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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 58/BC-MTTQ-BTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2019 

BÁO CÁO 

Tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân năm 2019 
 
  

Căn cứ Công văn số 1487-CV/BTGTU ngày 22/10/2019 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy An Giang; Công văn số 266/MTTQ-BTT ngày 11/11/2019 của Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc báo cáo tình hình dư luận xã hội 

năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin báo cáo như sau: 

I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của tỉnh và địa phương, đơn vị 

Nhìn chung, nhân dân trong tỉnh phấn khởi trước những chuyển biến tích cực 

trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội…của tỉnh nhà; đồng thời, cũng đánh giá cao 

những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo tập trung thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019; Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước ngày càng hoàn thiện, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Hoạt 

động an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực; Trật tự an toàn xã hội và quốc phòng 

an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát sự 

chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cấp ủy địa phương, tích cực 

triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận theo chương trình, nhiệm vụ đã đề ra; 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân 

dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người nghèo; đẩy mạnh thực 

hiện các phong trào, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới; kịp thời 

nắm bắt tình hình, nguyện vọng, dư luận trong các tầng lớp nhân dân phản ảnh với 

cấp ủy địa phương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tham gia thực hiện 

chính sách an sinh xã hội; phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng thành 

công của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng 

và tích cực tham gia. 

II. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc 

tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) của Đảng gắn với 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

1. Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện 

 Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy và Chương trình công tác trọng tâm năm 2019, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng và triển khai các văn bản, hướng dẫn số 

08/HD-MTTQ-BTT ngày 22/02/2019 về học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn 

trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

đã triển khai trong Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X và trong hệ 

thống MTTQ tỉnh để thực hiện; đồng thời, triển khai trong toàn thể cán bộ, công 

chức, đảng viên, người lao động cơ quan về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn 
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biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền trong các tầng lớp nhân để giám 

sát cán bộ, công chức, đảng viên trong việc chấp hành các Nghị quyết Trung ương 

(khóa XII).  

2. Kết quả thực hiện 

 Hệ thống MTTQ trong tỉnh đã tập trung tổ chức học tập, triển khai thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh uỷ An Giang. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, 

đảng viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghiêm túc 

các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực và xử lý nghiêm kỷ luật Đảng đối với cán bộ sai phạm. Sau tiếp thu, tất cả các 

đảng viên đều viết thu hoạch cá nhân, nhận thức của bản thân qua học tập nghị quyết, 

đây cũng là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể và cá 

nhân năm 2019.  

III. Tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, công chức và các tầng 

lớp nhân dân đối với những vấn đề bức xúc, các sự kiện trong tỉnh, trong 

nước và thế giới diễn ra trong năm  

1. Trong tỉnh 

* Lĩnh vực kinh tế: Người dân phấn khởi đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng từ lúa sang cây ăn trái ở một số nơi trên địa bàn tỉnh đã thu được một số kết quả 

khả quan; đồng thời, tiếp tục quan tâm đến tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa 

bão kéo dài kèm theo giông lốc ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân 

dân; giá cả nông sản biến động, thiếu ổn định; một số doanh nghiệp hạn chế dần việc 

thu mua lúa đã ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của nông dân. Tình hình nước lũ 

về chậm lên nhanh, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, sạt lở, luôn đe dọa đến tình 

hình sản xuất nông nghiệp và tài sản của người dân; một vài địa phương cũng còn 

những khó khăn, thiếu ổn định về thị trường đầu ra. Tình hình giá xăng, giá điện tăng 

ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp,… đang là sự lo lắng, 

bất an trong các tầng lớp nhân dân.  

 Dư luận quan tâm đến tình hình diễn biến dịch tả heo Châu Phi xảy ra tại tỉnh 

An Giang làm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi heo, gây tổn thất về kinh tế, ảnh 

hưởng nhiều đến môi trường, đời sống người chăn nuôi. Nguyện vọng của người dân 

mong muốn các ngành chức năng tăng cường nhiều biện pháp để khống chế dịch 

bệnh, ngăn chặn dịch phát triển trên diện rộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 

nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng tránh dịch bệnh. 

* Lĩnh vực giáo dục: Đối với hình thức thi Trung học phổ thông và lấy kết 

quả xét tuyển đại học: Qua đánh giá của những người được hỏi (450 phiếu), có 

86% ý kiến cho rằng rất hài lòng với hình thức này vì thuận tiện, giảm chi phí tổ 

chức thi và người dự thi. Tuy nhiên, vẫn còn 10% ý kiến chưa hài lòng vì cho rằng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thay đổi cách xét tuyển gây khó cho học 

sinh; hình thức thi trắc nghiệm đối với các môn tự nhiên chưa phù hợp, chỉ nên áp 

dụng đối với các môn học xã hội; tình trạng bạo lực trong học đường đang được 

các bậc phụ huynh quan tâm, lo lắng. 

* Đào tạo nghề: Dư luận cho rằng, công tác đào tạo hiện nay có gắn với giải 

quyết việc làm. Tuy nhiên, nội dung đào tạo còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn, 

chưa theo kịp tình hình phát triển của xã hội, chưa giải quyết dứt điểm lao động 

nhàn rỗi tại địa phương. Riêng đối với việc đào tạo nghề tại địa phương thời gian 
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qua, các huyện Tri Tôn, Châu Thành, Chợ Mới và thị xã Tân Châu được người dân 

đánh giá thực hiện tốt, có chất lượng. Bên cạnh đó, vẫn còn một vài đơn vị có tổ 

chức đào tạo nghề nhưng chất lượng chưa cao. 

* Lĩnh vực Y tế:  

- Từ kết quả điều tra dư luận xã hội về những vấn đề bức xúc của người dân 

liên quan đến lĩnh vực xã hội và hành chính công (do Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tháng 11/2019. 

Số lượng 2.000 phiếu). Đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua 

tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được dư luận đánh giá thực hiện tốt. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số ý kiến của người dân cho rằng, công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân có chất lượng nhưng không cao, chiếm tỷ lệ từ 49,5% - 36,5%. Các  địa 

phương có tỷ lệ người dân đánh giá thực hiện tốt như: Chợ Mới, Châu Đốc, Tân 

Châu, Phú Tân. Đồng thời, Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ cho những hộ bị 

thiệt hại để người chăn nuôi có điều kiện tái đàn nhằm ổn định cuộc sống. 

- Bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, thu hút được 

nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Tuy nhiên, thời gian qua BHYT tăng phí đã ảnh 

hưởng đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp (do làm thuê đủ 

sống mỗi ngày nên gặp khó khăn trong việc mua BHYT). Dịch bệnh sốt xuất huyết, 

tay, chân, miệng đang diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa, lũ. Qua đó, người dân 

mong muốn các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức 

người dân trong việc tự bảo vệ sức khoẻ và tránh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. 

* Vệ sinh an toàn thực phẩm: Công tác kiểm tra vê ̣sinh an toàn thưc̣ phẩm của 

các ngành chức năng được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng bán thực 

phẩm chưa qua kiểm định vẫn còn như: Thịt heo, bò, cá, gia cầm có chứa chất tăng 

trưởng; rau, củ, quả có hàm lượng thuốc bảo quản cao; hàng gian, hàng giả, hàng kém 

chất lượng tuy đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn trôi nổi trên thị trường, nhất là vào dịp 

Tết, gây tâm lý lo lắng, bất an cho người tiêu dùng khi lựa chọn mua các sản phẩm. 

Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền và triển 

khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng an toàn vê ̣sinh thưc̣ phẩm đối với các 

mặt hàng thiết yếu. 

* Về môi trường: Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh được 

các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời những nơi bị ô nhiễm 

(theo phản ánh của dư luận). Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường khi trời mưa lớn 

nước không thoát kịp, bị ngập sâu; một vài trường hợp thiếu ý thức ném xác động vật 

chết xuống sông; người dân thiếu ý thức xả rác trực tiếp xuống kênh, rạch; việc khai 

thác cát lậu, lấy lớp đất mặt trái phép để làm gạch vẫn còn xảy ra; tình hình sạt lở bờ 

sông, rạch tiếp tục diễn biến phức tạp… đang là sự quan tâm, lo lắng trong các tầng 

lớp nhân dân. Dư luận mong muốn các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền và triển khai nhiều giải pháp hạn chế tình trạng trên. 

* Trật tự, an toàn giao thông: Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh được các ngành chức năng phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền, 

kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từ đó dư luận rất hài lòng. Tuy nhiên, 

qua ý kiến phản ánh của người dân, vẫn còn một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh 

xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp hoặc làm mới, nhất là các tuyến đường bị sạt 

lở; tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm; lấn chiếm lòng lề đường; đối 

tượng buôn lậu vận chuyển thuốc lá bằng phương tiện xe hai bánh với tốc độ cao, 
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vượt đèn đỏ trên quốc lộ 91, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và dễ gây tai nạn 

cho người tham gia giao thông. Qua đó, dư luận đề nghị các ngành chức năng sớm 

khắc phục để việc đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn hơn. 

* Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Thời gian qua, công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được các ngành chức năng, 

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đánh giá của 

người dân từ kết quả điều tra nắm dư luận xã hội năm 2019 cho thấy, có từ 67,5% - 

61,8% ý kiến cho rằng các ngành chức năng xử lý, giải quyết tốt vấn đề an ninh trật 

tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến cho rằng việc giải quyết vấn đề trên còn 

chậm (chiếm tỷ lệ từ 39,0% - 36%) như: Tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen còn 

diễn biến khá phức tạp ở vùng nông thôn; việc mua bán, tàng trữ, sử duṇg các chất ma 

túy (nhất là trong thanh thiếu niên ); tệ nạn đá gà , số đề, trôṃ cắp, người dân qua 

Campuchia đánh bac̣; vâṇ chuyển thuốc lá lậu bằng xe gắn máy chaỵ với tốc đô ̣cao; 

trào lưu cổ vũ cho những hành động bạo lực, quay video clip, đăng tải các đoạn video 

clip chứa nội dung bạo lực, băng nhóm hành xử theo giang hồ… gây tâm trạng lo 

lắng, bức xúc trong các tầng lớp nhân dân.  

 Dư luận bức xúc về tội phạm xâm hại trẻ em trong cả nước còn diễn biến phức 

tạp trong xã hội. Đây là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức xã hội, coi thường tính 

mạng, sức khỏe và nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. Những đối tượng này cần được 

xử lý nghiêm khắc. 

* Lĩnh vực hành chính công: Từ kết quả điều tra dư luận xã hội về những vấn 

đề bức xúc của người dân liên quan đến lĩnh vực xã hội và hành chính công tháng 

11/2019 (do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành 

liên quan thực hiện). Ý kiến của những người được hỏi cho rằng: 

- Việc giải quyết thủ tục hành chính ở các địa phương đều được đa số người 

dân đánh giá cao. Các đơn vị thực hiện tốt vấn đề này là huyện An Phú, Châu Phú, 

Phú Tân, Chợ Mới. Tuy nhiên, vẫn còn từ 20,9% - 8,9% ý kiến cho rằng, việc giải 

quyết thủ tục hành chính còn mất nhiều thời gian, phải đi lại nhiều lần. Đối với cán 

bộ, công chức thực thi nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong các cơ 

quan nhà nước được người dân đánh giá cao là có thái độ thân thiện, vui vẻ, 

hướng dẫn nhiệt tình khi người dân có yêu cầu. Các đơn vị được đánh giá cao là 

An Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Châu Phú. 

- Đánh giá về việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính, dư luận đánh giá 

cao các địa phương thực hiện tốt công tác này như: Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, 

Thoại Sơn…là những đơn vị có ý kiến nhận xét tốt, có tỷ lệ từ 81,0% - 67,4%. Tuy 

nhiên, vẫn còn từ 37,7% - 19,7% ý kiến cho rằng việc niêm yết, công khai các thủ tục 

hành chính chưa thực hiện tốt. 

- Đối với việc chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc; tiếp 

nhận các ý kiến góp ý, kiến nghị của người dân thời gian qua được dư luận đánh giá 

giải quyết kịp thời; có tiếp thu nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến phản ánh chính 

quyền địa phương có giải quyết nhưng chưa kịp thời (tỷ lệ từ 38,6% - 31,6%); cán bộ, 

công chức chưa làm hết trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết những 

vấn đề bức xúc. 
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2. Trong nước 

- Dư luận quan tâm đến nội dung, diễn biến kỳ họp thứ 7, 8 Quốc hội khoá 

XIV. Dư luận đánh giá cao việc đổi mới trong việc báo cáo kết quả giám sát trước 

Quốc hội bằng hình ảnh, góp phần chuyển tải sinh động về kết quả giám sát chuyên 

đề; Văn phòng Quốc hội lần đầu tiên triển khai việc sử dụng phần mềm ứng dụng 

dành cho đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, Quốc hội đã cải tiến việc lấy ý kiến của 

các đại biểu Quốc hội từ hình thức bằng văn bản sang hình thức bằng bảng điện tử. 

Qua đó giúp việc lấy ý kiến được chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn, nhất là 

trong việc tổng hợp các ý kiến phục vụ cho công tác tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật. 

Trong các phiên chất vấn của kỳ họp diễn ra sôi nổi, các đại biểu đặt câu hỏi ngắn 

gọn có chất lượng, có tập trung, rõ ràng, bày tỏ nhiều chính kiến đối với tình hình 

kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng. Việc trả lời chất vấn trước Quốc hội của các Bộ 

trưởng và các thành viên của Chính phủ bao quát được các nội dung của nhóm vấn 

đề chất vấn, nắm được tình hình, thực trạng, trả lời hầu hết các vấn đề được đại biểu 

Quốc hội nêu; đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn 

tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực và cam kết khắc phục tạo sự chuyển biến tích 

cực trong thời gian tới. 

- Dư luận quan tâm và tỏ thái độ bức xúc về hành động của Trung Quốc thời 

gian gần đây liên quan đến vấn đề biển Đông đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền 

biển đảo của nước ta. Qua đó, dư luận đánh giá cao Đảng, Nhà nước ta rất mềm dẻo, 

linh hoạt trong xử lý, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước trong khu vực và 

trên thế giới, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật 

pháp quốc tế. Tuy nhiên, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải, phản ánh nhiều thông 

tin không chính thống, làm cho người dân khó khăn trong tiếp cận sự thật và hiểu 

đúng bản chất sự việc. Dư luận đề nghị Chính phủ cần có thông tin đầy đủ, chính xác 

và kịp thời truyền tải trong nhân dân; đồng thời, cần kịp thời đưa nội dung vào trường 

học để giáo dục các em học sinh tinh thần yêu đất nước, dân tộc Việt Nam, hình thành 

tư tưởng về độc lập, chủ quyền quốc gia. 

- Dư luận bày tỏ sự phấn khởi đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí ở nước ta trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức 

và hành động trong phòng ngừa, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí. Dư luận 

mong muốn các ngành chức năng, nhất là cấp Bộ, ngành Trung ương giám sát chặt 

chẽ hơn nữa đối với các công trình, dự án lớn của quốc gia nhằm sớm phát hiện và 

ngăn chặn tiêu cực; các cơ quan tiến hành tố tụng cần quyết liệt hơn nữa trong 

công tác phòng chống tội phạm tham nhũng để tạo sự tin tưởng của các tầng lớp 

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.  

- Dư luận quan tâm nhiều đến một số vụ việc tiêu cực có liên quan đến lĩnh 

vực giáo dục thời gian gần đây như: Gian lận thi cử, tụt dốc về đạo đức của một bộ 

phận học sinh, cách ứng xử và xử phạt không phù hợp của giáo viên, tình trạng bạo 

lực học đường liên tục xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước đã gây nhiều bức 

xúc và tâm trạng lo lắng đối với phụ huynh và học sinh. Dư luận mong muốn 

ngành giáo dục quan tâm, nghiên cứu chú trọng các môn khoa học xã hội và duy trì 

thường xuyên việc giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh, rèn luyện tác phong 

gương mẫu cho đội ngũ thầy, cô giáo.  

- Dư luận quan tâm, lo lắng đến các vụ án giết người, mua bán ma tuý số 

lượng lớn được các ngành chức năng phát hiện trong thời gian qua; tình trạng 

thanh thiếu niên sử dụng ma tuý ngày càng diễn biến phức tạp; tội phạm xâm hại 
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tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, gây tâm lý lo lắng, bất an trong các 

tầng lớp nhân dân. Dư luận mong muốn các ngành chức năng triển khai nhiều giải 

pháp hữu hiệu hơn để triệt phá và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, 

góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội.   

- Dư luận tiếp tục quan tâm về việc thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP 

ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, 

đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cán bộ, nhất là cán bộ không chuyên trách 

cấp xã, ấp.  

3. Thế giới 

- Dư luận quan tâm đến Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA) được ký kết 

tại thủ đô Hà Nội. Việc ký kết EVFTA và IPA là sự kiện lớn, có ý nghĩa quan 

trọng đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, đồng thời cũng tạo ra 

những cơ hội và thách thức cho hoạt động thương mại, đầu tư và hoạt động kinh tế 

của Việt Nam với EU. 

- Dư luận quan tâm và phấn khởi với sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức 

thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, các sự kiện chính trong khuôn khổ 

hội nghị đều được tổ chức tốt. Nhìn chung, công tác tổ chức và chuẩn bị của Việt 

Nam chu đáo, đảm bảo an toàn, được hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên và dư luận 

của cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Kết quả trên đã thể hiện rõ đường lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam, thể hiện nước 

ta là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần tạo vị thế của 

Việt Nam đối với hòa bình thế giới. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Việt 

Nam đối với thế giới nhằm thu hút giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới và 

khu vực trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. 

- Những diễn biến của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng 

phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xuất khẩu hàng hoá của 

các nước trong khu vực cuốn theo bất ổn kinh tế toàn cầu trên toàn châu Á - Thái 

Bình Dương. Tranh chấp thương mại đã gây ra các tác động không đồng đều trên 

toàn khu vực. Sự ảnh hưởng và chịu sức tác động về mặt kinh tế của các quốc gia 

cũng không giống nhau do các mức độ ảnh hưởng khác nhau của chiến tranh 

thương mại đến các nền kinh tế, điều này có thể vượt quá dự báo của cơ quan chức 

năng nên mỗi quốc gia cần đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng để có giải pháp ứng 

phó… đang là sự quan tâm, theo dõi của cán bộ, công chức và nhân dân./. 

  
 

Nơi nhận: 
- BTT UBTW MTTQ VN; 

- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đ/c Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN các H, TX, TP; 

- Lưu: VT, Ban TG. 
 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  
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