký nng sông cho hÍc sinh các c¥p.
Du lu-n bât bình, búc xúc truóc thông tin trên m¡ng x hÙi xôn xao vê viÇc
mot so truòng truòng Trung hoc co sß óß Hà NÙi yêu c§u hÍc sinh lÛp 9 có hÍc lye
kém phâi chuyên truÝng ho·c cam k¿t không thi vão lóp 10, tránh ánh huóng ¿n
thành tích nhà truong. Dur lu-n ông tinh khi BÙ Giáo dåc và Dào t¡o chi ¡o ngay
các don vi chéc nng xác minh làm ro và së yêu c§u các dja phuong xë lý nghiêm
néu có tinh

trang trên. Dur 1lu-n cho

ràng thoi gian qua do bÇnh thành tich trong
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giáo duc dãn ¿n nhïng viÇc nhu vây, không thÃ có nhïng lóp hÍc sinh khá và giði
dat tói 100%, Giáo duc nhïng nm 2000 tro vê truóe tý lÇ hÍc sinh khá, giði cça
lóp, truong r¥t it, các lóp vân có hÍc sinh lru ban hoãc phäi rèn luyÇn thêm trong
hè thì mói ugc

lên lÛp. Nhurng hiÇn nay cé lóp duói ùn

lên lóp trên không quan

tâm tói ch¥t lugng hÍc nhu thÃ nào gây l¥ng phi cho gia dinh, x hÙi, änh huóng
dên tuong lai cça các em và nuóc nhà. Du luân mong muôn ngành giáo dåc cân
phài d-y th-t, hÍc th-t, chât lugng th-t; chuong trinh hÍc thiêt thåc có tinh thuo

tien cao.
9.3. Du lu-n ánh giá rât cao công tác chuân bË cho Lë gió tô Hùng Vuong
nm
ThÍ, m·c dù sô luong nguoi v hành huong rât lón so vÛi các
Du
truóc nhumg van àm b£o an toàn không Ã xày ra su viÇc áng tiêc nào. lu-n
hinh théc
cüng cho rng nên chng các dja phuong to chéc GiÑ tó Vua Hùng theo
01
online, tryre tiÃp t¡i Dên Hùng Phú ThÍ, các Ëa phuong to chéc trrc tuyên t¡i

cua tinh Phú

diem vn

hóa cça tinh, thành vùa trang trong, dông äo

Nhân dân duoc tham gia

giam täi cho viÇc hành huong vê ên Hüng.

Du lu-n quan tâm theo dôi Lë khánh thành ên thÝ Vua Hùng t¡i Thành phôó
Phúc
giá cao bài phát biÁu cça Chç tjch nuóc Nguyen Xuân
Bao oi
có
kh¯ng dËnh "Con nguÝi có tô, có tông nhu cây có cÙi, nhu sông nguôn.
cua môi nguoi dân Vit dä coi các Vua Hùng là Quóc TÓ có
nay, tir trong tâm théc

Cân

Tho và ánh

công dung nên Nhà nuóc âu
cà dân tÙc, ó

tiên cça dât nuóc

ViÇt Nam và là Tô tiên chung cça

là mÙt giá trË truyên thông riêng có cça nuóc ViÇt ta". Du lu-n cing
dä tro

bân

sác

thành
dong tinh vÛi nh-n Ënh "Tín nguõng thÝ cúng các Vua Hùng
bên vïng nôi tiêp qua nhiêu thé hÇ nguoi ViÇt
vän hóa sâu sác, ¡o lý truyên thông

vói công déc cça
hiÇn lông thành kính, biêt on cça các thê hÇ con cháu
tâm linh, càu
To tiên trong dyng nuóc và giï nuóc". ông thài, dây là ho¡t Ùng
cho quôc thái dân an, mua thu-n gió hòa, dât nuóe yên vui,
mong Quoc Tô phù hÙ
xa vê s
gn kêt, thuong yêu, dùm
thanh binh, thinh vugng và mang ý nghïa sâu
có chung mÙt cÙi, cing
boc lan nhau cça công ông dân tÙc ViÇt, nhing nguÝi
trâm trong ljch së dân tÙc hàng nghin
chung mot nguôn. Trài qua biêt bao thng
bên bi trao truyên, vun âp qua
nm, Tín nguöng thÝ cúng các Vua Hùng vân duçc
két tinh thân dân tÙc ViÇt, là
bao the hÇ, nhu mÙt diêm tya tâm linh vïng ch¯c, có
oàn k¿t vurot qua moi khó khän,
nguôn gôc t¡o nên súc m¡nh e dân tÙc ta luôn
Vua Nam & và gin giï
thù thách, Ùc l-p, truong tôn vÛi "sông núi Nuóc Nam,
triên.
thái binh, khóng ngiëng mß mang, hop tác phát
,

là su thÃ
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9.4. Du luan xä hÙi quan tâm theo doi viÇc BÙ Vän hóa, ThÃ thao và Du ljch

dang tich cuc chuân bj nhân lrc, v-t lyc cho SEA Games 31 së diÃn ra vào tháng 5

toi dây. Dây là ký SEA Games mà chúng ta dói diÇn vÛi nhiÁu khó khn, cå ly do
chú quan và khách quan, nhung Ban to chéc SEA Games 31 quy¿t tâm và dang rát
nõ luc dë to chúe thành công ky ¡i hÙi này. Du lu-n cho rång SEA Games 31 là
dip hàng nghìn v-n Ùng

viên, quan chéc thê thao, khán già quôc tê ên

ViÇt

Nam, nhåt là Hà NÙi, noi diÃn ra l¿ khai m¡c, bé nm¡c và nhièu nÙi dung thi áu.
Sy kien thê thao sôi Ùng này là ca hÙi Ã chúng ta thu hút khách du ich quôc t¿.
Boi vây, Hà NÙi cing nhu các Ëa phuong tó chéc các môn thi âu cân ây m¡nh
quàng bá vê tiêm nng du lËch, Ñi mói các sán phâm du lich, nâng cao chât lugng
dËch v... nhm t¡o "oú huých" khôi phåc du ljch. ViÇc mß cùa hoàn toàn du lich
quoc tê tù ngày 15/3/2022 dã t¡o nên không khí sôi Ùng cça thË trudng trong
nuróc cho ngành du lich trong trong ot

nghï lë Gio tô và ot

nghi lë 30/4

1/5.

Day không chi là ý chí cça ngành du lich mà côn là nguyÇn vong chung cça nhiÁu
tâng lóp trong xã hÙi. Gân mÙt tháng sau khi mß cëa du lËch quôc té, van chua
nhiêu doàn khách du ljch nuóe ngoài lón d·t chân é¿n Hà NÙi. Tuy nhiên, su kiÇn
SEA Games 31 dugc k vong có thê t¡o ra "buóe ngo·t", không chi thu hút khách
trre tiêp, du lich Hà NÙi và các ja phurong con drgc huông hiÇu úng lan toa khi
các ca quan truyên thông quôc tê dua thông tin, hinh ánh; nhïng v-n Ùng viên,
quan khách thê thao, các cô Ùng viên khám phá, tråi nghiÇm du lich các dËa
phuong to chéc thi âu. Dur lu-n cing cho rng ViÇt Nam dã có hai nm kinh
nghiÇm chông dËch, cùng vÛi tôc dÙ tiêm chùng và tý lÇ bao phç vc
càng tng

o moi dÙ tuôi, chúng ta hoàn toàn cóó thê ty tin khi ón

quoc te lón nhân dip Sea Games 31, vân ê ·t
nhu thê nào cho th-t hiÇu quå.

ra là viÇc nm

xin ngày

mÙt luong khách

b¯t các co hÙi này

9.5. Du luan nguoi lao Ùng trong cà nuóc råt vui mìng truóc thông tin HÙi

dong tièn luong quóc gia thóng nhát tng luong tói thiÃu vìng ln 6% tië ngày
01/7/2022. Du lu-n nguoi lao Ùng cho rng hiÇn nay méc luong tÑi thiÁu vùng

còn tháp trong khi dó chi phí và giá tiêu dùng luôn bi¿n Ùng dä ånh hung không
nhò den doi sóng cça ngudi lao Ùng. Tuy nhiên, lânh ¡o mÙt sÑ doanh nghiÇp
cho rng viÇc tng luong tói thieu vùng trong thoi diÃm hiÇn nay së gây khó kh§n
cho nguoi sr dyng lao dÙng và Á nghË có thÃ lùi thÝi gian tàng lrong tÑi thieu

vùng e các doanh nghiÇp kh¯c phuc khó khn.
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9.6. Du lu-n quan tâm theo dõi viÇc tùr ngày 17/4/2022, Biên dÙi tàu Cånh sát

Bien 8004 và 8003 thuÙc Häi doàn 11, BÙ Tu lÇnh Vùng 1 Cånh sát Biên ViÇt

Nam xuát phát të Hai Phòng dÃ thyc hiÇn dot tuàn tra chung d§u tiên trong nim
2022 t¡i Vinh Bác Bô giïa Cânh sát Biên ViÇt Nam và Trung Quóc båt àu ti
ngày 19/4/2022 và kéo dài ¿n ngày 21/4/2022. ot tuân tra lân này träi ài trên
pham vi 13 diêm, të EÐông Båc åo Côn Co 48 h£i lý eên Dông Nam åo Trân 14
häi lý trên uÝng phân djnh Vjnh Bác BÙ. Cânh sát Bi¿n hai bên ã to chéc nhïng
dgt tuân tra chung thuong niên t¡i khu vyc này. Hai bên ang àm phán xác dinh
nhïng noi dung hop tác tiép theo. Du lu-n cho rng dot tuân tra chung ã góp phân
thro hiÇn tót lu-t pháp quóc té, ·c biÇt là các quy Ënh trong Công uóc Liên hqp
quoc vÁ Lu-t Bien (UNCLOS) nm 1982, cüng nhu HiÇp Ënh ký ngày 25/12/2000
gita Viet Nam và Trung Quóc vè phân djnh VËnh Bác bÙ, phân dinh Iänh hdi, vìng
däc quyèn kinh té và thÁm lyc dja cça hai nuóc. Ñi vÛi ván Á Biên ông du lu-n
mong muôn ång, Nhà nuóc tiêp tyc có nhïng hành Ùng quyêt liÇt và dút khoát
phù hop thông lÇ và lu-t pháp quóc tÃ é Trung Quôc tôn trong và không vi pham
vùng d·c quyên kinh té, thêm lyc dja cça ViÇt Nam, không có hành Ùng

làm phúc

tap thêm tinh hình ß Bi¿n Dông./.

Noi nhân:
-VinNCDIXH-BanTuyên giáo TW (báo cáo)
Thuong trrc ång üy Khôi (báo cáo),

TRUÖNG BAN
CNG
G

SAN

M
BAN

- Các d/c Uy viên BCH UK,

Các d/c Công tác viên DLXH câp UK,
- Các dång ùy trrc thuÙc UK,
- Luru BTG.
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Nguyên Minh Chung

