
Nhắc lại lời Bác Hồ dạy: “Lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh”, phát biểu tại chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2022 do
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức tối 22/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong
muốn đồng bào ta ở nước ngoài, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ luôn giữ vững tinh thần Việt Nam; linh hoạt, sáng tạo trước thời
cơ và luôn đoàn kết.
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Tết Nhâm Dần đã đến rất gần. Những ngày này,
bến xe, sân ga, cảng hàng không đã “tăng nhiệt”,

đông đúc như trước đây chưa có Covid-19. Với việc
đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 2, mũi 3 và có những
nhận thức mới về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát dịch bệnh”, các địa phương đã thay đổi các biện
pháp “kiểm soát”. Hình ảnh rào chắn ở nơi này, nơi
khác được dỡ bỏ để tạo điều kiện cho nhân dân về
quê ăn Tết mang đến sự ấm áp, hoan hỉ.

(Trang 2)

Trăn trở của tấm lòng 

CHào Ngày mới

lBộ đội tiếp tế lương thực trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh.
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Trong Quyết định ban hành Kế hoạch Phòng, chống
dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 mà Bộ Y tế vừa

ban hành, phần đánh giá về dịch bệnh truyền nhiễm năm
2021 có nhiều thông tin đáng chú ý.

(Trang 7)

bộ y Tế đánh giá Tình hình phòng chống covid-19:

Trạm y tế lưu động là giải pháp 
đột phá

(Trang 3)

Đoàn kết xoay vần vận mệnh

Thiền sư Thích nhấT hạnh:

Ngời sáng tư tưởng giữ chính niệm
để tìm hạnh phúc

Với thông điệp bình an,
hạnh phúc và hòa giải, tư

tưởng của Thiền sư Thích
Nhất Hạnh đã chạm đến trái
tim của hàng triệu người trên
thế giới. Điều cốt yếu trong
những lời dạy của Thiền sư là
bằng sự thực tập chánh niệm,
chúng ta có thể học được cách
sống trọn vẹn trong hiện tại,
bây giờ và ở đây, thay vì bị kéo
về quá khứ hoặc tương lai, đây
cũng là con đường để ta thực
sự có được bình an trong tự
thân và bình an trên thế giới.

(Trang 12)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nguyễn Trọng nghĩa:

“Bộ đội Cụ Hồ” viết nên thiên anh hùng ca
bất hủ của quân đội

Những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội
Cụ Hồ” làm nên giá trị nhân văn cao
quý của Quân đội nhân dân Việt Nam,
trở thành một biểu tượng sáng ngời
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Trước thềm năm mới, Báo PLVN đã có
cuộc trao đổi với Thượng tướng
Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương xung quanh vấn đề này. 

(Trang 16)
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Tết Nhâm Dần đã đến rất gần.
Những ngày này, bến xe, sân ga,
cảng hàng không đã “tăng

nhiệt”, đông đúc như trước đây chưa có
Covid-19. Với việc đẩy nhanh tiêm vac-
cine mũi 2, mũi 3 và có những nhận thức
mới về “thích ứng an toàn linh hoạt,
kiểm soát dịch bệnh”, các địa phương
đã thay đổi các biện pháp “kiểm soát”.
Hình ảnh rào chắn ở nơi này, nơi khác
được dỡ bỏ để tạo điều kiện cho nhân
dân về quê ăn Tết mang đến sự ấm áp,
hoan hỉ.

Không chỉ bà con làm ăn xa quê trở
về mà rất đông kiều bào ở nước ngoài
cũng đã được về Tổ quốc dự Xuân Quê
hương. Việt Nam đã có nhiều thành tựu,
kết quả phòng chống dịch, phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội được thế giới
công nhận, đánh giá cao. Trong những
lúc vô cùng khó khăn đó, tinh thần,
truyền thống đại đoàn kết, kiên cường,
vượt khó, chịu khổ… của người Việt
càng tỏa sáng để đi qua nghịch cảnh đại
dịch một cách an toàn.

Nhiều Việt kiều tham dự chương
trình “Xuân Quê hương năm 2022”,
được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ đã
“rất xúc động và ngưỡng mộ” Lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, dù còn
nhiều khó khăn nhưng đã hết sức quan
tâm tới người dân, làm việc rất nhiều,
bằng mọi cách để có vaccine tiêm miễn
phí cho nhân dân.

Quê hương chỉ có một, lòng yêu
nước luôn có trong mỗi người. Khi xa
Tổ quốc (với kiều bào), ly hương (với
người xa quê), không ai không đau
đáu tiếng gọi nơi “chôn nhau cắt
rốn”, tiếng gọi của mẹ cha, tiếng gọi
của những kỷ niệm, của những bữa
cơm đạm bạc, của tiếng ve, tiếng dế,
của đường làng, góc phố, những nếp
nhà thân thương, những gian nan, vất
vả khi có chiến tranh, đất nước còn
nghèo, của những đóng góp, cống hiến
cho quê hương, đất nước… dẫn lối
chúng ta trở về quê hương. Đó là
những ký ức sống mãi và được truyền
từ thế hệ này sang thế hệ khác của

đồng bào đang sinh sống và làm việc
xa Tổ quốc. Cội nguồn Việt Nam luôn
hiện hữu trong mỗi trái tim người Việt
dù ở đâu trên trái đất này.

Tại cuộc gặp với kiều bào (đã nói),
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết,
Chính phủ sẽ có giải pháp để “đường về
quê gần hơn” với kiều bào. Về quê gần
hơn, không chỉ là sớm mở lại các đường
bay thương mại mà còn là ban hành và
thực thi các chính sách để quê hương
thật sự là “chùm khế ngọt”, là nhà, là
nơi quy tụ mọi giá trị truyền thống, trí
tuệ, tấm lòng, khát vọng, tôn trọng sự
khác biệt… để xây dựng đất nước hùng
cường, thịnh vượng, để chúng ta tự hào
là người Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Chính  phủ sẽ có giải pháp thực hiện
mục tiêu “đường về quê gần hơn” để
kiều bào luôn hướng về, góp phần xây
dựng quê hương, đất nước. Điều này rất
có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch vẫn
diễn biến phức tạp. Không chỉ với kiều
bào về Tổ quốc mà ngay trong nước, mỗi
con người xa quê cũng được về quê
nhanh hơn, gần hơn. Để ai cũng có Tết,
không chỉ là sản xuất phát triển, bình ổn
giá mà còn đất nước an bình trước mọi
nguy cơ. ngô Đức hành

Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình
Huệ và Đoàn công tác của Trung

ương vừa có buổi làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre. Chủ tịch
QH đánh giá năm 2021, trong điều kiện
dịch Covid-19, chuỗi cung ứng bị đứt
gãy, doanh nghiệp hầu hết bị đình đốn
nhưng tỉnh vẫn giữ được tăng trưởng
dương, thu ngân sách vượt hơn 20%,
giải ngân đầu tư công cao so với bình
quân chung cả nước. Cùng với đó, tỉnh
cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng
trong cải cách hành chính, ứng dụng
công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo
đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Bến Tre là quê hương Đồng Khởi,
đã có nhiều đóng góp cho công cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước. Nhấn mạnh điều này,
Chủ tịch QH đánh giá cao việc tỉnh
đang tích cực triển khai phong trào thi
đua “Đồng Khởi mới”. 

Chủ tịch QH cho rằng, nhân dịp kỷ
niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi
(1960 - 2022), cần cụ thể hóa nội hàm,
mục tiêu, giải pháp của “Đồng Khởi
mới” là gì, đưa phong trào này trở thành
phong trào thi đua sâu rộng, thực chất
trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị

và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.
Đồng thời phải chú trọng phát huy nội
lực, sự đồng lòng, sáng tạo đổi mới, tiếp
tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát
huy truyền thống của quê hương Đồng
Khởi và khát vọng vươn lên; xác định rõ
trong từng lĩnh vực sẽ làm gì, phải làm
gì, không ngồi chờ, cá thể hóa trách
nhiệm của tập thể, tổ chức liên quan. 

Về nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch QH
cho biết, hiện nay, Chính phủ đang khẩn
trương hoàn thiện để chính thức ban hành
hai Chương trình gồm: Chương trình
tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19
dưới hình thức văn bản quy phạm pháp
luật và Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế xã - hội cũng như các
chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết của QH về chính sách tài khóa, tiền
tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế -
xã hội. Do đó, Bến Tre phải nghiên cứu,
cụ thể hóa các chương trình này trong
điều kiện của địa phương. Một mặt, phải
tổ chức thực hiện tốt các giải pháp của
Trung ương, nhưng mặt khác cũng phải
nghiên cứu kỹ lưỡng có vấn đề gì mới
phải bổ sung cho phù hợp với đặc thù
của địa phương để phát huy hiệu quả
cao nhất. Uyên SAn 

Đưa “Đồng Khởi mới”  trở thành phong trào 
thi đua sâu rộng, thực chất

lChủ trì buổi làm việc với cán
bộ chủ chốt của tỉnh Điện Biên cuối
tuần qua, Phó Thủ tướng Lê Văn
Thành đánh giá cao và biểu dương
những kết quả đã đạt được của Đảng
bộ, chính quyền và Nhân dân cộng
đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên
trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn
mạnh, địa phương cần cần tiếp tục,
quan tâm hơn nữa, đẩy nhanh và có
hiệu quả thực hiện các chương trình,
đề án giảm nghèo theo mục tiêu kế
hoạch đã đề ra, đảm bảo 100%
người dân trên địa bàn được sử dụng
điện, nước sạch. T.hoàng

l Cuối tuần qua, tại chương
trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”
năm 2022 do Liên đoàn Lao động
thành phố Hà Nội tổ chức, Uỷ viên
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh
Tiến Dũng cho biết, chương trình là
hoạt động có ý nghĩa thiết thực của
tổ chức Công đoàn, góp phần cùng
các cấp ủy, chính quyền thực hiện
công tác an sinh xã hội, thể hiện sự
quan tâm, động viên kịp thời để đoàn
viên, công nhân, viên chức, lao động
được vui Tết, đón xuân; lan tỏa
thông điệp đoàn kết, sẻ chia với tinh
thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”
trong cộng đồng và toàn xã hội.

hương giAng 
lUBND TP Đà Nẵng vừa

Quyết định ban hành Chương trình
phát triển thanh niên TP Đà Nẵng
giai đoạn 2021 - 2030. TP phấn đấu
hằng năm, 100% thanh niên trong
lực lượng vũ trang, thanh niên là cán
bộ, công chức, viên chức được tuyên
truyền, phổ biến, học tập nghị quyết
của các cấp ủy Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; 100%
thanh niên là học sinh, sinh viên,
80% thanh niên công nhân, đô thị,
nông thôn được trang bị kiến thức về
quốc phòng và an ninh. Đến năm
2030, trên 80% thanh niên được
tuyên truyền, phổ biến, cung cấp
thông tin về chính sách, pháp luật
thông qua các ứng dụng pháp luật
trực tuyến, mạng xã hội, các phương
tiện thông tin đại chúng. An hạ

TIN VẮN

CHÀO NGÀY MỚI

Trăn trở của tấm lòng 

Thủ Tướng Chính phủ: 
Tổ chức đón người dân

về quê ăn Tết vui vẻ, 
an toàn

Ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính cùng đoàn công

tác của Trung ương đã đến thăm, chúc
Tết và tặng quà các gia đình chính sách,
hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công
nhân, lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-
19, nạn nhân chất độc da cam tại TP Cần
Thơ nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại buổi trao quà, Thủ tướng
Phạm Minh Chính cho biết, cả nước đã
đi qua năm 2021 với nhiều khó khăn.
“Tôi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước
gửi lời chia sẻ với những mất mát, tổn
thương tinh thần và vật chất đến những
người, gia đình có người thân không may
ra đi trong đại dịch Covid-19. Đảng, Nhà
nước chia sẻ, thấu hiểu sự mất mát này.
Đồng thời biểu dương tinh thần đóng góp
của nhân dân, tinh thần đại đoàn kết dân
tộc của các doanh nghiệp chung tay cùng
với Nhà nước phòng, chống dịch”, Thủ
tướng nói.

Trong không khí cả nước đang phấn
khởi đón Tết cổ truyền sau một năm rất
vất vả, Thủ tướng nhấn mạnh cần chăm
lo cho những người yếu thế, gia đình
thương binh, liệt sĩ, những gia đình chịu
mất mát trong đại dịch Covid-19 vừa qua
tốt hơn nữa. Cả hệ thống chính trị, các
cấp, các ngành quan tâm chia sẻ, chung
tay chăm lo để mọi người đều có cái Tết
sum vầy. Đây là trách nhiệm, đạo lí của
dân tộc ta.

Thủ tướng cũng đề nghị, trong thời gian
sắp tới, các tỉnh, thành phố phối hợp quân
đội, công an tổ chức đón người dân về quê
ăn Tết vui vẻ, an toàn. Sau đó, động viên bà
con trở lại làm việc bình thường. “Tôi đề
nghị, phải đón bà con về ăn tết trật tự, an
toàn. Ngược lại, bà con cũng phải tuân thủ
các biện pháp phòng chống dịch”, Thủ
tướng nhấn mạnh. Dịp này, Thủ tướng
Phạm Minh Chính đã trao 100 phần quà
cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn
viên công đoàn, công nhân, lao động bị ảnh
hưởng dịch Covid-19, nạn nhân chất độc da
cam để bà con vui Xuân, đón Tết. 

Đình Thương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) vừa ban hành Nghị

quyết số 14/2022/UBTVQH15 điều chỉnh
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
năm 2022.

Theo đó, UBTVQH quyết nghị bổ
sung vào Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết
của QH về thí điểm mô hình tổ chức hoạt
động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề
cho phạm nhân ngoài trại giam để trình
QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3
(tháng 5/2022) theo quy trình tại một kỳ
họp. UBTVQH phân công Chính phủ
trình; Ủy ban Tư pháp của QH chủ trì
thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban
khác của QH tham gia thẩm tra dự thảo
Nghị quyết của QH về thí điểm mô hình
tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp,
dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Tại Phiên họp thứ 7 diễn ra trong 2
ngày 18 và 19/1, UBTVQH đã xem xét đề
nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết trên vào
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
năm 2022. Bảo An 

Điều chỉnh 
Chương trình xây dựng

luật, pháp lệnh năm 2022

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt
Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục tổ chức

chạy thêm nhiều tàu khách Thống Nhất
giữa Hà Nội – TP Hồ Chí Minh dịp Tết
Nhâm Dần nhằm đáp ứng nhu cầu
khách tăng dần những ngày giáp Tết.

Cụ thể, tăng 2 đôi tàu SE11/12 và
SE23/24. Chiều Hà Nội - TP Hồ Chí
Minh, tàu SE23 xuất phát ga Hà Nội lúc
14h55 các ngày 4, 5/2/2022. Tàu dừng
đón, trả khách tại ga Vinh lúc 21h50, ga
Đà Nẵng 9h37, ga Nha Trang lúc 21h44,
đến ga Sài Gòn lúc 8h05. Tàu SE11 xuất
phát ga Hà Nội lúc 8h00 các ngày 5,
6/2/2022. Tàu dừng đón, trả khách tại ga
Thanh Hóa lúc 11h29, ga Vinh lúc
14h10, ga Đồng Hới lúc 18h32, ga Đà

Nẵng lúc 0h45, ga Nha Trang lúc 12h04,
đến ga Sài Gòn lúc 20h30.

Chiều TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, tàu
SE24 xuất phát ga Sài Gòn lúc 15h25
các ngày 27, 28/1/2022. Tàu dừng đón,
trả khách tại ga Nha Trang lúc 0h36, ga
Đà Nẵng lúc 10h47, ga Vinh lúc 21h47,
đến ga Hà Nội lúc 4h17. Tàu SE12 xuất
phát ga Sài Gòn lúc 7h45 các ngày 3,
4/2/2022. Tàu dừng đón, trả khách tại ga
Nha Trang lúc 15h23, ga Quảng Ngãi
lúc 22h51, ga Đồng Hới lúc 9h22, ga
Vinh lúc 13h58, ga Thanh Hóa lúc
17h09, đến ga Hà Nội lúc 21h11. Ngoài
ra, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm
các đôi tàu: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8,
SE9/10. An Bình

Đường sắt tăng chuyến dịp Tết Nhâm Dần

THỜI SỰ
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Bản lĩnh vững vàng, 
hành động mạnh mẽ, 
sáng tạo

Phát biểu tại chương trình,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc xúc động chào đón đồng
bào ta từ khắp nơi trên thế giới
trở về mái nhà chung Việt Nam.
Chủ tịch nước gửi những tình
cảm thân thương, lời thăm hỏi
chân tình và lời chúc mừng
năm mới tốt đẹp nhất tới bà con
kiều bào ta có mặt tại đây cùng
toàn thể đồng bào đang sinh
sống, làm việc và học tập ở
nước ngoài.

Đề cập đến tình hình thế giới
và trong nước trong năm qua,
nhất là khó khăn, thách thức do
làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4
từ cuối tháng 4/2021, Chủ tịch
nước khẳng định, với tinh thần
đoàn kết, “trên, dưới” đồng lòng,
“trong, ngoài” như một, với bản
lĩnh vững vàng, hành động
mạnh mẽ, sáng tạo, chúng ta đã
thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa
thích ứng, linh hoạt kiểm soát
dịch, vừa giữ vững ổn định kinh
tế - xã hội, đạt nhiều thành tích
và dấu ấn lớn.

Chủ tịch nước cho biết, dẫu
còn nhiều khó khăn, hạn chế,
tốc độ tăng GDP 2021 của nước
ta vẫn ước đạt 2,58%, kinh tế vĩ
mô ổn định, kim ngạch đạt gần
670 tỷ USD, tăng hơn 22%, đưa
Việt Nam vào nhóm 20 nền
kinh tế hàng đầu về thương mại
quốc tế. Vững niềm tin vào Việt
Nam, nhiều doanh nghiệp quốc
tế đã đăng ký đầu tư mới và mở
rộng đầu tư với tổng vốn 31,5
tỷ USD trong 2021, tăng gần
10%, đưa tổng vốn đầu tư FDI
tại Việt Nam, từ 140 quốc gia,
vùng lãnh thổ lên gần 410 tỷ
USD. “Chúng ta từng bước mở
cửa đón khách quốc tế sau một
thời gian dài vắng lặng, các
đường bay thẳng giữa Việt Nam
và một số nơi đã được nối lại”,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc cho hay.

Thông tin tới kiều bào, Chủ
tịch nước khẳng định, Việt Nam
đã đạt nhiều thành tựu quan
trọng, toàn diện trên các lĩnh
vực. “Trong bão táp, sóng cả của
năm qua, dù chuyển động chậm
hơn, nhưng con tàu Việt Nam
vẫn tự tin tiến lên với những
thành tựu toàn diện về kinh tế,
chính trị, đối ngoại, văn hóa xã
hội... thể hiện nội lực, tiềm năng,
vị thế mới của đất nước. Đó là
minh chứng cho bản lĩnh, khát
vọng, ý chí quật cường và tinh
thần đoàn kết, yêu nước của dân
tộc, cả người dân trong nước
cũng như đồng bào ta ở nước
ngoài”, Chủ tịch nước nói. 

Ngời sáng nghĩa đồng bào
Khẳng định công tác về

người Việt Nam ở nước ngoài
(NVNONN) luôn nhận được sự
quan tâm đặc biệt của Đảng và
Nhà nước, Chủ tịch nước đánh
giá cao kết quả triển khai công
tác NVNONN trong năm 2021,
như đã kịp thời phân bổ các
khoản kinh phí hỗ trợ cộng
đồng ở nhiều địa bàn bị ảnh
hưởng Covid-19 nặng; hỗ trợ
trang thiết bị y tế và nhu yếu
phẩm cho cộng đồng người
Việt tại hơn 20 quốc gia và
vùng lãnh thổ trong thời điểm
khan hiếm; kêu gọi các hội
đoàn cộng đồng và bác sĩ trong
nước tư vấn y tế trực tuyến cho
bà con bị mắc Covid-19 ở sở
tại... “Vượt qua bão xoáy của
dịch Covid-19, gần 600 chuyến
bay đã đưa hơn 120.000 đồng
bào ta ở nước ngoài trở về, dù
cho trong nước còn rất nhiều
khó khăn do dịch bệnh đang
hoành hành. Mọi công việc dẫu
còn chưa hoàn hảo, còn thiếu
sót, nhưng đó là những nỗ lực
“chăm lo”, là “nghĩa đồng bào”
của quê hương đất Việt”, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
khẳng định.

Đồng cảm, chia sẻ với
những khó khăn về dịch bệnh
Covid-19 mà bà con ta phải đối
mặt tại nơi xa Tổ quốc, Chủ
tịch nước bày tỏ tự hào khi
cộng đồng nhiều nơi đã đoàn
kết, “tương thân, tương ái”, nỗ
lực thích ứng với dịch bệnh,

giúp nhau phục hồi công việc
làm ăn, kinh doanh... Điều vui
hơn là, cộng đồng ta ở nhiều
nơi còn hỗ trợ nhân dân, chính
quyền sở tại trong dịch bệnh, tô
đẹp thêm hình ảnh cộng đồng
người Việt ở nước ngoài.
“Trong thành công bước đầu
của ngoại giao vaccine có sự
đóng góp ý nghĩa của Quỹ vac-
cine được bà con ta phát động
trên toàn cầu và nỗ lực kết nối
Việt Nam với các nguồn vac-
cine, các thiết bị, vật tư y tế
quốc tế để đưa về nước kịp thời.
Mạng lưới chuyên gia trí thức
kiều bào ta có nhiều tư vấn,
sáng kiến hữu ích giúp đất nước
về các vấn đề cấp bách và lâu

dài”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Lạc quan, vững tinh thần
Việt Nam

Bước sang năm mới Nhâm
Dần 2022 với những thời cơ và
thách thức đan xen, Chủ tịch nước
khẳng định, toàn dân tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà
nước, đồng lòng thực hiện Chiến
lược “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-
19”, quyết tâm vượt qua mọi
thách thức, khó khăn, phát huy
tiềm năng đang bị kìm nén, để bật
lên trong phục hồi nhanh, phát
triển mạnh mẽ với sức mạnh của
“mãnh hổ” Nhâm Dần.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc, những chuyến bay

của Việt Nam vươn ra thế giới
trong những ngày này để đón bà
con về thăm quê hương và khách
quốc tế, là hình ảnh của sự khởi
đầu tràn đầy tự tin và khát vọng
của đất nước trong năm mới
Nhâm Dần. “Cuộc sống “bình
thường mới” khi chúng ta có thể
thích ứng, sống chung an toàn
với dịch bệnh đang từng bước
hình thành. Đảng, Nhà nước, các
cấp, các ngành đang nỗ lực triển
khai nhiều biện pháp mạnh mẽ,
toàn diện. Công tác NVNONN
cũng được quan tâm sâu sắc,
trước mắt là đáp ứng mong mỏi
trở về quê mẹ Việt Nam thân
thương, đoàn tụ với gia đình, hay
hoàn thành những dự định hợp
tác, đầu tư, kinh doanh còn dang
dở sau một thời gian dài bị chia
cắt, gián đoạn vì dịch bệnh...”,
Chủ tịch nước cho hay.

Chủ tịch nước bày tỏ mong
muốn đồng bào ta ở nước ngoài,
dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ
luôn giữ vững tinh thần Việt
Nam, luôn lạc quan, không nao
núng trước khó khăn, thách thức;
linh hoạt, sáng tạo trước thời cơ
và luôn đoàn kết như lời Bác Hồ
dạy: “Lấy đoàn kết mà xoay vần
vận mệnh”. “Tôi tin rằng vận
mệnh mới tốt đẹp hơn nhất định
sẽ đến với chúng ta trong năm
Nhâm Dần 2022, đó cũng là nốt
thăng vút cao của bản nhạc mùa
xuân tràn đầy hào khí mạnh mẽ
của khát vọng hùng cường và
cùng hướng tới mục tiêu một
nước Việt Nam phát triển, thu
nhập cao vào năm 2045”, Chủ
tịch nước nêu rõ.

lTrước thềm Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022, chiều 23/1,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc đã tới chung vui và tặng
quà cho công nhân, người lao
động Thành phố Thủ Đức thuộc
Thành phố Hồ Chí Minh trong
chương trình “Ấm tình mùa
xuân - 2022”.  MiNh Ngọc 

Đoàn kết xoay vần vận mệnh
Nhắc lại lời Bác Hồ dạy: “Lấy đoàn kết mà xoay vần
vận mệnh”, phát biểu tại chương trình nghệ thuật
Xuân Quê hương 2022 do Ủy ban Nhà nước về người
Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức tối
22/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn
đồng bào ta ở nước ngoài, dù ở bất kỳ hoàn cảnh
nào sẽ luôn giữ vững tinh thần Việt Nam; linh hoạt,
sáng tạo trước thời cơ và luôn đoàn kết.

Vinh danh kiều bào tiêu biểu năm 2021
Sáng 22/1, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương

năm 2022, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
gặp gỡ, vinh danh kiều bào có nhiều đóng góp trong phòng, chống dịch
Covid-19 và hoạt động tích cực hướng về quê hương. Tại đây, 33 tập thể,
45 cá nhân là NVNONN đã vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận những đóng góp trong
công tác NVNONN, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân tộc.

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai xuân Nhâm Dần. 

Nỗ lực để “đường về quê 
gần hơn”

Cùng ngày 22/1, ủ tướng Phạm Minh
Chính đã có buổi gặp mặt kiều bào tham dự
chương trình Xuân Quê hương năm 2022.

Tại cuộc gặp, ủ tướng Phạm Minh Chính
bày tỏ đồng cảm, chia sẻ với đồng bào khi ở xa
quê hương, xa Tổ quốc và trân trọng cảm ơn sự
có mặt của các kiều bào tại cuộc gặp mặt. ấu
hiểu tâm trạng của người Việt Nam mỗi khi Tết
đến, Xuân về, ủ tướng khẳng định, cội nguồn
Việt Nam luôn hiện hữu trong mỗi trái tim người
Việt dù ở nơi đâu. 

Đề cập đến những tác động của đại dịch
Covid-19, ủ tướng khẳng định, trong những
lúc vô cùng khó khăn đó, tinh thần, truyền
thống đại đoàn kết, kiên cường, vượt khó, chịu
khổ… của người Việt càng tỏa sáng để đi qua
nghịch cảnh đại dịch một cách an toàn. Dù còn
gặp nhiều khó khăn ở nước sở tại, cộng đồng
NVNONN vẫn luôn sát cánh với đồng bào
trong nước, hỗ trợ phòng, chống dịch bằng
nhiều hình thức. Sự đóng góp lớn lao của bà
con không chỉ thể hiện qua số tiền quyên góp
đến 80 tỷ đồng, hàng nghìn máy thở, hàng chục
nghìn liều vaccine cùng nhiều trang thiết bị y
tế khác mà còn là sự đóng góp tri thức, kinh
nghiệm thể hiện qua sự sáng tạo, tư vấn cho
Chính phủ để vừa phòng, chống dịch, vừa phục

hồi, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. “Càng
khó khăn càng đoàn kết, càng trưởng thành
càng mạnh mẽ hơn, tinh thần đó đã đưa đất
nước ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác
trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước”,
ủ tướng nêu rõ.

Chia sẻ với rất nhiều kiều bào khát khao
nhưng chưa được về quê do tác động của đại
dịch, ủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước
thấu hiểu, chia sẻ và luôn đặt ra trách nhiệm
để đưa “đường về quê gần hơn”, để quê hương
thật sự là “chùm khế ngọt”, là nhà, là nơi quy
tụ mọi giá trị truyền thống, trí tuệ, tấm lòng,
khát vọng, tôn trọng sự khác biệt… để xây
dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, để

chúng ta tự hào là người Việt
Nam trên bản đồ thế giới.
Người đứng đầu Chính phủ
cho hay, để “đường về quê gần
hơn”, việc trước mắt Chính
phủ cần làm ngay là tiếp tục
làm việc với các nước để sớm
mở lại các đường bay thương
mại. Chính phủ tiếp tục yêu
cầu các hãng hàng không mở
rộng các chuyến bay đến nhiều
nơi trên thế giới, đến nhiều địa
phương của các nước để việc
đi lại dễ dàng hơn.
Cùng với đó, Chính phủ, Thủ

tướng Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ,
ngành, cơ quan tiếp tục đưa ra những chính
sách, thể chế, giải pháp tổng thể để chăm lo,
hỗ trợ bà con, nhất là ở những địa bàn khó
khăn, tạo thuận lợi để bà con, anh em, cô bác
có được địa vị pháp lý vững chắc, ổn định
cuộc sống và hội nhập vào xã hội nước sở tại
bền vững và chắc chắn hơn; tiếp tục nâng cao
hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý
lao động, du học sinh…

lTrong không khí Xuân về, Tết đến, Ngày
23/1, ủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết
cán bộ, nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

lThủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các kiều bào tiêu biểu.

thời sự
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Ban Tổ chức SEA Games 31 dự kiến
sẽ tuyển khoảng 3.000 tình nguyện

viên (trong đó có 2.000 người tại các
trường đại học ở Hà Nội) đạt yêu cầu
ngoại ngữ tốt để phục vụ tại Đại hội thể
thao lớn nhất Đông Nam Á diễn ra trong
năm 2022.

Theo kế hoạch, khối lượng các sự
kiện diễn ra tại Đại hội thể thao lớn nhất
khu vực tới đây được dự báo là sẽ rất
lớn, điều này đòi hỏi Ban Tổ chức phải

có một khối lượng tình nguyện viên hỗ
trợ đông đảo, có trình độ, chuyên môn
và được đào tạo bài bản, đáp ứng nhu
cầu của Đại hội. Sau hơn 2 tuần triển
khai, công tác tuyển chọn tình nguyện
viên đang được diễn ra thuận lợi, theo
đúng tiến độ đề ra.

Cụ thể, số tình nguyện viên ở Hà Nội
dự kiến vào khoảng 2.000 người, chủ
yếu là sinh viên có khả năng ngoại ngữ
tốt ở các trường đại học Hà Nội cùng

khoảng 100 - 200 tình nguyện viên ở
Đại học Mở có khả năng công nghệ
phục vụ cho Trung tâm Báo chí, các vị
trí liên quan đến truyền thông, kỹ thuật
của Tiểu ban Truyền thông.

Được biết, có 4 tiêu chuẩn để lựa
chọn tình nguyện viên phục vụ cho Đại
hội bao gồm: Tình nguyện viên phải
hiểu tính chất công việc, là những người
tự giác, tự nguyện cống hiến, phục vụ;
Tình nguyện viên cần là người yêu thích
sự kiện, có sức khỏe; Tình nguyện viên
cần sở hữu ngoại ngữ tốt, có khả năng

theo đoàn, giúp hướng dẫn cho các
đoàn; Tình nguyện viên cần ít nhất tiêm
đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, test
Covid-19 đầy đủ trong suốt thời gian
trước và trong thời gian diễn ra sự kiện.

Sau khi chốt danh sách tình nguyện
viên, Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết sẽ tiến
hành đào tạo, trang bị cho các tình
nguyện viên thông tin về Đại hội,
nghiệp vụ phương pháp, tình huống, sau
đó tiến hành phân bổ tình nguyện viên
về các tiểu ban phục vụ cho Đại hội. 

GIA LÂM 

Thủ tướng Phạm Minh Chính
cho rằng, Việt Nam đã đạt
được nhiều kết quả lớn trong
nhiệm kỳ Ủy viên không
thường trực Hội đồng Bảo an
Liên Hợp quốc. Những tham
gia, đóng góp xây dựng, có
trách nhiệm đó đã làm gia tăng
rõ rệt uy tín và vị thế đất nước,
thể hiện sinh động hình ảnh
Việt Nam đổi mới, hội nhập
quốc tế toàn diện.
3 kết quả, 6 bài học lớn

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao
tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Ủy
viên không thường trực Hội đồng Bảo an
Liên Hợp quốc (UVKTT HĐBA LHQ)
nhiệm kỳ 2020 – 2021. Phát biểu chỉ đạo
Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính
khẳng định việc Việt Nam lần thứ hai trở
lại vị trí UVKTT HĐBA với số phiếu tín
nhiệm gần như tuyệt đối (192/193 phiếu
ủng hộ) đã thể hiện uy tín, vị thế của đất
nước và sự tín nhiệm cao của quốc tế đối
với chính sách đối ngoại hòa bình, độc
lập, tự chủ, chủ động và tích cực đóng
góp có trách nhiệm của Việt Nam. 

Thủ tướng nhấn mạnh đây là một
trong những kết quả nổi bật của ngành
đối ngoại thời gian qua, góp phần triển
khai một cách hiệu quả, thực chất chủ
trương, đường lối đối ngoại của Đại hội
Đảng lần thứ XII, XIII và tinh thần của
Chỉ thị 25 ngày 28/8/2018 của Ban Bí
thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại
đa phương đến năm 2030. Thủ tướng
đánh giá, Việt Nam đảm nhiệm vai trò
UVKTT HĐBA trong bối cảnh môi
trường quốc tế và khu vực có nhiều biến
động nhanh chóng, phức tạp, khó lường,
cạnh tranh nước lớn ngày càng quyết
liệt, các thách thức an ninh phi truyền
thống trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là tác
động của đại dịch Covid-19. 

Trong bối cảnh đó, quá trình tham gia
của Việt Nam tại HĐBA đã đạt được 3
kết quả lớn. Thứ nhất là Việt Nam đã
kiên trì lập trường nguyên tắc về thúc
đẩy hòa bình, độc lập dân tộc, chống
chiến tranh, tăng cường quan hệ hữu
nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các nước,
đề cao tuân thủ hiến chương LHQ và các
nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế,
tinh thần nhân đạo, lấy con người làm
trung tâm.

Thứ hai, thông qua những đóng góp
vào công việc chung, Việt Nam đã đạt
được mục tiêu giữ nước từ sớm, từ xa
của Đảng và Nhà nước, kiên định mục
tiêu bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia
– dân tộc, phục vụ phát triển, nâng cao
vị thế đất nước, thúc đẩy xử lý các vấn

đề an ninh phi truyền thống liên quan
trực tiếp đến Việt Nam như biến đổi khí
hậu, an ninh biển. 

Thứ ba, những tham gia, đóng góp
xây dựng, có trách nhiệm đó đã làm gia
tăng rõ rệt uy tín và vị thế đất nước, thể
hiện sinh động hình ảnh Việt Nam đổi
mới, hội nhập quốc tế toàn diện, yêu
chuộng hòa bình, tích cực và trách
nhiệm, có năng lực, bản lĩnh và bản sắc
đối ngoại.

Từ những kết quả đạt được trong
nhiệm kỳ UVKTT HĐBA, Thủ tướng đã
đúc rút ra 6 bài học lớn. Trước hết là bài
học kiên định đường lối đối ngoại đúng
đắn, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa
dạng hóa trong quan hệ quốc tế của
Đảng, Nhà nước và phát huy uy tín, vị
thế ngày càng cao của đất nước, quan hệ

rộng mở, tốt đẹp với tất cả các nước trên
thế giới. 

Thứ hai là phát huy sức mạnh đoàn
kết, ý chí thống nhất của toàn dân tộc,
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị, sự tín nhiệm, hỗ trợ của các nước và
bạn bè quốc tế. Thứ ba là việc chuẩn bị
sớm, công phu, bài bản về cả nội dung
và lực lượng, vận dụng các kinh nghiệm
và bài học thành công của nhiệm kỳ đầu
2008 – 2009, đồng thời sáng tạo, đổi mới
trong cách làm, mạnh dạn đề xuất ý
tưởng. Thứ tư là bài học về vận dụng
phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn
biến”, bảo đảm lợi ích riêng và hài hòa
với lợi ích chung. 

Thứ năm, thành công của nhiệm kỳ
HĐBA khẳng định tầm quan trọng của
ngoại giao đa phương trong đường lối

đối ngoại của Việt Nam, phản ánh bước
kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại đa
phương với đối ngoại song phương,
tranh thủ hiệu quả các trọng trách đa
phương để làm sâu sắc quan hệ song
phương, tạo dựng sức mạnh tổng hợp
của đất nước. Thứ sáu, trong giao tiếp,
quan hệ với các nước, cần thể hiện tinh
thần “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình
đẳng, tôn trọng, hiệu quả và cùng phát
triển”.

Đẩy mạnh đối ngoại đa phương 
Từ những kết quả đạt được, Thủ

tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành
tiếp tục đẩy mạnh triển khai chủ trương
về đối ngoại đa phương được đề ra tại
Đại hội Đảng XIII và Chỉ thị 25 của Ban
Bí thư, với những định hướng cụ thể.
Thứ nhất, các hoạt động đối ngoại đa
phương cần được triển khai toàn diện,
đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội,
môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học,
công nghệ… nhất là thực hiện các mục
tiêu phát triển bền vững, giải quyết các
vấn đề toàn cầu. 

Thứ hai, cần tiếp tục vươn lên đóng
vai trò nòng cốt, dẫn dắt hòa giải, tham
gia định hình luật chơi tại các diễn đàn
đa phương phù hợp với điều kiện cho
phép, trong đó có khả năng tái ứng cử
làm UVKTT HĐBA trong vòng 10-15
năm tới, đăng cai các hội nghị quan trọng
trong khuôn khổ các cơ chế đa phương
quan trọng nhất là LHQ, APEC, ASEM,
ASEAN, các cơ chế tiểu vùng
Mekong… Thứ ba, cần tranh thủ hiệu
quả vị thế, uy tín đất nước để tiếp tục
thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ song
phương với các nước, các tổ chức quốc
tế, tạo cơ sở bền vững tranh thủ nguồn
lực quốc tế góp phần thực hiện khát vọng
phát triển đất nước, trước mắt ưu tiên
cho tiếp cận, triển khai vaccine, tư vấn
chính sách và hỗ trợ phục hồi sau đại
dịch, triển khai ngoại giao khí hậu, ngoại
giao y tế, ngoại giao năng lượng, ngoại
giao số. 

Thứ tư, cần tiếp tục đẩy mạnh thông
tin, trao đổi nhằm đổi mới tư duy, nâng
cao nhận thức và tầm quan trọng của đối
ngoại đa phương, tiếp tục xây dựng cách
tiếp cận đa ngành và liên ngành. Thứ
năm, cần chú trọng công tác xây dựng
Đảng, đào tạo, chuẩn bị cán bộ chuyên
nghiệp, đạt tầm quốc tế để tham gia các
công việc đối ngoại. Thứ sáu là cần kiên
trì, kiên định, kiên quyết, kiên nhẫn, giữ
vững bản lĩnh với những vấn đề có tính
chất nguyên tắc, nhất là lợi ích quốc gia
dân tộc, hài hòa với lợi ích của các quốc
gia, dân tộc, khu vực và thế giới, vì mục
tiêu bảo vệ hòa bình, hợp tác phát triển. 

MINH NGỌC 

3.000 tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31

VIỆT NAM HOÀN THÀNH TRỌNG TRÁCH NHIỆM KỲ TẠI HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC:

Nâng cao vị thế, uy tín của đất nước

5 dấu ấn lớn trong nhiệm kỳ
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, với thông điệp

xuyên suốt là “Đối tác vì một nền hòa bình bền vững”, Việt Nam đã tham gia HĐBA với
một tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, cân bằng, minh bạch, đề xuất nhiều sáng
kiến, đóng góp thực chất vào công việc của HĐBA, để lại 5 dấu ấn lớn trong nhiệm kỳ. 

Đó là, góp phần thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và
các nguyên tắc cơ bản của hiến chương LHQ, thúc đẩy không khí đồng thuận, đối thoại,
hợp tác, vì lợi ích của cộng đồng quốc tế. Thứ hai, Việt Nam đã thúc đẩy việc tìm kiếm giải
pháp bền vững, toàn diện cho xung đột, hướng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đến
những hậu quả lâu dài của xung đột với cuộc sống của người dân và an ninh. 

Thứ ba, Việt Nam đã thúc đẩy tinh thần nhân văn, nhân ái, hướng tới người dân, tăng
cường bảo vệ thường dân trong xung đột, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ
và trẻ em. Thứ tư, Việt Nam nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa LHQ, HĐBA với các tổ chức khu
vực trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như vai trò trung tâm và sự hiện diện
của ASEAN tại HĐBA. Thứ năm, Việt Nam đã chủ động đề xuất các giải pháp toàn cầu
về nhiều vấn đề về an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh biển, ứng
phó với dịch bệnh, đồng thời có những đóng góp rất thiết thực khác.

lThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
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“Phủ sóng” đến những
địa bàn vùng sâu, vùng
xa; tránh co cụm ở
những nơi kinh tế - xã
hội phát triển nhưng
cũng đồng thời xây
dựng các tổ chức hành
nghề công chứng có
tính chuyên nghiệp cao
là những giải pháp căn
cơ khi tiếp tục xã hội
hóa công chứng.
Các phòng công chứng
không thành lập mới

Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương đều
có văn phòng công chứng theo
chủ trương xã hội hóa. Bộ Tư
pháp cho biết, tính đến ngày
31/12/2019, cả nước có 1.151 các
tổ chức hành nghề công chứng
(TCHNCC), trong đó có 120
phòng công chứng và 1.031 văn
phòng công chứng. So với thời
điểm thực hiện Luật Công chứng
năm 2006 tăng 526 tổ chức (tăng
gần 02 lần).

Có giai đoạn, các văn phòng
công chứng phát triển theo lộ
trình, phân bổ rộng khắp gắn với
địa bàn dân cư đã tạo điều kiện
thuận lợi cho cá nhân, tổ chức
trong việc tiếp cận các dịch vụ
công chứng. Mô hình tổ chức và
hoạt động của đa số các văn
phòng công chứng phát triển theo
hướng ổn định và bền vững. Toàn
bộ các văn phòng công chứng
được chuyển đổi, thành lập mới
theo loại hình công ty hợp danh
thay vì hoạt động theo loại hình
doanh nghiệp tư nhân như thời kỳ
thực hiện Luật Công chứng năm
2006. Một số văn phòng công
chứng có quy mô khá lớn với số
lượng công chứng viên và nhân
viên nghiệp vụ lên tới trên dưới
20 người. Công tác quản trị, điều
hành tổ chức và hoạt động của
các TCHNCC được cải tiến theo
hướng đổi mới, thân thiện. Nhiều
TCHNCC đã chủ động trang bị
cơ sở vật chất, công cụ, trang thiết

bị để bảo đảm hiệu quả trong hoạt
động, đặc biệt là trang bị thiết bị
hỗ trợ nhận biết giấy tờ giả.

Chủ trương về tinh gọn đơn vị
sự nghiệp gắn với tinh giản biên
chế theo tinh thần Nghị quyết số
19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống
tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp công lập
được triển khai trong hoạt động
công chứng bước đầu có kết quả.
Theo đó, các phòng công chứng
không thành lập mới, đồng thời
thực hiện việc chuyển đổi phòng
công chứng thành văn phòng
công chứng tại 13 địa phương,
trong đó có 7 địa phương đã hoàn
thành chuyển đổi toàn bộ các
phòng công chứng. Các văn
phòng công chứng được chuyển
đổi từ phòng công chứng đã bắt
nhịp kịp với mô hình hoạt động
mới, qua đó tạo “mặt bằng
chung” trong tổ chức và hoạt
động công chứng, góp phần thu
gọn số lượng đơn vị sự nghiệp,
giảm biên chế và ngân sách nhà
nước. Các phòng công chứng còn
lại cũng đã và đang được chuyển
sang cơ chế tự chủ về tài chính. 

Hoạt động công chứng tiếp
tục phát triển theo hướng chuyên
nghiệp hóa, xã hội hóa, lấy người
dân làm “trung tâm” phục vụ.
Các văn phòng công chứng được
thành lập, củng cố và tiếp tục phát
triển góp phần giảm áp lực cho
các cơ quan hành chính nhà nước.
Các phòng công chứng được
chuyển đổi thành văn phòng công
chứng hoặc chuyển đổi sang cơ
chế tự chủ về tài chính cũng đã
góp phần giảm bớt gánh nặng
biên chế và ngân sách nhà nước,
qua đó góp phần thực hiện thành
công mục tiêu xã hội hóa hoạt
động công chứng theo tinh thần
Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày
02/6/2005 của Bộ Chính trị về
Chiến lược cải cách tư pháp đến
năm 2020, Nghị quyết số 48-
NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ
Chính trị về Chiến lược xây dựng

và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Việt Nam đến năm 2010, định
hướng đến năm 2020 và Luật
Công chứng năm 2014.

Phát triển mạng lưới 
TCHNCC gắn với địa bàn 
dân cư

Tuy nhiên, tổng kết 5 năm
Luật Công chứng cho thấy, việc
phân bổ các văn phòng công
chứng không gắn với địa bàn dân
cư, hầu hết tập trung tại những
tỉnh, thành phố có điều kiện kinh
tế - xã hội phát triển. Các văn
phòng công chứng dù hoạt động
theo loại hình công ty hợp danh
nhưng trên thực tế có không ít
văn phòng công chứng chỉ có 01
công chứng viên hành nghề thực
tế, công chứng viên hợp danh còn
lại thực chất là “đi thuê”; tổ chức
của một số văn phòng công chứng
còn thiếu tính ổn định, bền vững.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp cho
biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
chủ trương xã hội hóa công
chứng; phát triển mạng lưới TCH-
NCC rộng khắp trên toàn quốc
gắn với địa bàn dân cư; xây dựng
các TCHNCC có tính chuyên
nghiệp cao để đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của xã hội đối với
chất lượng dịch vụ công chứng,
phục vụ đắc lực cho công cuộc cải
cách tư pháp, phát triển kinh tế -
xã hội và hội nhập quốc tế; thực
hiện chủ trương chuyển giao việc
chứng thực bản sao từ bản chính,
chứng thực chữ ký cá nhân đang
thực hiện tại UBND cấp xã sang
TCHNCC theo đúng tinh thần của
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày
12/3/2015 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu tiếp tục cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia hai năm
2015 - 2016 về “chuyển một số
công việc và dịch vụ không cần
thiết phải do cơ quan nhà nước
thực hiện cho doanh nghiệp, tổ
chức xã hội, tổ chức phi chính
phủ đảm nhận” còn chưa được
triển khai toàn diện trong hoạt
động công chứng. BÌNH AN 

TIN TứC

THANH HÓA: 
Ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới
phương pháp chỉ đạo điều hành

Năm 2021, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến 37 dự thảo văn bản
của Trung ương, thẩm định 296 dự thảo văn bản của HĐND,

UBND tỉnh và các sở, ngành; tham gia ý kiến 582 dự thảo văn bản
của các sở, ban, ngành trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh ký ban hành; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giải quyết, xử lý 318 vụ việc pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 kế hoạch về công tác phổ biến
giáo dục pháp luật; tổ chức thành công Cuộc thi “Báo cáo viên pháp
luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham
nhũng” với 92 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tham gia cuộc
thi. Toàn tỉnh có 11.000 lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm
hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” với
hơn 13.000 bài dự thi (xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố).

Trong năm, các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 4.582 vụ
việc; tổ chức luật sư thực hiện 1.552 việc; tổ chức hành nghề công
chứng đã công chứng 156.430 hợp đồng, giao dịch; chứng thực
223.516 trường hợp; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã tổ chức 754
cuộc đấu giá; các văn phòng thừa phát lại đã lập 168 vi bằng, tống đạt
2.048 văn bản; 2 tổ chức quản tài viên đã thực hiện 4 vụ việc; Trung
tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện 1.134 vụ việc...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến
giáo dục pháp luật tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ
công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp đạt được trong
công tác năm 2021. Đồng thời, đề xuất năm 2022 ngành Tư pháp cần
tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách
nhiệm, trình độ, đạo đức công vụ để tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh
mẽ, toàn diện trong hoạt động tư pháp. Tăng cường công tác quản lý
nhà nước trong các lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, lý
lịch tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử, tạo điều kiện để đẩy mạnh giải quyết các thủ tục đăng ký hộ
tịch trên môi trường điện tử…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn
Thi đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Hữu Viên,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp; trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 1 tập
thể và 2 cá nhân. Ngoài ra còn có 19 tập thể, 46 cá nhân được nhận
Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp vì đã thành tích xuất sắc trong
công tác tư pháp năm 2021. ĐỨC THỌ

HẢI DƯƠNG: 
Triển khai công tác tư pháp năm 2022

Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị triển khai
công tác tư pháp năm 2022.
Đánh giá kết quả năm 2021, Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

nhận định các mặt công tác tư pháp đã được triển khai thực hiện đồng
bộ, kịp thời. Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng Dự thảo Quyết định
của UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Quy
định về tiêu chí thành lập văn phòng công chứng; tiếp tục triển khai
thực hiện Đề án nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022.

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được tập trung chỉ đạo,
tổ chức thực hiện. Trong đó, công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy
phạm pháp luật có chuyển biến tích cực. Hoạt động phổ biến giáo dục
pháp luật có sự đổi mới, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật mới
được Quốc hội khóa XIV thông qua và các văn bản phục vụ nhiệm
vụ chính trị của địa phương; đặc biệt là các quy định liên quan đến
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác quản lý xử lý vi phạm
hành chính được chú trọng trong việc đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm
hành chính. Hoạt động bổ trợ tư pháp tiếp tục được xã hội hóa sâu
rộng. Tổ chức, bộ máy của Sở Tư pháp được củng cố kiện toàn. Hoạt
động ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh.

Năm 2022, ngành Tư pháp tập trung vào một số nhiệm vụ như:
Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành,
bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành, sự chỉ đạo của Bộ Tư
pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Nâng cao chất lượng công tác tham gia ý
kiến, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất
lượng 100% văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, tổ chức tổng
kết 10 năm thì hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và tổng kết 10
năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành
chính, cải cách tư pháp; xây dựng thể chế của ngành đồng bộ, toàn
diện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều
hành. Tiếp tục cải tiến phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng
thực; đẩy nhanh tiến độ số hoá dữ liệu hộ tịch…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen
cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai
thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021.                                     

HOÀNG GIANG

Đẩy mạnh chủ trương 
xã hội hóa công chứng

lẢnh minh họa.



Những ngày cuối năm, ghé
thăm bất cứ gia đình nào
trong làng nghề mộc Tràng
Đình (xã Khánh Vĩnh Yên,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà
Tĩnh) cũng thấy không khí
làm việc hối hả, khẩn
trương, cả chủ lẫn thợ đều
tất bật, chuẩn bị hàng phục
vụ Tết Nguyên đán.

Các cao niên trong làng kể lại,
nghề mộc bắt đầu du nhập vào
xã Khánh Vĩnh Yên từ
những năm 1950.
Cùng với kinh
nghiệm hơn 70
năm, những công
đoạn thủ công
trước kia nay đã
được thay thế
bằng máy móc
hiện đại; độ tinh
xảo của sản phẩm
ngày càng được
nâng cao; sản phẩm
ngày càng có giá trị. Từ
đó, đời sống của người làm
nghề cũng ngày được
cải thiện nhờ làm
nghề mộc.

Hiện trong làng có
khoảng gần 400 hộ thuộc hai xóm
Tràng Sơn và Đình Sơn tham gia sản
xuất nghề mộc với hơn 500 lao động
thường xuyên, trong đó có nhiều thợ
giỏi, người tay nghề cao. Hằng năm
cứ vào vụ Tết Nguyên đán, các cơ sở
mộc trong làng nghề Tràng Đình phải
huy động tối đa nhân lực làm việc,
cần mẫn chạm khắc, đục đẽo tạo nên
các sản phẩm đồ gỗ nội thất để phục
vụ thị trường Tết.

Ông Đặng Văn Toàn (GĐ Cty
TNHH nội thất gỗ An Minh tại xóm
Tràng Sơn) cho hay, phát huy giá trị
truyền thống, nghề nghiệp của cha
ông, đã mạnh dạn thành lập Cty theo
hướng hiện đại hoá, tạo ra nhiều sản
phẩm mang thương hiệu làng nghề
mộc Tràng Đình đi khắp thị trường
trong nước. Cty tạo việc làm thường
xuyên cho hơn 25 lao động với thu
nhập bình quân 8-10 triệu
đồng/tháng/người. 

Ông Toàn cho biết, hiện nhu cầu
thị trường ngày càng ưa chuộng các

mặt hàng
đồ gỗ,
mỹ nghệ
nên cứ
đến thời
đ i ể m
cuối năm,

ngoài các
đơn hàng

mộc dân dụng
trang trí dịp Tết;

thì nhiều cơ
sở lớn còn
nhận cả thi
công, lắp đặt
nội thất nhà

ở trị giá tiền tỷ. Đây là tín hiệu hết sức
đáng mừng; chứng tỏ làng mộc Tràng
Đình ngày càng phát triển, khởi sắc.

Các mặt hàng sản xuất chính ở đây
có thể kể đến bàn, ghế, giường, tủ,
bàn phấn, kệ tivi, hàng thờ cúng… Đồ
gỗ Tràng Đình được thợ mộc làm hết
sức khéo léo, cầu kỳ từ khâu chọn
nguyên liệu, đến
khâu chạm khắc
và hoàn thiện.
Những người
thợ lành nghề
với đôi bàn tay
khéo léo, tỉ mỉ
chạm khắc
những nét hoa
văn độc đáo hay
hình những con
rồng, con
phượng… tạo
những sản phẩm
gỗ mỹ nghệ đạt
chất lượng cao.

“Mộc Tràng Đình thời gian qua đã tạo
dựng được uy tín trên thị trường”, một
chủ cơ sở đánh giá.  

Với lực lượng lao động có tay
nghề và trình độ chuyên môn cao,
làng mộc Tràng Đình đang ngày càng
phát triển và mở rộng quy mô. Máy
móc thiết bị của các cơ sở sản xuất
chế biến tại Tràng Đình ngày càng
được trang bị nhiều, tùy theo nhu cầu
của cơ sở sản xuất và phù hợp với quy
mô và hiệu quả. Trước đây, nhiều hộ
gia đình sản xuất thủ công nhiều, đến
thời điểm hiện tại, toàn xã có hơn 800
máy cưa, xẻ, chế biến gỗ lớn, nhỏ và
hệ thống phun sơn, máy tiện bằng vi
tính, máy góc lượn… Ngoài ra, việc
được cơ quan chức năng cấp phép chế
biến gỗ và công nhận làng nghề
truyền thống từ năm 2014; cũng là
những động lực để người dân Tràng
Đình càng yên tâm phát triển nghề.  

BẢO YẾN 

6 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vnSố 24 (8.468) Thứ  Hai 24/1/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
CHUYểN độNG

baoplvn2014@gmail.com

Chủ casino lớn nhất
Quảng Ninh lỗ hơn 

400 tỷ đồng
Doanh nghiệp sở hữu casino lớn nhất Quảng Ninh

kinh doanh dưới giá vốn liên tiếp 3 năm, lỗ lũy kế
hơn 400 tỷ đồng.

Cty CP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) ghi nhận doanh thu
thuần hợp nhất năm 2021 đạt gần 75 tỷ đồng, giảm hơn
40% so với năm liền trước. Trong đó, kết quả kinh doanh
quý IV không tốt, ghi nhận doanh thu giảm hơn 80%.
Thông thường, đây là giai đoạn cao điểm của các loại
hình dịch vụ, RIC lại xem 3 tháng cuối năm 2021 là
"mùa du lịch thấp điểm nhất trong năm" do dịch bệnh
hoành hành.

DN này đang kinh doanh một casino, khách sạn và
biệt thự tại Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh). Trong đó,
mảng kinh doanh casino có doanh thu giảm hơn một nửa.
Sòng bạc lớn nhất Quảng Ninh lỗ gần 62 tỷ đồng trong
năm ngoái. Mảng khách sạn và biệt thự báo lỗ khoảng
34,5 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh không tốt nhưng các chi phí
thường xuyên không được tiết giảm đáng kể, RIC báo lỗ
ròng khoảng 96,5 tỷ đồng trong năm 2021.

Trước đó, Quốc tế Hoàng Gia đặt mục tiêu doanh thu
10,3 triệu USD (khoảng 240 tỷ đồng), tăng gấp đôi năm
liền trước. Nguồn thu casino dự kiến đóng góp hơn một
nửa. Cty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt nửa triệu USD
để cắt chuỗi thua lỗ hai năm liên tiếp.

Tuy nhiên, Cty này chỉ hoàn thành khoảng 30% chỉ
tiêu doanh thu và vỡ kế hoạch lợi nhuận. DN này đã kinh
doanh dưới giá vốn năm thứ 3 liên tiếp với mức lỗ lũy
kế lên đến hơn 400 tỷ đồng. Trước kết quả trên, Sở Giao
dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ra thông báo cổ
phiếu RIC có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo
cáo tài chính kiểm toán cả năm 2021 ghi nhận lợi nhuận
âm như báo cáo tự lập.

Từ năm 2016 đến nay, Cty này chỉ có lãi duy nhất
năm 2018. Theo lãnh đạo RIC, do hạng mục kinh doanh
đặc biệt, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi.
Ngoài ra, các nước láng giềng như Campuchia, Philip-
pines, Myanmar... đều có thêm sòng bạc khiến nguồn
khách bị phân tán và thị phần chia nhỏ hơn.

Về cổ phiếu của Quốc tế Hoàng Gia, trước đây, mã
RIC thường có thị giá ở mức 4.000 đồng một đơn vị,
không phải là cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Tuy nhiên đầu năm 2021, thị giá mã RIC bất ngờ tăng
mạnh. Trong đó, phiên giao dịch hôm 4/3/2021 đạt đỉnh
hơn 46.100 đồng một đơn vị, tương ứng gấp 10 lần so
với đầu năm.

Ngay sau đó, cổ phiếu này bắt đầu lao dốc không
phanh về vùng giá dưới 16.000 đồng một đơn vị. Trong
tháng 4, tháng 8 và tháng 11, mã RIC có một vài phiên
"nhảy múa" nhưng sức bật không cao. Hiện cổ phiếu của
Quốc tế Hoàng Gia giao dịch quanh vùng giá dưới
18.000 đồng một đơn vị, vẫn cao gần 4 lần so với đầu
năm 2021.

Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều
lệ 15 triệu USD, mục tiêu xây dựng và kinh doanh khách
sạn 5 sao tại Hạ Long. Sau đó 8 năm, Cty tăng vốn lên
22 triệu USD và được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi
có mở thưởng cho người nước ngoài. Cty niêm yết trên
sàn chứng khoán TP HCM năm 2007. ĐÔNG HÒA

Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và Thị
trường bất động sản (Bộ Xây dựng)

cho rằng, đấu giá đất cao chỉ là một yếu
tố tác động đến hiện tượng bất động sản
(BĐS) sốt nóng.

Cuối năm ngoái, thị trường chứng kiến
nhiều trường hợp đấu giá đất có kết quả
cao gấp nhiều lần và bất thường nhất là vụ
Thủ Thiêm với mức trúng giá cao gấp 7 lần
mức khởi điểm. Cá biệt, có lô đất được một
DN thắng đấu giá có giá hơn 2,4 tỷ
đồng/m2.

Chia sẻ với báo chí, sáng 21/1, ông
Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục
Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ

Xây dựng) cho biết, Bộ Xây dựng đã làm
việc cùng với Bộ TN&MT, yêu cầu các địa
phương đánh giá tác động về nguy cơ “sốt
đất” thông qua đấu giá và các ảnh hưởng có
thể có. "Hiện 20 địa phương đã gửi báo cáo
về bộ. Khi có đầy đủ thông tin, kết quả, Bộ
sẽ báo cáo lên Thủ tướng", ông nói.

Tuy nhiên, ở góc độ quản lý chung, ông
Khởi cho rằng, đấu giá chỉ là một yếu tố
có thể ảnh hưởng đến giá đất.

"Thị trường nhà đất bị tác động thông
qua hoạt động giao dịch, nguồn cung, các
dự án phát triển hạ tầng... Do vậy, nếu
muốn làm rõ tác động của việc này, cần
đánh giá kỹ lưỡng, bài bản", ông Khởi nói.

Trước đó, nhiều chuyên gia trong
ngành nhận định, việc đẩy mức trúng
đấu giá cao, sau đó bỏ cọc, có thể là một
chiêu kích giá. Điều này khiến mặt bằng
giá đất bị dâng lên cao không chỉ tại khu
vực đấu giá mà còn lan toả đến các khu
vực lân cận, gây tác động nhất định đến
thị trường nhà đất.

Khi được hỏi về việc này, ông Khởi cho
biết Bộ Xây dựng không bình luận, góp ý
về luật pháp đấu giá vì đây là lĩnh vực
không nằm trong thẩm quyền. Bộ
TN&MT, Bộ Tư pháp mới là đơn vị đủ khả
năng đánh giá.

Chia sẻ thêm về giá BĐS, ông Khởi
thừa nhận, thị trường có đi lên từ năm 2020
sau giai đoạn chững lại hồi 2018-2019.
Nhiều cơ chế, vướng mắc về pháp luật tại
Luật Đầu tư, Xây dựng, Kinh doanh
BĐS... đã được tháo gỡ, tạo điều kiện cho

DN giao dịch, đầu tư.
Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, giá

căn hộ cao cấp tăng 0,5%, giá căn hộ trung
cấp tăng 2-3%, đất nền tăng 3-5%, thậm
chí một số nơi có xu hướng tách nhập các
đơn vị hành chính, phát triển hạ tầng mạnh
có thể lên đến 10%. "So với hai năm trước,
giá BĐS có tăng, nhưng là theo xu hướng
chung trước sự lệch pha khi cung hạn chế,
cầu lại rất lớn", ông Khởi nói.

Hệ quả của mặt bằng giá đẩy lên sẽ tác
động đến chính sách nhà ở cho người thu
nhập thấp. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu,
tìm giải pháp để xử lý vấn đề này.

Cơ quan này cũng đề nghị các địa
phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, công
khai thông tin quy hoạch, quản lý chặt môi
giới để ngăn chặn “sốt đất”, đẩy giá lên cao
gây ảnh hưởng đến thị trường chung.

THƯƠNG MẾN

BỘ XÂY DỰNG: 

“Sốt đất” vì nhiều lý do 

Làng mộc Tràng Đình 
tất bật vụ Tết

l Các hộ làm nghề mộc ở Tràng Đình đã mạnh dạn đầu tư máy

móc để cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao. 

l Sản phẩm mộc Tràng Đình ngày càng tinh

xảo và đẹp mắt, đáp ứng nhu cầu của nhiều

đối tượng khách hàng. 

l Người thợ với đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ chạm khắc những nét

hoa văn.  
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Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Vì sao số F0 tử vong 
còn cao?

So với thời kỳ tháng 8 -
9/2021, số tử vong đã giảm song
vẫn ở mức cao (khoảng 200
ca/ngày). Trung bình số tử vong
khoảng 7 ngày qua là 159
ca/ngày. Các trường hợp tử vong
chủ yếu là người già, người có
bệnh nền, trong đó phần lớn chưa
được tiêm đủ vắc xin (tại TP
HCM, An Giang... có 85%
trường hợp tử vong chưa tiêm
hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi).

Số ca nhiễm trong giai đoạn
vừa qua tăng rất nhanh do biến
thể Delta có tốc độ lây lan nhanh,
đột ngột dẫn đến số ca mắc tăng
cao và tăng số ca bệnh nặng và tử
vong, gây quá tải hệ thống y tế
một số địa phương.

Bộ Y tế đánh giá, nguyên
nhân do một số hạn chế, bất cập
trong thu dung điều trị tại cơ sở.
Năng lực thu dung, điều trị tại
một số nơi còn bất cập nhất là khi
số ca bệnh nặng tăng cao. Một số
địa phương chưa chủ động trong
thực hiện phương châm “4 tại
chỗ”, còn hạn chế về nhân lực,
trang thiết bị, vật tư, thuốc. Tại
một số địa phương phía Nam gặp
khó khăn về nhân lực điều trị
bệnh nhân chuyển nặng, bệnh
nhân nặng do còn dựa vào lực
lượng hỗ trợ của Trung ương.

Qua hai năm chống dịch,
nhiều cán bộ, nhân viên y tế đã
rất mệt mỏi do phải liên tục làm
việc trong môi trường có áp lực
cao và trong thời gian dài, trực
tiếp đối diện nguy cơ lây nhiễm
cao bị sang chấn tâm lý, quá tải
công việc... Ngành Y tế đã ghi
nhận hàng ngàn trường hợp xin
nghỉ việc, thôi việc dẫn đến gia
tăng nguy cơ thiếu nhân lực y tế.

Cơ sở vật chất của nhiều cơ
sở khám chữa bệnh gặp nhiều
khó khăn chưa đáp ứng yêu
cầu thu dung điều trị F0 nặng,
nguy kịch.

Bên cạnh đó, nhiều địa
phương chưa triển khai sát với
hướng dẫn phân loại nguy cơ
người nhiễm SARS-CoV-2, dẫn
đến người có nguy cơ cao, rất
cao điều trị tại nhà; quản lý F0
tại nhà chưa tốt. Một số trường
hợp F0 tự phát hiện không báo

cơ sở y tế, một số trường hợp F0
báo cáo nhưng chưa được can
thiệp kịp thời.

Bộ Y tế cũng chỉ ra tình trạng:
“Người bệnh nặng đến các cơ sở
tầng 3 ở giai đoạn muộn do tự
điều trị tại nhà hoặc chuyển tuyến
dưới chậm. Điều phối chuyển
viện, chuyển tầng chưa hợp lý,
một số tỉnh chưa triển khai quản
lý tại nhà các trường hợp không
có triệu chứng hoặc triệu chứng
nhẹ, gây quá tải hệ thống BV”.

Lý do nữa là do việc sử dụng
thuốc tại nhà chưa theo hướng
dẫn của Bộ Y tế. F0 dùng thuốc
chống đông, chống viêm quá
sớm và nhiều địa phương chưa
đầu tư tăng cường năng lực hồi
sức tích cực.
nhiều giải pháp cần duy trì
phát triển

Tại Việt Nam, từ đầu 2020
đến nay, đã trải qua 4 đợt bùng
phát. Quy mô, địa bàn và mức độ
lây lan qua mỗi đợt có xu hướng
phức tạp hơn. Trong giai đoạn 2
(đợt dịch thứ 4 đến nay), chúng
ta đã chuyển hướng chống dịch
sang “thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch”.

Trước tình hình dịch bệnh
trên thế giới diễn biến phức tạp,
ngành Y đã triển khai các hoạt
động nhằm đáp ứng với các tình
huống về dịch bệnh; như thiết lập
các Trung tâm hồi sức tích cực,
BV dã chiến; tổ chức việc phân
tầng điều trị (mô hình tháp 3
tầng) với sự hỗ trợ chuyên môn
giữa các tầng thông qua hình
thức hội chẩn trực tuyến, trực
tiếp; trang bị hệ thống oxy y tế,
nhất là hệ thống oxy lỏng cho các
BV,  oxy bình cho các Trạm Y tế
để thực hiện hiệu quả các biện
pháp hỗ trợ hô hấp. 

Ngành Y đã huy động sự
tham gia, phối hợp chặt chẽ của
các cơ sở y tế công lập và tư
nhân, tuyến trên, tuyến dưới để

tăng cường tối đa khả năng thu
dung, điều trị. Huy động nguồn
nhân lực y tế từ các chuyên
ngành, từ các BV trung ương,
tuyến tỉnh để tăng cường cho
các địa bàn trọng điểm...

Đặc biệt, việc thành lập các
trạm y tế lưu động tại cấp xã là
giải pháp đột phá, giúp người dân
tiếp cận y tế ngay, góp phần giảm
bệnh nặng, giảm tử vong. Triển
khai các mô hình chăm sóc, điều
trị người nhiễm tại nhà, huy động
sự tham gia của cộng đồng ở địa
phương có nhiều F0.

Những giải pháp này giúp
người dân tiếp cận dịch vụ y tế từ
sớm, góp phần giảm bệnh nặng
và tử vong. Số tử vong đã giảm
từ khoảng 300-350 ca/ngày (thời
kỳ đỉnh dịch) xuống còn khoảng
200 ca/ngày. Số ca bệnh nặng
giảm sâu (giảm đến 2/3) so với
thời kỳ đỉnh dịch (tháng 8-
9/2021).

Về thuốc hỗ trợ điều trị
Covid-19, Bộ Y tế đánh giá, đến
nay, cơ bản đã đảm bảo kịp thời
nhu cầu. Chính phủ, Bộ Y tế đã
tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó
khăn, ban hành các cơ chế,
chính sách tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho việc nhập khẩu,
cấp phép và nghiên cứu, sản xuất
thuốc trong nước.

Với mặt hàng oxy y tế, Chính
phủ đã chỉ đạo các ngành chức
năng điều chuyển mục đích sử
dụng oxy dùng cho công nghiệp
sang cho y tế, giảm thiểu tình
trạng thiếu oxy cho điều trị,
đồng thời triển khai một số giải
pháp nhằm xử lý tình trạng
thiếu hụt oxy cục bộ tại một số
tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, oxy
cho y tế còn gặp nhiều khó
khăn do nhu cầu oxy dùng
trong sản xuất thép và một số
ngành công nghiệp đang tăng
cao do sản xuất phục hồi. 

Gia HườnG

Người về quê ăn Tết không phải 
cách ly y tế

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành hướng dẫn người dân về quê nhân
dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch

và không phải cách ly y tế.
Trong công văn ngày 22/1, Bộ Y tế nêu rõ nếu người dân có biểu

hiện mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... thì phải hạn chế tiếp xúc
và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng
dẫn, xét nghiệm và xử lý theo quy định. Các trường hợp khác thực
hiện 5K và tự theo dõi sức khỏe.

Địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng
biện pháp không phù hợp.

Theo Bộ Y tế, việc tạo điều kiện cho người dân trong nước về
quê ăn Tết và không phải cách ly y tế được thực hiện trên cơ sở việc
tiêm chủng vaccine đạt tỷ lệ cao; mũi một với người trên 18 tuổi
đạt 100%, hai mũi 95,6%, mũi ba 18,6%; trẻ em (12-17 tuổi) tiêm
mũi một đạt 94,1%, mũi hai 82,2%.

Trước đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương không đặt ra
những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trái với quy định của
Chính phủ, Bộ Y tế; không gây khó khăn không cần thiết cho người
dân, nhất là dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chỉ đạo này
được đưa ra sau khi một số địa phương đã đưa ra các biện pháp về
cách ly, xét nghiệm khác nhau với người về quê dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022.

Hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế nêu rõ, các địa phương
không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân; chỉ xét
nghiệm với người đến từ địa bàn cấp 4 hoặc vùng phong tỏa; trường
hợp nghi ngờ cần chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp 3.
Người đã tiêm đủ liều vaccine và F0 khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi
có yêu cầu điều tra dịch tễ.  C.Bản

Lưu ý tiêm vaccine Covid-19 
ở người cao tuổi

Trong hướng dẫn mới của Bộ Y tế ngày 22/1, người cao tuổi có
thể đăng ký tiêm vaccine Covid-19 theo ba cách sau:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp với cán bộ địa phương tại nơi cư trú.
Cách 2: Truy cập Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 ở đường

dẫn: https://tiemchungcovid19.gov.vn/ để đăng ký trực tiếp trên
website.

Cách 3: Đăng ký
tiêm qua ứng dụng “Sổ
sức khỏe điện tử” cho
điện thoại. Khi tải về sẽ
có phần đăng ký, đăng
nhập với số điện thoại.
Sau khi xác thực thông
tin trên phần mềm,
người cao tuổi sẽ thấy
thông tin về hướng dẫn
đăng ký tiêm vaccine.

Khi đến địa điểm
tiêm chủng, người cao
tuổi cần đeo khẩu trang,
thực hiện thông điệp 5K

và nghe theo chỉ dẫn của cán bộ y tế. Tại điểm tiêm, chủ động tìm
hiểu và hỏi cán bộ y tế các thông tin như loại vaccine được tiêm và
lịch tiêm mũi tiếp theo; các dấu hiệu phản ứng có thể xuất hiện sau
khi tiêm chủng và cách xử lý; cơ sở y tế và số điện thoại liên hệ
trong trường hợp khẩn cấp.

Thông báo cho cán bộ y tế các thông tin về tiền sử bệnh như tình
trạng sức khỏe hiện tại; khám xem có sốt, hay mắc các bệnh cấp
tính, bệnh mạn tính đang tiến triển. Khai thác chính xác loại vaccine
Covid-19 đã tiêm và thời gian tiêm; có tiền sử dị ứng như từng dị
ứng với bất kỳ dị nguyên nào, dị ứng nặng, bao gồm cả phản vệ, dị
ứng với vaccine và bất kỳ thành phần nào của vaccine; tiền sử mắc
Covid-19; tiền sử suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối,
đang điều trị hóa trị, xạ trị, rối loạn đông máu/cầm máu hoặc đang
dùng thuốc chống đông.

Ngay sau tiêm, người cao tuổi sẽ ở lại điểm tiêm chủng 30 phút để
được cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm chủng.

Người cao tuổi cần chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi và ăn uống
đầy đủ để có thể trạng tốt nhất vào ngày tiêm. Tránh sử dụng rượu
bia, thuốc lá, chất kích thích trong 2-3 ngày trước tiêm.

Theo Báo cáo của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 (tính từ ngày
27/4/2021), tỷ lệ người trên 50 tuổi mắc Covid-19 là 20,9% và
81,76% trường hợp tử vong tại độ tuổi này. Do đó, tiêm vaccine là
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả nhất để bảo vệ sức
khỏe và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Kiên GianG

Bộ Y tế đánh giá tình hình phòng chống covid-19:

Trạm y tế lưu động 
là giải pháp đột phá

Trong Quyết định ban
hành Kế hoạch Phòng,
chống dịch bệnh truyền
nhiễm năm 2022 mà Bộ
Y tế vừa ban hành, phần
đánh giá về dịch bệnh
truyền nhiễm năm 2021
có nhiều thông tin đáng
chú ý.

l Một trạm y tế lưu động tại TP HCM.

lTiêm vaccine là biện pháp phòng, chống
Covid-19 hiệu quả nhất.
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Là địa phương có số thu
ngân sách lớn chủ yếu
từ khu vực FDI, song
năm nay, lần đầu tiên
thu ngân sách từ khu
vực ngoài quốc doanh
của Vĩnh Phúc tăng cao
nhất từ trước đến nay,
“cứu nguy” cho số thu
của Vĩnh Phúc khi khu
vực FDI bị sụt giảm gần
4.000 tỷ đồng.
Tăng trưởng GDP đứng 
thứ 9 toàn quốc

Thông tin về kết quả phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021 và mục
tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong
năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
ông Lê Duy Thành cho biết, năm
2021, trong bối cảnh nhiều khó
khăn, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các
cấp, ngành, triển khai đồng bộ các
chỉ đạo, kết luận của Trung ương
trong phòng, chống dịch và phát
triển kinh tế; tập trung cao độ,
quyết liệt cho việc xây dựng các
chương trình, kế hoạch, đề án, rà
soát, tổng hợp các khó khăn,
vướng mắc, các “điểm nghẽn”,
tạo mọi điều kiện thuận lợi để
khơi thông các nguồn lực, tập
trung phát triển kinh tế - xã hội;
quyết liệt chủ động thực hiện linh
hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”,
vừa phòng, chống dịch bệnh vừa
phát triển kinh tế.

Với nỗ lực đó, 18/19 chỉ tiêu
kinh tế - xã hội được địa phương

đặt ra trong năm 2021 đều đạt và
vượt mục tiêu đề ra, trong đó có
12 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu đạt,
chỉ duy nhất 1 chỉ tiêu chưa đạt là
mục tiêu tăng trưởng tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP).

Theo ông Lê Duy Thành, ban
đầu khi xây dựng các chỉ tiêu
UBND tỉnh cũng chỉ đề xuất
GRDP khoảng 6,5-7%. Tuy
nhiên, khi trình lên, HĐND tỉnh
đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP
năm 2021 khoảng 8,5-9% nhằm
áp sát mục tiêu tăng trưởng 2 con
số. Kết quả 6 tháng đầu năm,
tăng trưởng GRDP của Vĩnh

Phúc đạt 14,21%, đứng thứ 3 cả
nước (sau Hòa Bình và Ninh
Thuận) và đứng thứ nhất khu
vực Đồng bằng sông Hồng. Tuy
nhiên, những tháng cuối năm, do
diễn biến phức tạp của dịch
Covid-19 diễn ra trên cả nước,
ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hóa
của các DN trên địa bàn, nên
tăng trưởng GDRP cả năm của
tỉnh chỉ đạt 8,02%, thấp hơn mục
tiêu đề ra. 

“Tuy không đạt, song với mức
tăng trưởng này,  Vĩnh Phúc vẫn
xếp thứ 9 của cả nước về tốc độ
tăng trưởng và cao hơn nhiều so

với mức tăng trưởng 2,58% của
GDP cả nước…” – ông Lê Duy
Thành chia sẻ.

Thu - chi ngân sách đạt 
kết quả tích cực

Năm 2021, tổng thu ngân sách
của Vĩnh Phúc đạt 32.882 tỷ
đồng, đạt 107% dự toán, xếp Top
đầu các tỉnh, thành khu vực phía
Bắc. Trong đó, thu nội địa là
28.204 tỷ đồng, đạt 104% dự toán
(Khu vực FDI ước đạt 18.826 tỷ
đồng, đạt 86% dự toán; khu vực
ngoài quốc doanh tăng 16% so
với dự toán; thu từ tiền sử dụng
đất ước đạt 4.376 tỷ đồng, đạt
438% dự toán…)

Chủ tịch Vĩnh Phúc cho biết,
lâu nay tỉnh phụ thuộc lớn vào
khu vực DN FDI nhưng năm
2021, thu ngân sách từ khu vực
này giảm gần 4.000 tỷ đồng
(giảm 24% so với dự toán) . “Vậy
nguồn thu nào bù đắp? Mừng
không chỉ số thu của Vĩnh Phúc
đạt 107% dự toán mà tỷ trọng thu
từ DN trong nước và nội địa tăng
cao” - ông nói.

Với mức tăng 16% so với dự
toán, thu từ khu vực ngoài quốc
doanh trong năm 2021 là mức
tăng cao nhất so với mọi năm.

Mọi năm, tỷ trọng thu từ DN
trong nước thấp, nhưng năm
2021, thu từ khu vực này lại
cao, bù đắp cho sự thiếu hụt từ
khu vực FDI. Điều này cho thấy
thu ngân sách đang có sự
chuyển mình tích cực, góp phần
tạo cơ cấu nguồn thu  bền vững.

Thu ngân sách đạt khá
(32.882 tỷ đồng), trong khi chi
ngân sách cả năm đạt 19.943 tỷ
đồng, đạt 112% dự toán nhưng
chỉ bằng 87% so với thực hiện
năm 2020, đáp ứng nhiệm vụ chi
năm 2021.

“Để có được kết quả ấn tượng
trên, Vĩnh Phúc đã triển khai
đồng bộ và quyết liệt nhiều giải
pháp, từ vĩ mô đến vi mô, từ nâng
cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước
của chính quyền các cấp đến đẩy
mạnh các hoạt động sản xuất kinh
doanh của các thành phần kinh tế,
đời sống an sinh xã hội của nhân
dân thông qua các căn cứ pháp lý
linh hoạt, phù hợp với thực tiễn
và yêu cầu cấp thiết đặt ra” - Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh
Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chia sẻ. 

THANH LAN

Nơi “trú ẩn” an toàn
Năm 2021, tình hình dịch kéo

dài và phức tạp hơn trong năm
2020 đã khiến cho hàng triệu
người mất việc, lao động trong
khu vực dịch vụ và khu vực công
nghiệp chế biến chế tạo bị ảnh
hưởng nặng nề và có xu hướng
giảm; ngược lại, lao động trong
khu vực nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản có xu hướng tăng sau
nhiều năm giảm liên tục.

Theo ghi nhận của Tổng cục
Thống kê (TCTK), đến giữa
tháng 12/2021, cả nước có
khoảng 2,2 triệu người trở về từ
các tỉnh, thành phố khác do ảnh
hưởng của đại dịch lần thứ 4.
Trong số này, nữ chiếm 37,5%
(tương đương 839,5 nghìn
người) và người từ 15 tuổi trở
lên chiếm 70,9% (tương đương
gần 1,6 triệu người). 

Xét theo địa phương, trong số
2,2 triệu người di cư quay về có
khoảng 447,1 nghìn người trở về
từ Thủ đô Hà Nội; 524 nghìn
người về từ TP HCM, khoảng
594 nghìn người về từ các tỉnh
phía Nam và khoảng 676 nghìn
người về từ các tỉnh, thành khác.

Theo ông Nguyễn Huy Minh,
Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân
số và Lao động, TCTK, đa phần
những người di cư quay về họ
đều trong tình trạng đang làm
việc hoặc thất nghiệp. Đây chính
là lực lượng lao động tại các tỉnh

trước khi họ quay về quê. Tình
trạng lao động di cư quay về quê
dẫn đến việc cả nơi đi và nơi đến
phải đối mặt với tình trạng nơi bị
thiếu hụt lao động (nơi đi) và nơi
quay về chưa sắp xếp bố trí được
công ăn việc làm cho người lao
động. Thực tế là số lao động trở
về từ các thành phố lớn phần lớn
sẽ bổ sung cho lực lượng lao
động nông nghiệp.

Số liệu của TCTK cho thấy,
năm 2021, so với năm 2020, lao
động trong khu vực công nghiệp
và xây dựng giảm 254,2 nghìn
người, khu vực dịch vụ giảm
800,8 nghìn người so với năm
trước, nhưng khu vực nông - lâm

nghiệp và thủy sản tăng 37,3
nghìn người so với năm 2020.
“Như vậy, có thể thấy khi các cơ
hội việc làm trong khu vực phi
nông nghiệp bị hạn chế, người lao
động lại quay trở lại với việc làm
trong khu vực nông nghiệp như
một nơi trú ẩn tạm thời trong thời
gian chưa tìm kiếm được việc làm
mới”, đại diện TCTK nhận định.

Ly nông, không ly hương
Năm 2021, mặc dù dịch

Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng đến chuỗi cung ứng nông

sản nhưng giá trị gia tăng của toàn
ngành (nông, lâm, thủy sản) vẫn
tăng từ 2,85- 2,9% (trong đó nông
nghiệp tăng trên 3,18%), kim
ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt
48,6 tỷ USD.

Theo Thứ trưởng Bộ
NN&PTNT Phùng Đức Tiến, các
ngành khác có thể bị ảnh hưởng
nhưng dịch thì “không thể không
ăn”. Đây cũng cũng là cơ hội để
ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng
định là trụ đỡ của nền kinh tế.

Nếu như trước đây nông thôn
Việt Nam chứng kiến lực lượng

lao động trẻ rời quê lên các thành
phố lớn để trở thành công nhân
làm việc trong các nhà máy thì
đại dịch Covid-19 khiến cho lực
lượng lớn người lao động trở về
quê. Đại dịch Covid-19 cũng làm
đảo lộn cả mục tiêu chuyển dịch
cơ cấu kinh tế: giảm dần tỷ trọng
doanh nghiệp ngành nông, lâm
nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng
doanh nghiệp ngành công nghiệp
– xây dựng và dịch vụ.

Kết quả điều tra kinh tế năm
2021 vừa công bố cho thấy, tính
đến 31/12/2020 (năm dịch bệnh
Covid-19 đầu tiên) doanh nghiệp
khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản là 6,5 nghìn doanh
nghiệp, chiếm 0,9%, tuy giảm
giảm 13,6% so với năm 2019
nhưng đã tăng 45,2% so với năm
2016. Số lao động trong doanh
nghiệp khu vực nông, lâm nghiệp
và thủy sản là 253 nghìn người,
chiếm 1,7%, tăng 1,5% so với
năm 2019 và tăng 0,8% so với
năm 2019.

“Do dịch kéo dài, cùng với
những kỹ năng tích lũy được khi
làm việc tại các thành phố lớn.
Rất có thể một bộ phận người lao
động sẽ không muốn rời quê
hương nữa, học sẽ tự tạo việc làm
hoặc ổn định việc làm ở khu vực
nông thôn. Đây là lực lượng đóng
góp cho sự phát triển của nông
nghiệp nông thôn” - một chuyên
gia nhận định. LINH LINH 

VĨNH PHÚC:

Lần đầu thu từ khu vực doanh nghiệp 
trong nước “qua mặt” FDI

l Lần đầu tiên thu từ khu vực DN trong nước của Vĩnh Phúc tăng cao nhất.

“Trong năm 2022, cùng với việc điều hành ngân sách linh hoạt,
hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường các biện pháp
siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân
sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, trốn thuế, chống gian lận thương
mại…, Vĩnh Phúc cũng sẽ ưu tiên công tác xây dựng, hoàn thiện các
cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho giai đoạn 2021-2025;
kiên quyết tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đặc biệt về đất đai, môi trường
đầu tư, đầu tư công. Đặc biệt, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả,
chính sách được ban hành để hỗ trợ DN, nhất là khu vực DN nhỏ và
vừa; xử lý các tồn tại, vướng mắc trong từng lĩnh vực, khơi thông các
nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi DN trong một số
ngành, lĩnh vực bằng các giải pháp hỗ trợ tài chính, tín dụng…”.

(Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
Lê Duy Thành)

Thu hút FDI “về đích” ngoại mục
Kết quả thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm tuy không đạt 50%

kế hoạch, song 6 tháng cuối năm Vĩnh Phúc đã vượt xa kế hoạch đề ra
khi thu hút được 36 dự án FDI đạt trên 1,025 tỷ USD, bằng
253,75% kế hoạch, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

“Trụ đỡ” nông nghiệp - Nhìn từ
“bài toán” nguồn nhân lực!

lHơn 2,2 triệu lao động từ thành phố trở về quê trong năm 2021.

Khi các cơ hội việc làm
trong khu vực phi nông
nghiệp bị hạn chế do tác
động đại dịch COVID-19,
người lao động trở về quê
và quay lại với việc làm
trong khu vực nông
nghiệp trong thời gian
chưa tìm kiếm được việc
làm mới.
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Theo ông Hồ Thành Biên, một
hộ nông dân trồng mía ở Tây
Ninh, khó khăn lớn nhất của
những hộ trồng mía là không biết
giá trị thực sản phẩm mình làm
ra. Cũng cây mía ấy, vụ mía ấy, đi
kiểm nghiệm tại đơn vị chuyên
môn độc lập thì chữ lượng đường
cao, nhưng nhà máy thu mua thì
lại báo thấp, làm giảm giá.

“Nhiều nhà máy thu mua
chưa đến 1 triệu đồng/tấn mía là
hết sức khó hiểu. Một tấn mía
đem đi đơn vị khác phân tích
chênh lệch tới 4-5 chữ đường.
Trong khi mía Tây Ninh mà vẫn
chỉ được 7 chữ đường. Người
nông dân luôn bị thiệt thòi, họ
không biết lợi nhuận thực sự
được bao nhiêu bởi các nhà máy
đường không minh bạch công
khai điều này” - ông Biên nói.

Theo nông dân này, mặc dù
Luật Giá quy định về hiệp thương
giá nhưng chưa bao giờ họ được
các nhà máy hiệp thương. “Với
11% lợi nhuận được hưởng theo
chuỗi, vậy 89% lợi nhuận rơi vào
túi ai?” - ông Biên đặt câu hỏi.
Đồng thời đề nghị cần có luật mía
đường, ít ra là một nghị quyết về
giá thu mua, phân chia công khai,
minh bạch theo quy chuẩn để bảo
vệ quyền lợi người nông dân.
Ông Hồ Thành Biên chỉ là một
trong 126.000 hộ trồng mía hiện
nay. Con số này đã giảm từ gần
219,5 nghìn hộ vào thời điểm
năm 2017.

Báo cáo nghiên cứu “Chuỗi
cung ngành mía đường Việt Nam:
Thực trạng và một số khía cạnh
phát triển bền vững” do Tổ chức
Forest Trends vừa công bố cho
thấy diện tích mía hiện chỉ còn
151.000ha, giảm 45% so với diện
tích 274.000ha trong vụ mía
2016-2017. Các nhà máy đường

cũng giảm từ 38 nhà máy của
năm 2017 xuống còn 29 nhà máy
như hiện nay, sản lượng đường
giảm từ 1,24 triệu tấn xuống còn
0,77 triệu tấn, tương đương mức
giảm 38%. 

Bù đắp cho 60% lượng
đường thiếu hụt đó là đường
nhập khẩu (cả chính ngạch và
nhập lậu) chủ yếu có nguồn gốc
từ Thái Lan. Trong giai đoạn
2017-2020, bình quân mỗi năm
Việt Nam phải nhập khẩu 1,2 -
1,8 triệu tấn đường. Lượng nhập
năm 2020 tăng gần 340% so với
năm 2019.

Cũng theo Báo cáo của Forest
Trends, mức lợi nhuận dưới 11%
trong chuỗi mà  người trồng mía
Việt Nam nhận thấp hơn nhiều so
với lợi nhuận mà người trồng mía
tại các nước khác như Thái Lan,
Indonesia và Philippines thu được
(ở mức 60-70%) khi họ tham gia
chuỗi. “Điều này không tạo được
động lực cho người trồng mía tại
Việt Nam tham gia sản xuất” -
TS. Nguyễn Vinh Quang, chuyên
gia Forest Trends nhấn mạnh.

Theo ông Trần Công Thắng -
Viện trưởng Viện Chính sách và
Chiến lược phát triển nông
nghiệp nông thôn (IPSARD),
mức độ cạnh tranh của ngành mía
đường rất yếu, nông dân và nhà
máy bắt buộc phải có sự liên kết.
Câu chuyện minh bạch chữ
đường (CCS) đã tồn tại 10 năm
nay vẫn chưa được giải quyết.
Nhà máy cần có sự quản lý sao
cho minh bạch và việc này hoàn
toàn có thể được giải quyết nếu
áp dụng công nghệ.

Ông Cao Anh Đương, Viện
trưởng Viện trưởng Viện Nghiên
cứu mía đường (SRI) cho biết,
đường không phải sản phẩm xuất
khẩu nên đầu tư ngân sách cho

nghiên cứu khoa học công nghệ
không nhiều. “Việc nâng chất
lượng giống sản xuất có chữ
đường cao sẽ đem lại lợi cho cả
DN và nông dân, nhưng “điểm
nghẽn” ở đây nhiều năm chưa
giải quyết được là nông dân
không nhìn được lợi ích từ việc
nâng cao chất lượng giống, không
có lòng tin vào các nhà máy
đường. Do đó SRI không thể
chuyển giao công nghệ được” -
ông Đương phân tích.

Cũng theo Viện trưởng SRI,
hiện khoảng 60% nông dân cả
nước không tin vào CCS (chữ
đường). “Mía họ làm ra, nhưng
không tin thì làm sao? Đem đi
kiểm nghiệm, nhà máy không
công nhận, ai sẽ giúp nông dân
làm chuyện này?” - ông Đương
phát biểu. Viện trưởng SRI đề
nghị phải rõ ràng, minh bạch
thông tin phân chia lợi nhuận và
minh bạch trong đánh giá chữ
đường! “Đây là 2 vấn đề mấu
chốt nhất hiện nay. Tất cả việc
còn lại, trồng giống gì, trồng như
thế nào … là việc của người nông
dân. Nhà máy đường cứ tham lam
không chia sẻ lợi nhuận với người
nông dân thì ngành mía đường
không phát triển được” - ông
Đương thẳng thắn.

THANH THANH 

Tuần lễ hàng Tết Việt 
tại hệ thống bán lẻ của Pháp
Tập đoàn Carrefour (Pháp) đã cùng Thương vụ Việt Nam tại

Pháp tổ chức khai mạc Tuần lễ hàng Tết Việt Nam tại siêu
thị Carrefour Ormesson, ở ngoại ô Thủ đô Paris. Đây là lần đầu
tiên lễ hội Tết Nguyên đán Việt Nam được tổ chức tại hệ thống
phân phối bán lẻ Carrefour. Sẽ có hơn 700 sản phẩm được giới
thiệu tại sự kiện này.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ hợp tác 3 bên giữa Cơ quan
đại diện Thương vụ Việt Nam tại Pháp, nhà nhập khẩu và nhà
phân phối bán lẻ, nhằm quảng bá tới đông đảo người dân Pháp
về văn hóa Tết và ẩm thực Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp
giới thiệu các sản phẩm Việt Nam với người tiêu dùng Pháp.

Ông Vũ Anh Sơn, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại
Pháp cho biết, Thương vụ tại Pháp tiến hành cách tiếp cận thực
tiễn đi từ dưới lên, đó là mô hình cộng tác 3 bên giữa Cơ quan
đại diện thương mại, nhà nhập khẩu và nhà phân phối. Trong mô
hình này, lợi ích của Việt Nam là xây dựng được hình ảnh trong
mắt người tiêu dùng quốc tế, các DN Việt Nam có cơ hội tiếp cận
với lượng người tiêu dùng đông đảo trong các hệ thống đại siêu
thị tại Pháp, vốn có các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Do đó, DN Việt
Nam phải có chiến lược tiếp cận dài hạn, chuyên nghiệp để đáp
ứng các tiêu chuẩn đó, chứ không chỉ dừng ở việc mua và bán. 

HOÀNG TÚ

Quy định mới về kinh doanh 
sàn thương mại điện tử
Theo Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định  52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
(TMĐT), thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động TMĐT
tại Việt Nam phải đăng ký với Bộ Công Thương. Các đối tượng
được quy định cụ thể là thương nhân, tổ chức có một trong các
hình thức hoạt động sau: có tên miền Việt Nam; có ngôn ngữ
hiển thị là tiếng Việt; hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt
Nam trong một năm. Để có thể cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt
Nam, thương nhân, tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục
đăng ký với Bộ Công Thương trong vòng 12 tháng kể từ ngày
Nghị định có hiệu lực (ngày 1/1/2022). 

Nghị định cũng quy định, những thương nhân, tổ chức nước
ngoài này phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo
quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện ủy quyền của
mình tại Việt Nam. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với cơ
quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các giao dịch hàng
hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật; thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy
định của pháp luật Việt Nam; thực hiện nghĩa vụ báo cáo với
Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của
năm trước đó. 

Theo thống kê của Bộ Công Thương, thị trường TMĐT bán
lẻ tăng từ 2,2 tỷ USD năm 2013 lên 13,7 tỷ USD năm 2021,
chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng của cả
nước. Theo báo cáo của Google và Temasek, doanh thu kinh tế
Internet của Việt Nam năm 2021 đạt 21 tỷ USD, tăng 25% so với
năm ngoái và dự đoán sẽ đạt 57 tỷ USD vào năm 2025. 

NHẬT THU

Thương mại Việt - Mỹ 
cán mốc 100 tỷ USD
Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ

chính thức cán mốc 100 tỷ USD, đưa Mỹ trở thành đối tác
thương mại thứ hai của Việt Nam đạt được mốc 100 tỷ USD (sau
Trung Quốc). Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt
96,29 tỷ USD, tăng 24,9% so với năm 2020 với 13 nhóm hàng
xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên (có 3 nhóm đạt hơn
10 tỷ USD). Nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục là thị trường
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam khi chiếm đến 28,6% kim ngạch
cả nước.

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, quan hệ thương mại
song phương giữa Việt Nam và Mỹ đạt tốc độ phát triển rất ấn
tượng. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ đã tăng
gấp 168 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1995 (khi 2 nước thiết
lập quan hệ ngoại giao) lên mức 1,5 tỷ USD năm 2001 khi hai
nước ký Hiệp định Thương mại song phương và đạt 90,8 tỷ USD
trong năm 2020, tăng 19,9% so với năm 2019.

Bên cạnh xuất nhập khẩu, các nhà đầu tư Mỹ cũng đầu tư vào
hơn 20 lĩnh vực kinh tế, đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư hàng
đầu vào Việt Nam. Hầu hết các tập đoàn lớn nhất của Mỹ đều đã
có mặt tại Việt Nam như: Exxon Mobil, Murphy Oil, Chevron,
Boeing, Ford, Intel, Wal-Mart, Nike, Amazon và P&G… Nhiều
nhà đầu tư Mỹ đánh giá Việt Nam sẽ trở thành địa điểm đầu tư lý
tưởng, quan trọng và an toàn của chuỗi cung ứng toàn cầu. 

HỒNG TƯƠI

2 nút thắt ngành mía đường 
cần gỡ để “thoát hiểm”

Đóng vai trò chủ đạo ở đầu chuỗi cung, song lợi ích
của người trồng mía thu được chưa đầy 11% trong
tổng lợi nhuận từ chuỗi. Việc bán mía cho các nhà
máy cũng bị o ép bởi chữ đường do các nhà máy
quyết định. Đây là 2 nút thắt quan trọng nhất cần
tháo gỡ để ngành mía đường “thoát hiểm”.

“Ngành mía đường như một
đội bóng bao gồm những cầu
thủ giỏi, nhưng nếu không có sự
liên kết thì sẽ vẫn thua. Vấn đề
này đã tồn tại lâu năm nhưng
không biết ai sẽ đứng lên giải
quyết, ai sẽ xây dựng được tổ
hợp tác thống nhất chặt chẽ giữa
nhà máy đường và các hộ nông
dân sản xuất?”.

(Ông Cao Anh Đương,
Viện trưởng SRI)

“Việc hình thành mạng lưới
hoặc liên minh kết nối các hộ
trồng mía trong cả nước sẽ giúp
nâng vị thế của các hộ trong
chuỗi, giúp định vị lại mối quan
hệ giữa hộ và các thành viên
trong chuỗi, cũng như xác định
lại tỷ trọng phân chia lợi ích giữa
hộ và các bên tham gia chuỗi như
hiện nay…”.

(TS. Nguyễn Vinh Quang,
Forest Trends)

“Thái Lan có khoảng 300
nghìn nông hộ trồng mía, họ đều
tham gia vào 30 Hiệp hội, HTX.
Hội Nông dân cũng có vai trò
quan trọng nhưng không thể
thay thế được vai trò của HTX.
Để người nông dân có tiếng nói,
dứt khoát phải tham gia HTX.
Cùng với đó, cần có cơ chế
khuyến khích hộ nông dân tham
gia vào HTX. Đặc biệt, Nhà
nước phải can thiệp vào giá và
chữ đường…”.

(Ông Đào Thế Anh, 
Phó Viện trưởng Viện Khoa
học nông nghiệp Việt Nam)

NGƯỜI NỘP THUẾ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG PHẢI LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

lNgười trồng mía gặp khó trong thời gian qua.
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PHÁP LUậT 

Bộ Xây dựng vừa cho ý
kiến về nội dung Đồ án
Quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2.000 Dự án Vườn thú
hoang dã Safari và Khu du
lịch nghỉ dưỡng Bình Châu
(Safari Hồ Tràm), huyện
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu (BR-VT).

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch
chung khu vực ven biển thuộc các
xã Phước Thuận, Bông Trang, Bưng
Riềng và Bình Châu, huyện Xuyên
Mộc đã được UBND BR-VT phê
duyệt tại Quyết định số 3476 ngày
26/10/2021. Việc lấy ý kiến Bộ Xây
dựng về quy hoạch phân khu xây
dựng khu du lịch thuộc quy hoạch
chung nêu trên là thực hiện theo
khoản 2 Điều 25 Nghị định
44/2015/NĐ-CP quy định một số
nội dung về quy hoạch xây dựng.

Tại nội dung quy hoạch chung
khu vực ven biển thuộc các xã
Phước Thuận, Bông Trang, Bưng
Riềng và Bình Châu, huyện Xuyên
Mộc (Quy hoạch chung) chưa xác
định rõ mối quan hệ, phạm vi của
Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu
- Bửu Phước (Khu bảo tồn) với các

khu vực chức năng thuộc Quy
hoạch chung; đồng thời, chưa làm
rõ cơ sở của việc đề xuất khai thác,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất
lâm nghiệp để hình thành khu đất
công viên chuyên đề và khu đất du
lịch theo quy định của pháp luật lâm
nghiệp và đất đai như ý kiến của Bộ
Xây dựng tại Văn bản 625 ngày
1/3/2021.

"Do đó, việc xác định, lập quy
hoạch phân khu xây dựng các khu
vực thuộc Khu bảo tồn, làm cơ sở
hình thành, thực hiện dự án khai
thác, đầu tư, kinh doanh và phát triển
rừng là chưa đủ cơ sở", Bộ Xây
dựng nêu rõ.

Bộ Xây dựng đề nghị xác định
rõ phạm vi ranh giới Khu bảo tồn
theo pháp luật về lâm nghiệp, đất đai
và các quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch lâm nghiệp. Khu bảo tồn
không thuộc đối tượng lập quy
hoạch xây dựng; việc quản lý xây
dựng công trình phục vụ du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng
đề nghị thực hiện theo quy định về
lâm nghiệp, đầu tư… Với khu vực
ngoài phạm vi Khu bảo tồn, việc lập
quy hoạch xây dựng để đầu tư xây
dựng các công trình dịch vụ du lịch

thực hiện theo pháp luật về xây
dựng, đất đai...

Hồ sơ quy hoạch xây dựng khu
du lịch (ngoài phạm vi Khu bảo tồn)
cần thực hiện theo Luật Xây dựng
2014, được sửa đổi, bổ sung tại Luật
số 35/2018/QH14, Luật số
62/2020/QH14; Nghị định
44/2015/NĐ-CP, Nghị định
72/2019/NĐ-CP; Thông tư
12/2016/TT-BXD…

Bộ Xây dựng đề nghị UBND
tỉnh BR-VT chỉ đạo tổ chức lập quy
hoạch xây dựng với khu vực phát
triển du lịch ngoài phạm vi Khu bảo
tồn thiên nhiên theo đúng quy định.

Dự án nêu trên được Thủ tướng
chấp thuận chủ trương đầu tư năm
2005. Năm 2009, UBND tỉnh BR-
VT đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
cho Cty CP Đầu tư Vườn thú hoang
dã Safari và Khu du lịch nghỉ dưỡng
Bình Châu Việt Nam thực hiện dự
án tại xã Bưng Riềng.

Tuy nhiên, vào năm 2016 dự án
đã bị UBND tỉnh thu hồi do chủ đầu
tư quá chậm trễ trong việc thực hiện
dự án theo tiến độ cam kết. Sở
KH&ĐT sau đó đã đưa dự án này
vào danh mục các dự án trọng điểm
kêu gọi đầu tư. Sau đó có nhiều nhà

Đồng phạm vừa được trả
lương, vừa được ăn chia tiền
lừa đảo

Dưới hình thức tuyển cộng tác
viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế
trên mạng internet, ước tính nhóm
đối tượng này đã lừa đảo 5.000
người ở 35 tỉnh thành, chiếm đoạt
số tiền hơn 100 tỉ đồng. Riêng trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm
này đã có khoảng 10 người ra trình
báo là nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng tháng
10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự
Công an Hà Tĩnh nhận đơn trình
báo của một nạn nhân trú trên địa
bàn về việc tham gia làm cộng tác
viên (CTV) bán hàng online cho
một DN tại Hà Nội nhưng sau đó
đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 700
triệu đồng thông qua các hình thức
chuyển khoản trực tiếp đặt cọc, tiền
giữ chỗ để nhận bản gốc thiết kế
giao cho khách hàng, tiền gỡ phí
bản quyền… 

Toàn bộ số tiền này được
chuyển vào tài khoản Cty, nhưng
sau đó giao dịch với khách hàng bị
hủy bỏ, phía Cty cũng biến mất
khỏi mạng xã hội khiến người này
nghi ngờ bản thân đang bị lôi kéo
vào một đường dây lừa đảo có tổ
chức nên đã viết đơn trình báo.

Vào cuộc điều tra, nhận định
đây là một đường dây lừa đảo có
quy mô lớn, tính chất chuyên

nghiệp, nạn nhân có thể khắp cả
nước với số lượng rất lớn nên
Phòng Cảnh sát hình sự đã xin ý
kiến Ban Giám đốc Công an Hà
Tĩnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình truy vết các đối tượng
trên không gian mạng, cùng với dữ
liệu từ ngân hàng mà nạn nhân đã
chuyển khoản, sau hơn 2 tháng với
sự vào cuộc tích cực của hàng chục
cán bộ trinh sát kỹ thuật có kinh
nghiệm, Ban chuyên án đã dần
dựng lên được chân dung đối tượng
cầm đầu cũng như phương thức,
thủ đoạn mà các đối tượng trong
đường dây này thực hiện.

Theo đó, là người có trình độ về
kiến trúc, am tường công nghệ
thông tin, quá trình làm ăn, buôn

bán hàng online trên mạng xã hội
facebook, Lê Bá Hải nhận thấy nhu
cầu cần tìm việc làm bán thời gian,
bán hàng từ xa của nhiều người,
nhất là trong thời điểm dịch Covid-
19 bùng phát nên đã nảy sinh ý
định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Để tránh bị phát hiện, Hải đã
lựa chọn sản phẩm rao bán là mặt
hàng sản phẩm số, là những thiết kế
bản vẽ công trình, dự án do đối
tượng này tự vẽ ra hoặc ăn cắp bản
quyền trên mạng. Sau đó, Hải liên
hệ mua lại khoảng 10 fanpage face-
book đã có sẵn rồi về cho nhân viên
thiết kế lại giao diện, hình ảnh và
chạy quảng cáo trên mạng xã hội
để “câu nhử” con mồi.

Để thu hút được lượng lớn nhân

LÂM ĐỒNG:
Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục tách thửa

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở ngành về việc tạm dừng
tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách

thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp hiến đất làm

đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông
thôn nhưng thực chất là hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới
thiệu, giao dịch tương tự các dự án bất động sản. 

Theo UBND tỉnh, thực trạng nói trên gây ảnh hưởng đến công
tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Để công tác
quản lý đất đai nói chung và việc tách thửa, xây dựng nhà ở riêng
lẻ nói riêng đảm bảo phù hợp quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo
các sở ngành liên quan. 

Cụ thể, giao Sở TN&MT, UBND cấp huyện tạm dừng toàn bộ việc
tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến tách thửa đất
nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản (BĐS). Đó
là các trường hợp tách thửa đất thành nhiều thửa để chuyển nhượng,
xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư mới tại nông thôn trên
địa bàn tỉnh. 

Việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến tách
thửa đất nói trên cho đến ngày 1/3/2022, khi Nghị định 02/2022/NĐ-
CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS có
hiệu lực thi hành. 

Với các trường hợp tách thửa đất trên địa bàn tỉnh ngoài các trường
hợp nói trên, các sở ngành, địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết theo
quy định pháp luật. 

Giai đoạn 2019 – 2021, tình trạng phân lô bán nền tại Lâm Đồng
diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung ở hai “điểm nóng” là TP Bảo Lộc
và huyện Bảo Lâm. 

Hơn 100 khu đất được san ủi, quảng cáo là dự án BĐS nhưng thực
chất đây là những khu đất do cá nhân, hộ gia đình xin hiến đất làm
đường rồi tách thửa đất.  

Theo UBND Bảo Lộc, trên địa bàn Bảo Lộc chỉ có 6 dự án BĐS
được cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư. 

Từ 2015 đến nay, tổng số diện tích liên quan đến tách thửa của hộ
gia đình, cá nhân trên địa bàn Bảo Lộc là khoảng 100ha. 

TÙNG LONG

Bộ TN&MT đề nghị rà soát công tác
đấu giá đất

Bộ TN&MT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc rà
soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng

Chính phủ.
Theo Bộ TN&MT, tháng 12/2021, Thủ tướng có công văn về

việc kiểm tra tình hình thực hiện đấu giá đất trong thời gian qua,
để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác
đấu giá đất, đảm bảo việc đấu giá công khai, minh bạch, tuân thủ
quy định pháp luật.

Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành tập trung rà soát, kiểm
tra công tác tổ chức đấu giá đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật,
công khai, minh bạch. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm các quy định pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá đất
để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh hoạt động đấu giá đất, trong đó tập trung
vào việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất
là những khu đất "vàng" sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất
của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng
chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Tăng cường giám sát, thanh kiểm tra công tác đấu giá đất trên địa
bàn không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, không đảm bảo
công khai minh bạch, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu
giá. Chủ động tổng hợp thông tin, đánh giá, nhận định về khả năng tiềm
ẩn nguy cơ diễn biến bất thường liên quan đến biến động giá đất trong
thời gian tới tại địa phương.

Khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra hoạt động
tổ chức đấu giá đất với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý
theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá đất.

Phát hiện các tồn tại, bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu,
đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, không để xảy ra trục lợi, đồng
thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường.

Ngoài ra, tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất, quy hoạch có liên quan, tiến độ triển khai các dự án phát
triển cơ sở hạ tầng, các dự án BĐS, đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp
nhập, thành lập các đơn vị hành chính tại địa phương để minh bạch
thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá
đất để trục lợi bất hợp pháp.

Trên cơ sở đó, các địa phương gửi báo cáo kết quả rà soát,
kiểm tra công tác tổ chức đấu giá đất trên địa bàn; đề xuất, kiến
nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến
đấu giá đất trước ngày 28/2. HÒA DƯƠNG

Đường dây lừa hàng ngàn nạn nhân
muốn “bán hàng online”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can với Lê Bá Hải (SN 1990, quê thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh
Hóa), là đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo hàng ngàn nạn nhân; cùng với
40 đối tượng liên quan khác; cùng về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

lKhám xét một “văn phòng” của đường dây lừa đảo.

“ĐẠI DỰ ÁN” SAFARI CỦA BÀ RỊA – VŨNG TÀU:

Còn nhiều vấn đề liên quan quy hoạch



đầu tư xin đầu tư vào khu đất nêu trên.
Theo báo cáo tóm tắt đồ án quy hoạch

phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án vườn thú
hoang dã Safari và khu du lịch nghỉ
dưỡng Bình Châu của UBND tỉnh, khu
vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa
giới hành chính các xã Bình Châu, xã
Bưng Riềng.

Quy mô diện tích dự án khoảng
628,48ha, với công suất phục vụ khoảng
từ 5.000 - 7.000 người. Đây sẽ là vườn
thú hoang dã Safari và khu du lịch nghỉ
dưỡng, vui chơi giải trí đa dạng.

Quy hoạch sử dụng đất gồm hơn
251ha đất du lịch, 12ha đất công viên
nước, hơn 4,8ha đất dịch vụ công cộng,
gần 264ha đất rừng tự nhiên…

Khu vườn thú hoang dã Safari gồm
phân khu Safari (Z1) có diện tích gần
157ha là khu vườn thú hoang dã, phân
khu du lịch – nghỉ dưỡng (Z2) với tổng
diện tích hơn 130ha gồm các công trình
cao tầng nằm ngay giữa trung tâm dự án,
khách sạn 5 sao, nhà hang Âu, Á, quảng
trường biển… và phân khu du lịch – nghỉ
dưỡng (Z3) tổng diện tích hơn 256ha là
khu rừng thiên nhiên kết hợp với du lịch
sinh thái với các công trình thấp tầng, kết
hợp du lịch, thể thao…

Với khu rừng thiên nhiên Hồ Đắng,
tổng diện tích là hơn 84,7ha, mật độ xây
dựng gộp tối đa là 25%, là khu vực có
công trình cao tầng (tối đa 40 tầng) tạo
điểm nhấn của dự án và cung cấp các
dịch vụ vui chơi độc đáo, đa dạng.

CHÁNH - KHANG
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PHÁN QUYẾT LIÊN QUAN AGRIBANK CẦN THƠ XÔN XAO DƯ LUẬN:
Kháng nghị đề nghị hủy toàn bộ 
án sơ thẩm

VKSND TP Cần Thơ vừa có văn bản kháng nghị, đề nghị TAND Cấp
cao tại TP HCM xử phúc thẩm theo hướng hủy toàn bộ án sơ thẩm

của TAND TP Cần Thơ tuyên ông Lê Thanh Hải (58 tuổi), Nguyễn
Huỳnh Đạt Nhân (40 tuổi, nguyên GĐ Cty TNHH MTV nông thuỷ sản
Tây Nam) và 4 người không phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong
hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

"Bản án của TAND TP Cần Thơ vi phạm pháp luật nghiêm trọng,
không đánh giá đầy đủ, toàn diện chứng cứ, tài liệu đã được thu thập",
kháng nghị nêu.

Theo hồ sơ, từ 2006 đến 2013, Nhân lập 7 Cty đăng ký ngành nghề khác
nhau nhưng chỉ định nhân viên đứng tên để vay vốn ngân hàng.

Đến năm 2012, ông Hải và cấp dưới đã xét duyệt cho Cty Tây Nam của
Nhân vay 289 tỷ đồng theo gói tín dụng ưu đãi (lãi suất hai năm đầu 0%,
năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm). Được sự đồng ý của các lãnh đạo ngân
hàng, Nhân dùng tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ để thế chấp nhưng nâng
khống giá trị từ 104 lên 333 tỷ đồng.

Số tiền vay được, Nhân không sử dụng đúng mục đích "mua máy móc
thiết bị" như hợp đồng mà đem gửi tiết kiệm ngược lại vào ngân hàng này
gần 150 tỷ đồng. Còn lại, Nhân mua đất trên đường Nguyễn Trãi, tiêu xài cá
nhân, trả nợ gốc và lãi các khoản vay...

Cơ quan công tố xác định, Nhân sau đó mất khả năng thanh toán khoản
vay này, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỷ. Quá trình thực hiện
hồ sơ, ông Hải và cấp dưới đã bỏ qua các thủ tục thẩm định, xét duyệt, theo
dõi mục đích sử dụng vốn theo quy định gây thất thoát cho ngân hàng.

Ngày 7/1, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm tuyên ông Hải và các đồng
phạm không phạm tội. Theo HĐXX, đến thời điểm hiện nay, chưa xác định
được thiệt hại thực tế trong vụ án. Việc xác định thiệt hại chỉ thực hiện được
khi xử lý tài sản đảm bảo và tài sản hình thành từ vốn vay thông qua hình
thức đấu giá công khai theo giá thị trường... mới khách quan, phù hợp với
quyền định đoạt của các đương sự. Do chưa xử lý tài sản đảm bảo để xác
định thiệt hại của vụ án nên không có căn cứ định tội đối với các bị cáo.

Tòa cũng cho rằng, kết quả định giá tài sản bảo đảm do Hội đồng định
giá tài sản trong tố tụng hình sự là "chủ quan", "chỉ có giá trị tham khảo".

Không chấp nhận quan điểm này, kháng nghị của VKS cho rằng, thiệt
hại trong vụ án được xác định kể từ thời điểm tội phạm hoàn thành và được
ngăn chặn vào tháng 6/2016. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo các cơ
quan chức năng xác định, thiệt các bị cáo gây ra là hơn 303 tỷ đồng. "Không
thể căn cứ vào biến động của giá trị tài sản đảm bảo trong tương lai để xác
định có thiệt hại hay không như bản án đưa ra", VKS nêu quan điểm.

VKS cũng cho rằng, bút lục trong hồ sơ thể hiện bị cáo Hải và cấp dưới
thừa nhận đã thống nhất với Nhân nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, đồng
thời để hợp thức hóa việc vay mượn Nhân thuê Cty thẩm định giá, yêu cầu
thẩm định giá cao hơn giá trị tài sản đảm bảo. Các bị cáo tự xác định giá trị
tài sản đảm bảo các khoản vay trước khi có chứng thư thẩm định giá.

Về việc toà đánh giá kết quả định giá là "chủ quan", VKS cho rằng lẽ ra
toà phải triệu tập giám định viên đến phiên xử trình bày quan điểm để đảm
bảo tính khách quan trong việc đánh giá chứng cứ. BÙI YÊN

TP HỒ CHÍ MINH:
Truy tố cô gái dàn cảnh đánh ghen

Ngày 22/1, hành vi của Nguyễn Dạ Thảo (30 tuổi, quê Vĩnh Long);
Phạm Hiếu Thành (44 tuổi, bạn trai cũ của Thảo) và 2 đồng phạm

bị Công an TP HCM đề nghị VKS truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Thành và đồng phạm có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Tàng trữ

trái phép chất ma tuý, Cướp giật tài sản.
Kết luận điều tra xác định, tháng 7/2020, Thảo tham gia khóa học lập

trình tư duy do anh Quốc (chuyên gia lĩnh vực kỹ năng sống) giảng dạy với
học phí 120 triệu đồng. Trong thời gian này cả hai nảy sinh tình cảm.

Khoảng 3 tháng sau, Thảo vay tiền anh Quốc và người trợ giảng tổng
cộng 700 triệu đồng để kinh doanh. Thảo sau đó phát hiện giảng viên đã có
gia đình, “quan hệ” với nhiều người nên né tránh.

Bị người tình liên tục nhắn tin đòi lại tiền và thấy khóa học không hiệu
quả, Thảo nảy sinh ý định dàn cảnh đánh ghen, uy hiếp anh Quốc buộc đưa
tiền. Thảo lấy cớ muốn "tặng quà" cho thầy giáo nhân ngày 20/11, hẹn anh
này đến nhà.

Ngày 20/11/2020, Thảo gọi Thành nói rằng "bị giảng viên nhắn tin quấy
rối", đòi quan hệ tình dục, nên bàn cách dàn cảnh đánh ghen để đòi tiền.
Thành đồng ý, rủ thêm 2 người tham gia. Thảo phân công Thành đóng vai
chồng mình, còn đồng phạm có nhiệm vụ quay phim.

Tối cùng ngày, anh Quốc đến căn hộ của Thảo ở quận 4. Khi cả hai đang
ngồi nói chuyện trên ghế sofa thì Thành và đàn em xông vào. Thành xưng là
Sơn - chồng của Thảo, kéo Quốc vào phòng ngủ tra hỏi, buộc xin lỗi vì "ngoại
tình với vợ mình" rồi lấy điện thoại quay lại, còn người khác lao vào đánh.

Thảo đề nghị anh Quốc chuyển 700 triệu đồng cho nhóm Thành để được
bỏ qua. Sợ bị đánh và mất uy tín, nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài
khoản. Lấy được tiền, cả nhóm bỏ đi.

Số tiền chiếm đoạt được Thảo chia cho Thành và đồng phạm mỗi người
50 triệu đồng, mua một chiếc nhẫn kim cương 300 triệu, còn lại cho bạn
mượn và tiêu xài. HOÀNG NGỌC

viên làm việc, Hải trả lương từ
3,5-5 triệu/tuần/người cộng với
chiết khấu hoa hồng cao, từ 8-
10% trong tổng số tiền lừa đảo
mang về được. Chính bởi vậy, đã
có hơn 50 đối tượng biết là hành
vi lừa đảo, nhưng vẫn tiếp tay để
móc túi khách hàng, trong đó có
11 nhóm trưởng phụ trách 11 văn
phòng tại Hà Nội và Thanh Hóa.

Ba tháng điều tra phá án
Thủ đoạn của nhóm đối

tượng này là sau khi có nạn nhân
tiếp cận được với thông tin mà
chúng rao bán, bằng thủ đoạn
đưa ra nhiều chế độ ưu đãi đặc
biệt như “làm việc tại nhà lương
cứng từ 2-3 triệu đồng/tuần,
chiết khấu lên đến 30% bản vẽ,
chỉ cần thanh toán trước từ 20-
50% giá trị hợp đồng, số còn lại
Cty cho nợ để thu hút nạn nhân
vào làm CTV bán hàng cho hệ
thống”… nên chỉ trong thời gian
ngắn, đã có hàng ngàn người
đăng ký trở thành CTV bán hàng
online mà không biết mình sẽ là
nạn nhân của “Cty”.

Khi nạn nhân đã chính thức
là CTV và trở thành người đi bán
hàng, nhân viên của Hải sẽ đóng
giả khách hàng để hỏi mua, sau
đó làm giả chứng từ chuyển
khoản ngân hàng 10% giá trị hợp
đồng đặt cọc gửi cho CTV. 

Nạn nhân báo về thì Cty yêu

cầu CTV phải chuyển khoản
70% giá trị hợp đồng, Cty mới
cung cấp bản chính, bản quyền
bản vẽ, đồng thời không quên
hứa hẹn sẽ trả lại số tiền này khi
hợp đồng hoàn tất, cộng với hoa
hồng hậu hĩnh.

Nhận được tiền từ CTV, tùy
theo nhận định có thể tiếp tục
“móc túi” nữa hay không, các
đối tượng sẽ tiếp tục duy trì để
lừa đảo, hoặc sẽ xóa tài khoản
zalo, facebook, chặn số điện
thoại liên lạc. Với chiêu trò này,
ước tính có 5.000 nạn nhân từ 35
tỉnh, thành sập bẫy lừa, trong đó
người ít nhất 10 triệu đồng,
người nhiều nhất đã trình báo là
hơn 1 tỷ đồng, có nhiều nạn nhân
bị lừa đi lừa lại cùng với chiêu
thức tương tự, nhưng với nhiều
khách hàng (thực chất đều là
nhân viên của Hải) thực hiện.

Một điều tra viên Phòng
Cảnh sát hình sự Công an tỉnh
Hà Tĩnh cho biết, thủ đoạn của
các đối tượng không mới, song
Hải là đối tượng có trình độ về
kiến trúc, am tường công nghệ
thông tin và do thời gian hoạt
động trên mạng xã hội nhiều nên
am tường tâm lý của những
người bán hàng qua mạng.
Ngoài ra, đường đây này đánh
vào tâm lý của nạn nhân là hám
lợi cao nên số lượng nạn nhân
“sập bẫy” tương đối lớn. Quá

trình đấu tranh, truy vết, ngoài
yếu tố khách quan là do dịch
bệnh Covid-19, các đối tượng
này chủ yếu thuê chung cư, văn
phòng để hoạt động biệt lập nên
khó tiếp cận.

Sau khi thực hiện xong hành
vi lừa đảo, các đối tượng lừa đảo
xóa sạch tài khoản zalo, face-
book và số sim rác, sim ảo nên
đã gây không ít khó khăn cho lực
lượng chức năng trong quá trình
điều tra, truy vết. Cái khó lớn
nhất và cũng là thủ đoạn mới
trong đường dây, là Hải đã chọn
mặt hàng để mua bán, trao đổi là
sản phẩm số, không phải là sản
phẩm vật chất nên dễ dàng xóa
dấu vết sau khi thực hiện xong
hành vi, hoặc khi bị cơ quan
chức năng phát hiện.

Sau gần 3 tháng tích cực vào
cuộc, củng cố hồ sơ chứng cứ
liên quan, ngày 29/12/2021, Ban
chuyên án đã phối hợp các đơn
vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh
Hà Tĩnh, Công an TP Hà Nội và
Công an tỉnh Thanh Hóa, huy
động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ
đồng loạt khám xét 11 văn
phòng của đường dây này tại TP
Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. 

Qua đó, đã bắt giữ và khám
xét nơi ở của 40 đối tượng, trong
đó có 12 đối tượng giữ vai trò
cầm đầu tại 40 địa điểm khác
nhau; thu giữ 1 ôtô, 64 điện thoại
di động, 45 máy tính xách tay, 40
tài khoản ngân hàng và hơn 2 tỉ
đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản,
tài liệu liên quan.

Đối tượng Hải ban đầu lẩn
trốn khi bị phát hiện, song trinh
sát đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ
thành công để di lý về Hà Tĩnh
phục vụ công tác điều tra. Hiện,
vụ án vẫn đang trong quá trình
điều tra, mở rộng.

VĂN SƠN (tổng hợp)lMột số nghi phạm đã bị bắt.

lDự án từng bị chấm dứt hoạt động vào năm 2016 do chậm triển khai.

Được quy hoạch để trở thành dự án du lịch trọng điểm
của BR-VT, đầu năm 2020 UBND tỉnh đã kêu gọi và có 8
nhà đầu tư quan tâm dự án trên. Trong đó, có 3 nhà đầu
tư đã báo cáo phương án đầu tư. 

Tháng 8/2020, Sở Du lịch có báo cáo dự thảo tiêu
chí lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án. Theo đó,
dự án có tên là Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng – Sa-
fari. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu phức
hợp du lịch nghỉ dưỡng, vườn thú hoang dã Safari với
các công trình như: Vườn thú hoang dã, khách sạn 5
sao, biệt thự du lịch cao cấp, công viên chuyên đề, quảng
trường trung tâm, khu vui chơi giải trí tập trung, không
gian sinh hoạt cộng đồng…

Tiến độ thực hiện dự án là 7 năm kể từ ngày ký hợp
đồng thực hiện đầu tư có sử dụng đất. Thời gian hoạt động
của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được cấp
thẩm quyền ký hợp đồng thực hiện dự án. 

Nhà đầu tư tham gia phải đảm bảo các điều kiện về
vốn, ký quỹ, năng lực tài chính không thấp hơn 15% tổng
mức đầu tư dự án, có kinh nghiệm trong hoạt động kinh
doanh liên quan đến động vật hoang dã…



Với thông điệp bình an,
hạnh phúc và hòa giải, tư
tưởng của Thiền sư Thích
Nhất Hạnh đã chạm đến
trái tim của hàng triệu
người trên thế giới. Điều
cốt yếu trong những lời
dạy của Thiền sư là bằng
sự thực tập chánh niệm,
chúng ta có thể học
được cách sống trọn vẹn
trong hiện tại, bây giờ và
ở đây, thay vì bị kéo về
quá khứ hoặc tương lai,
đây cũng là con đường
để ta thực sự có được
bình an trong tự thân và
bình an trên thế giới.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa
thượng Thích Gia Quang nói “tư
tưởng Phật giáo nổi bật trong cuộc
đời Thiền sư Thích Nhất Hạnh là
đạo Bụt, tức Phật đi vào cuộc đời,
mang lại hòa bình, hạnh phúc cho
con người”. Tư tưởng này đã có từ
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni -
người sáng lập Phật giáo, qua
những bài kinh đầu tiên là Chuyển
pháp luân, trong đó có giáo lý về
Tứ Thánh Đế (bốn chân lý màu
nhiệm), Bát chính đạo (tám điều
chân chính con người nên theo).

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã
cảm nhận sâu sắc những triết lý
đó, phát triển thành tư tưởng riêng.
Ông dùng phương pháp tu hành
Tiếp Hiện, tức là tiếp xúc, tiếp
nhận hiện thực, thực tế cuộc sống,
đối mặt với cuộc sống, để giúp xã
hội tốt đẹp hơn, con người thoát
khỏi đau khổ, được an vui.
Phương pháp tu tập của Thiền sư
rất thực tế, nên được nhiều người

phương Đông cũng như phương
Tây chấp nhận, thực hành. Mọi
người đều có thể thực hành sống
hạnh phúc bằng những việc làm
thường ngày, từ hơi thở, việc làm,
lời nói, ý nghĩ...

“Tư tưởng hạnh phúc trong
hiện tại của Thiền sư Thích Nhất
Hạnh rất sâu sắc, đến với công
chúng dễ hiểu, dễ tiếp nhận bởi
ông không chỉ là nhà tu hành, mà
còn là nhà Phật học, nhà nghiên
cứu, nhà thơ, nhà văn”, Hòa
thượng Thích Gia Quang nói.

Để giúp mọi người hiểu và
thực hành chính niệm, Thiền sư
Thích Nhất Hạnh đã viết hơn 120
tác phẩm, thuyết giảng ở nhiều
nước. Những cuốn sách, bài nói
của ông giúp hàng triệu người
nhận ra rằng mỗi người đều có
hạnh phúc trong cuộc sống, ngay
bây giờ, ngay ở đây, chứ không
phải tìm đâu xa. Thiền sư từng nói:
“Quá khứ đi qua, tương lai chưa
tới. Giây phút hiện tại là thực sự
sống. Do đó, cần an trú trong giây

phút hiện tại... Hiện tại không có
hạnh phúc thì làm sao có hạnh
phúc trong tương lai”.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết
trong tác phẩm “Con đường thánh
thiện”: “Nơi nào không có bùn thì
không có sen. Cũng như thế khổ
đau và hạnh phúc nương vào nhau
mà phát hiện. Chạy trốn khổ đau
để đi tìm hạnh phúc thì cũng như

đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn.
Sen và bùn cũng như trái và phải,
hễ cái trái có là cái phải có cùng
một lượt. Nhờ tiếp xúc được với
khổ đau, lắng nghe khổ đau thì ta
mới làm phát hiện được cái hiểu
biết và cái thương yêu. Hiểu biết
và thương yêu là chất liệu làm nên
hạnh phúc”.

Đồng tình với quan điểm

trên, nhà nghiên cứu Trần Đình
Sơn, Phó ban Văn hóa Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận
định, cả cuộc đời Thiền sư Thích
Nhất Hạnh là tấm gương sáng về
sự kiên trì tu tập, giữ chính niệm
để tìm thấy hạnh phúc trong hiện
tại. “Khi ta không còn tức giận,
không còn thù oán, không nghĩ
tiêu cực... nghĩa là ta giữ được
chính niệm. Thiền sư đã mang
những tinh hoa đó của Phật giáo,
dùng ngôn ngữ mới đương đại
truyền đạt một cách dễ hiểu nhất
cho công chúng, nhất là người Âu
Mỹ”, ông Sơn nói.

Trong xã hội hiện đại hôm nay,
con người ngày càng phải đối mặt
với nhiều áp lực, căng thẳng cuộc
sống thì các phương pháp tu tập để
được hạnh phúc trong hiện tại của
Thiền sư Thích Nhất Hạnh càng
có ý nghĩa quan trọng. Nhưng để
giữ được chính niệm cần phải có
quá trình tu tập kiên nhẫn. Thầy
Thích Nhất Hạnh là tấm gương về
sự tu tập, đã lan tỏa điều này đến
hàng triệu người. Ông sinh ra và
lớn lên khi đất nước bị người Pháp
chiếm đóng, rồi trải qua thời kỳ
chiến tranh, chịu nhiều khổ đau.
“Chính cuộc đời của ngài đã hấp
dẫn hàng triệu người trên thế giới”,
ông Sơn nói. 

TÁM BẢY – 
HUẾ THƯƠNG
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THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH:

Ngời sáng tư tưởng giữ chính niệm 
để tìm hạnh phúc

Theo đuổi quyền lực hay
danh tiếng, tiền tài là để

được hạnh phúc
Trong cuốn sách “Quyền lực

đích thực”, Thiền sư Thích Nhất
Hạnh viết: “Đối với chúng ta
quyền lực có ý nghĩa gì? Tại sao ai
cũng tìm mọi cách để đạt cho
được quyền lực? Cho dù không để
ý nhưng…. chúng ta luôn cố đạt
cho được một địa vị có quyền lực
bởi vì ta tin rằng quyền lực giúp ta
làm chủ được cuộc sống, đem lại
cho ta tự do và hạnh phúc - những
gì ta mong muốn nhất”.

“Xã hội chúng ta được xây
dựng trên một khái niệm rất hạn
hẹp về quyền lực, đó là giàu có,
sung túc, thành công nghề
nghiệp, danh tiếng, sức khỏe, sức
mạnh quân sự và quyền năng
chính trị”… “Muốn có quyền lực,
muốn được danh tiếng hay giàu
sang không phải là điều xấu.
Nhưng phải nhớ rằng, chúng ta
theo đuổi quyền lực hay danh
tiếng, tiền tài là để được hạnh
phúc. Nếu giàu có và quyền lực
không hạnh phúc thì giàu có và
quyền thế để làm gì?” - Thiền sư
Thích Nhất Hạnh viết.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một
thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà

khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và nhà vận động
vì hòa bình. Ông sinh năm 1926 tại Thừa Thiên
- Huế với tên khai sinh là Nguyễn Xuân Bảo. Ông
xuất gia theo Thiền tông vào năm 16 tuổi tại chùa
Tứ Hiếu, gần Huế. Thiền sư tốt nghiệp viện Phật
học Bảo Quốc, tu học thiền theo trường phái Đại
thừa của Phật giáo và chính thức trở thành nhà
sư vào năm 23 tuổi.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã phối hợp kiến
thức của ông về nhiều trường phái thiền khác
nhau cùng với các phương pháp từ truyền thống
Phật giáo Thượng tọa bộ, những nhận thức sâu
sắc từ truyền thống Phật giáo Đại thừa và một
số phát kiến của ngành tâm lý học đương đại
phương Tây để tạo thành cách tiếp cận mới đối
với thiền. Ông là người đưa ra khái niệm “Phật
giáo dấn thân” (engaged Buddhism). Với những
hoạt động không ngừng nghỉ của mình, Thiền sư
Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật
giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ
sau Đạt Lai Lạt Ma, AP đánh giá trong một bài
viết ra năm 2009.

Năm 1956, ông làm Tổng Biên tập của Phật
giáo Việt Nam, tờ báo của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất. Thập niên 1960, ông lập
nên Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội (SYSS),

một tổ chức từ thiện giúp dựng lại các làng bị
đánh bom, xây trường học, trạm xá và hỗ trợ
những gia đình vô gia cư sau chiến tranh ở Việt
Nam.

Ông còn là một trong những người thành lập
Đại học Vạn Hạnh, trường tư thục danh tiếng, tập
trung nhiều nhà nghiên cứu về Phật giáo, văn hóa
và ngôn ngữ Việt Nam. Trong một buổi gặp mặt
vào tháng 4/1965, đoàn sinh viên Trường Vạn
Hạnh đưa ra “lời kêu gọi vì hoà bình”, với nội
dung chính là thúc giục hai miền Nam - Bắc tìm
“giải pháp chấm dứt chiến tranh và đem lại cho
người dân Việt Nam cuộc sống hòa bình với lòng
tôn trọng lẫn nhau”.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nhiều lần đến
Mỹ để nghiên cứu và diễn thuyết tại Đại học
Princeton và Đại học Cornell. Sau này, ông tham
gia giảng dạy tại Đại học Columbia. Tuy nhiên,
mục đích chính của những chuyến đi ra nước
ngoài của ông vẫn là vận động cho hòa bình.

Năm 1966, ông lập ra dòng tu Tiếp Hiện
(Order of Interbeing) đồng thời thành lập nhiều
trung tâm thực hành và thiền viện trên khắp thế
giới. Ông cư ngụ chủ yếu tại Tu viện Làng Mai,
thuộc vùng Dordogne, miền Nam nước Pháp.

Là một trong những người thầy về Phật giáo
ở phương Tây, những lời dạy và phương pháp của
Thiền sư Thích Nhất Hạnh thu hút sự quan tâm

của nhiều thành phần đến từ các quan điểm tôn
giáo, tâm linh và chính trị khác nhau. Ông đưa
ra cách thực hành “chánh niệm” (mindfulness),
thường được điều chỉnh cho phù hợp với tri giác
phương Tây.

Cuộc đời ông gắn liền với các hoạt động vì hòa
bình. Ông đã tổ chức các khóa tu thiền cho người
Israel và người Palestine, khuyến khích họ lắng
nghe và học hỏi lẫn nhau; thuyết giảng kêu gọi các
nước đang tham chiến hãy đình chiến và tìm kiếm
giải pháp ôn hòa cho các mâu thuẫn. Năm 2005,
ông tổ chức buổi diễu hành vì hòa bình ở Los An-
geles với sự tham gia của hàng nghìn người, theo
Christian Science Monitor.

Ông trở về Việt Nam hai lần vào năm 2005
và năm 2007, đi khắp đất nước, tổ chức những
khóa tu, buổi pháp thoại và gặp gỡ các tăng ni,
phật tử. Đầu năm 2007, với sự đồng ý của
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông
tổ chức ba trai đàn chẩn tế lớn tại ba miền Việt
Nam với tên gọi “Đại trai đàn Chẩn tế Giải
oan”, cầu nguyện và giải trừ oan khổ cho tất cả
những ai từng chịu hậu quả của chiến tranh.
Ông đã viết hơn 120 cuốn sách, trong đó trên
40 cuốn bằng tiếng Anh, với một số tác phẩm
nổi bật như “Đường xưa mây trắng”, “Phép lạ
của sự tỉnh thức”, “Hạnh phúc cầm tay”,
“Phật trong ta”. X.H

l Ngày mồng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, Thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp các phật tử lễ chùa đầu năm.

l Các chư tôn, tăng ni tụng kinh Pháp Hoa hộ niệm ở thiền đường Trăng Rằm,
chùa Từ Hiếu.
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Đổ xô đi học thi chứng chỉ ELTS
Năm 2021, chứng chỉ tiếng Anh

quốc tế trở thành “tấm vé” đặc biệt
giành suất vào những trường đại học
mơ ước, thay vì phải thấp thỏm chờ
đợi cả tháng sau đó với những thí
sinh 27, thậm chí 30 điểm vẫn
không đỗ vào ngành học yêu thích.
Theo thống kê của Trường Đại học
Y Hà Nội, năm 2021, số lượng thí
sinh đăng ký xét tuyển kết hợp
IELTS vào trường cao gấp hơn 5 lần
chỉ tiêu. Trong khi đó, thí sinh tuyển
sinh vào Trường Đại học Y Dược
TP HCM cũng nộp hồ sơ xét chứng
chỉ gấp 3, 6 lần chỉ tiêu… Năm
2022 này, thay vì dành phần lớn chỉ
tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả thi
tốt nghiệp THPT như những năm
trước, các trường đã công bố
phương án tuyển sinh với điểm
chung là giảm chỉ còn từ 50% chỉ
tiêu trở xuống cho phương thức này.
Thậm chí, ở một số trường top, số
lượng chỉ tiêu dựa trên kết quả kỳ thi
do Bộ GD-ĐT tổ chức đã giảm
xuống còn 10 - 20%, thấp nhất từ
trước đến nay. Số lượng chỉ tiêu
dành cho phương thức xét tuyển đại
học có sử dụng chứng chỉ quốc tế
gia tăng, một số trường thậm chí
dành phần lớn chỉ tiêu cho phương
thức xét tuyển kết hợp có chứng chỉ
quốc tế.

Việc các trường tăng chỉ tiêu xét
tuyển bằng chứng chỉ IELTS khiến
nhiều thí sinh đang chuyển hướng
học và thi lấy chứng chỉ IELTS.
Năm 2021, cả nước có khoảng hơn
60 cơ sở đào tạo sử dụng các chứng
chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL,
SAT… là tiêu chí để ưu tiên xét
tuyển, xét tuyển thẳng.

Trên các nhóm diễn đàn mạng xã
hội, không ít học sinh lớp 12, phụ
huynh sốt sắng tìm kiếm lớp dạy thi
chứng chỉ ngoại ngữ cấp tốc. Bởi
đến thời điểm này, nhiều học sinh
lớp 12 vốn dự định chỉ tập trung học
để thi tốt nghiệp THPT, đã chuyển
hướng dành thời gian và một khoản
đầu tư thi IELTS cho yên tâm.

Ngọc Linh, quận Ba Đình, Hà
Nội cho biết, hiện tại khi đã kết thúc
học kỳ 1, việc bắt đầu lo ôn thi
IELTS với những bạn chưa từng
luyện thi là khá chật vật và quá
muộn. Chưa kể, phụ huynh phải
dành một khoản đầu tư ít nhất cũng
10 triệu trở lên với những em đã
từng luyện thi khá kỹ càng trước đó.
Thậm chí có trung tâm lên tới hàng
trăm triệu nhưng không phải em nào
cũng đạt kỳ tích 7.0 - 8.0 như kỳ
vọng của phụ huynh…

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên
luyện thi Hóa tại Hà Nội nhận định,
nhiều trường hiện nay mở rộng
tuyển sinh bằng phương thức xét
chứng chỉ IELTS. Do vậy, phụ
huynh ở các thành phố lớn quyết
định cho con học chứng chỉ IELTS
để “giắt lưng”. Một số học sinh cũng
đang có tâm lý “đổ xô” đi học vì lo

sợ tuyển sinh bằng phương thức xét
điểm thi tốt nghiệp THPT quá cao. 

Có “bội thực” và lãng phí?
Ở góc độ khác, thầy Vũ Khắc

Ngọc cho rằng, nếu xét trên lợi ích
chung của xã hội thì việc đổ xô đi
học và thi chứng chỉ IELTS không
hẳn có lợi. “Trào lưu này có phần
giống với du học tự túc khoảng 5-10
năm trước. Lãng phí về thời gian,
công sức, tiền bạc cộng gộp lại là rất
khổng lồ. IELTS chỉ nên là một
trong các tiêu chí để xét tuyển với tỷ
lệ hạn chế và cho một số ngành học
nhất định, có nhiều đặc điểm phù
hợp, hơn là mở rộng một cách tràn
lan. Cùng với đó, không nên lấy
năng lực tiếng Anh làm giới hạn cả
đầu vào lẫn đầu ra của sinh viên.
Nhiều trường hiện nâng chuẩn tiếng
Anh đầu ra cho sinh viên lên cao
dần. Sẽ có những sinh viên năng lực
chuyên môn rất tốt nhưng hạn chế
ngoại ngữ không thể ra trường. Như
vậy là rất vô lý”.

Thầy Ngọc cho rằng, thực tế ở
bất cứ ngành nghề nào, phần lớn
mọi người vẫn thực hiện tốt công
việc của mình mà không cần thường
xuyên sử dụng ngoại ngữ ở trình độ
cao. “Những bạn biết tiếng Hàn,
tiếng Trung trong những năm gần
đây mới có lợi thế lớn (điểm chuẩn
những ngành này cũng rất cao). Hãy
để thực tế nhu cầu sử dụng ngoại
ngữ của xã hội điều tiết việc học
ngoại ngữ, không nên dùng công cụ
hành chính để áp đặt. “Chúng ta cho
trẻ con học tiếng Anh miệt mài từ
cấp mầm non, tới hết phổ thông, rồi
chốt lại bằng chứng chỉ IELTS. Suốt
mười mấy năm trời cho 1 ngoại ngữ
như vậy có thật sự ổn không?”, thầy
Ngọc bày tỏ.

Mặt khác, không ít chuyên gia
tuyển sinh cho rằng, bản chất tuyển
sinh đại học thì cần có năng lực học
tập, tư duy, kỹ năng để chứng minh
khi học tại trường. Vì thế, chứng chỉ
ngoại ngữ quốc tế chỉ là phần nào đó
thôi. Với cách tuyển sinh hiện nay
của nhiều trường, chứng chỉ ngoại
ngữ quốc tế đang chiếm trọng số
khá lớn khiến ảnh hưởng đến các
phần còn lại.

Trước sự lo lắng của thí sinh, đặc
biệt là những em ở nông thôn, vì có
thể thiệt thòi, mất cơ hội vào các
trường top trên khi các trường thêm

tiêu chí IELTS, TOEFL..., bà
Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ
Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT khẳng
định, nếu các em xác định mục tiêu
phù hợp năng lực và nỗ lực hết mình
thì sẽ không mất cơ hội vào đại học
mà mình yêu thích.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT,
năm 2021, tỉ lệ các trường đại học
sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
là hơn 92%. Bà Nguyễn Thu Thủy
cho biết, 90% thí sinh nhập học theo
1 trong 2 phương thức là sử dụng kết
quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết
quả học tập bậc THPT (học bạ). Thí
sinh trúng tuyển bằng phương thức
khác chưa đến 10%. Như vậy, 2
năm vừa qua, xu thế đó gần như
không có thay đổi nhiều.

Hơn nữa, theo bà Thủy, một số
cơ sở giáo dục đại học thuộc top đầu
và các trường có những chương
trình chất lượng cao, chương trình
tiên tiến học hoàn toàn bằng tiếng
Anh, việc các trường sử dụng thêm
tiêu chí như chứng chỉ ngoại ngữ
IELTS, TOEFL trong xét tuyển
cũng là điều bình thường, hợp lý, có
tính hội nhập quốc tế. Tiêu chí về
IELTS, TOEFL cũng không phải là
duy nhất. Thông thường, các trường
còn căn cứ kết hợp cả kết quả học
tập hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT
và cũng chỉ một phần chỉ tiêu là
được xác định tuyển sinh bằng
phương thức này.

Bà Nguyễn Thu Thủy nhận định,
trong năm 2022, tình hình dịch
Covid-19 có thể chưa được khống
chế hoàn toàn, chưa đủ điều kiện
thuận lợi để các trường tổ chức thi
riêng và thi đánh giá năng lực một
cách phổ biến. Do đó, tỉ trọng nhập
học đối với các phương thức vẫn có
thể tương tự và ổn định như năm
2020-2021.

Bộ GD-ĐT khuyến cáo các
trường khi đưa ra những phương
thức, chỉ tiêu tuyển sinh thì cần bảo
đảm sự ổn định, tránh việc gây xáo
trộn, biến động lớn ảnh hưởng đến
việc học tập và ôn luyện của thí sinh.
Các tiêu chí tuyển sinh cần phù hợp
với ngành đào tạo và phân loại được
thí sinh. Ngoài ra, cần tạo điều kiện
thuận lợi, giảm áp lực, bảo đảm
công bằng giữa các đối tượng thí
sinh và công bằng giữa các cơ sở
đào tạo, các vùng miền, khu vực. 

NGUYỄN MỸ

Xét tuyển đại học và 
“cơn sốt” chứng chỉ IELTS

lViệc tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS hiện có nhiều quan điểm khác nhau.

l Tổ chức tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh theo
nghi thức tâm tang

Ngày 22/1/2022 (tức ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu),
Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại tổ
đình Từ Hiếu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Ngay sau khi nhận được tin, Ban Thường trực Hội đồng Trị
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có Công văn số
016/HĐTS-VP1 của Trung ương GHPGVN gửi đến Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, tang lễ Trưởng lão
Hòa thượng Thích Nhất Hạnh tổ chức theo nghi thức cấp cao
của  GHPGVN và thực hiện theo di nguyện tâm tang của ngài.

Công văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GH-
PGVN viết: “Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh là vị
cao tăng của Phật giáo Việt Nam có nhiều công lao trong sự
nghiệp hoằng dương chính pháp góp phần xiển dương Phật giáo
Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Ngài là vị Thiền sư
hướng đạo của Phật giáo đồ trên thế giới”.

Thực hiện theo di nguyện của Trưởng lão Hòa thượng Thích
Nhất Hạnh, tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức tâm tang.
Cũng như tâm nguyện của môn đồ, pháp quyến tổ đình Từ
Hiếu được tổ chức tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng theo di
nguyện của ngài.

Trung ương GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Thừa Thiên - Huế phối hợp chặt chẽ và tham gia giúp đỡ tổ
đình Từ Hiếu trong công tác tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa
thượng Thích Nhất Hạnh trang nghiêm, thành kính theo nghi
thức cấp cao của GHPGVN và thực hiện theo di nguyện tâm
tang của ngài.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổ đình Từ
Hiếu liên hệ với chính quyền và ngành y tế của tỉnh, thành phố
giúp đỡ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo quy định chung của địa phương, đảm bảo an
toàn và trang nghiêm trong suốt quá trình diễn ra tang lễ. 

Thông báo từ Tổ đình Từ Hiếu và Tăng thân Làng Mai, Lễ
nhập Kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ diễn ra lúc
8h ngày 23/1/2022 và Lễ Trà Tỳ (di quan và hỏa táng) sẽ diễn
ra vào 7h ngày 29/1/2022. Tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo
hình thức của một khóa tu im lặng. Sau Lễ Trà Tỳ, xá lợi sẽ được
an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai
khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp; theo như di
nguyện của Thiền sư. HỒNG MINH

l Quốc tế chia buồn khi thiền sư Thích Nhất Hạnh
viên tịch

Nhiều chính trị gia, nhà ngoại giao và lãnh đạo tôn giáo
trên thế giới đã chia sẻ tiếc thương sau khi Thiền sư Thích Nhất
Hạnh viên tịch.

Theo đó, chia sẻ trên Twitter ngày 22.1, Tổng thống Hàn
Quốc Moon Jae-in viết bằng tiếng Hàn với nội dung rằng:
“Người dẫn dắt Phật học và nhà hoạt động hòa bình nổi tiếng
thế giới Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Tôi xin gửi lời chia buồn
sâu sắc nhất. Thích Nhất Hạnh được xem như Phật sống, được
tôn quý và có nhiều sức ảnh hưởng”.

“Ông là một trong những nhà lãnh đạo tinh thần của nhiều
người trên thế giới mà tôi rất kính trọng. Tôi tìm thấy ở nhà sư
tình yêu thương nhân loại trong từng hành động, hành trình
khắp thế giới với sứ mệnh phản chiến, ủng hộ hòa bình và quyền
con người. Tôi mong ngài được an nghỉ”, lãnh đạo Hàn Quốc
cho biết.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, một trong những nhà lãnh đạo Phật
giáo thế giới, từ trụ sở tại Ấn Độ cũng công bố thông điệp thương
tiếc về sự ra đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông nhắc lại
những đóng góp của Thiền sư trong phong trào phản đối chiến
tranh tại Việt Nam, sự đồng hành của Thiền sư với nhà hoạt
động Martin Luther King, cũng như tâm huyết lan tỏa chánh
niệm và ước mơ hòa bình. “Tôi tin rằng cách tốt nhất để tưởng
nhớ ông chính là tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình khắp thế
giới”, Đức Đạt Lai Lạt Ma viết.

Trong khi đó, bà Marie Damour, đại biện lâm thời Mỹ tại
Việt Nam, thay mặt phái đoàn ngoại giao Mỹ gửi lời chia buồn
sâu sắc. Bà đánh giá cao những hoạt động không mệt mỏi vì
hòa bình của nhà sư trong 60 năm qua, cho hay nhiều quan
chức cấp cao Mỹ đã có cơ hội gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh
và có ấn tượng sâu sắc về ông. “Những lời giảng của ông, đặc
biệt là về việc đưa chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày, đã làm
phong phú thêm cuộc sống của rất nhiều người Mỹ”, bà nói.

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương
Daniel Kritenbrink cũng bày tỏ sự đau buồn. “Thiền sư Thích
Nhất Hạnh sẽ được nhớ đến như là một trong những nhà lãnh
đạo tôn giáo nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.
Thông qua những lời dạy và tác phẩm văn chương của ông, di
sản của ông sẽ còn lưu truyền mãi cho các thế hệ mai sau”, bà
nêu rõ.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie và Đại diện
Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt
Nam Caitlin Wiesen cũng đăng lời chia buồn trên mạng xã hội
Twitter.

Tiếp đó, Đại biểu Quốc hội Ấn Độ Rahul Gandhi, Bí thư
Đoàn Thanh niên đảng Quốc Đại cũng đăng lời chia buồn sâu
sắc sau khi biết tin Thiền sư viên tịch. “Những lời dạy của ông
về hòa bình, lòng biết ơn và tinh thần phi bạo lực sẽ là chân lý
vĩnh hằng”, ông viết... DƯƠNG THẮNG

Mùa tuyển sinh năm nay, các trường đại học lớn ngoài giảm mạnh chỉ tiêu xét
tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực,
sẽ tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS. Sự thay đổi này khiến nhiều thí
sinh cấp tốc học và thi IELTS để xét tuyển.
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Bảo hiểm xã hội Việt
Nam và Bộ Công an vừa
tổ chức Lễ ký Quy chế
phối hợp về thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh
quốc gia, bảo đảm trật
tự, an toàn xã hội, đấu
tranh phòng, chống tội
phạm trong lĩnh vực bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp. 
Kịp thời đấu tranh, ngăn
chặn vi phạm về bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế

Trong những năm qua, các
đơn vị chức năng của Bộ Công an
và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
(BHXH Việt Nam) đã phối hợp
thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả
trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc
biệt là lĩnh vực bảo vệ an ninh
chính trị nội bộ; phòng, chống tội
phạm và vi phạm pháp luật; tuyên
truyền phổ biến pháp luật; thanh
tra, kiểm tra liên ngành; xây
dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành; thực hiện chế độ,
chính sách về BHXH, bảo hiểm y
tế (BHYT) đối với cán bộ, chiến
sĩ công an nhân dân và thân nhân. 

Nổi bật, từ năm 2017 đến năm
2021, các cơ quan, đơn vị của hai
ngành đã phối hợp thanh tra,
kiểm tra liên ngành đối với gần
6.000 đơn vị sử dụng lao động, cơ
sở khám chữa bệnh, góp phần
chủ động phòng ngừa, phát hiện
và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn
các hành vi vi phạm pháp luật,
nhất là các hành vi gian lận, trục
lợi trong lĩnh vực BHXH, BHYT,
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

Năm 2021, hai ngành đã tổ
chức kết nối, chia sẻ thành công
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo
hiểm. Đến nay, BHXH Việt Nam
đã phối hợp với Bộ Công an thực
hiện chia sẻ khoảng 33 triệu lượt
thông tin công dân có trong cơ sở
dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để xác thực), góp phần thúc đẩy
xây dựng Chính phủ số, kinh tế
số, xã hội số.

Tiếp tục tăng cường 
công tác phối hợp

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới,
kịp thời giải quyết các vấn đề cấp
bách, phát sinh trong thực tiễn,
đồng thời nhằm tăng cường hơn
nữa hiệu quả công tác phối hợp
giữa hai ngành, tại buổi lễ, Thứ
trưởng Nguyễn Duy Ngọc và
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế
Mạnh đã ký kết Quy chế phối
hợp giữa Bộ Công an và BHXH
Việt Nam. 

Quy chế bao gồm 03 chương,
09 điều, quy định đầy đủ phạm vi
điều chỉnh, đối tượng áp dụng,
mục đích, nguyên tắc, nội dung,

hình thức, trách nhiệm phối hợp
giữa Bộ Công an và BHXH Việt
Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo
vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự an toàn xã hội, đấu tranh
phòng, chống tội phạm trong thực
hiện các chế độ, chính sách
BHXH, BHYT, BHTN và được
áp dụng đối với các cơ quan, đơn
vị trực thuộc Bộ Công an và
BHXH Việt Nam ở tất cả các cấp.

Theo Quy chế, Bộ Công an và
BHXH Việt Nam thực hiện phối
hợp triển khai một số nội dung
như: trao đổi, cung cấp thông tin,
tài liệu có liên quan đến công tác
bảo đảm an ninh, trật tự theo chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Bộ Công an, BHXH Việt Nam.
Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ,
an ninh mạng và bí mật nhà nước
trong các cơ quan, đơn vị thuộc
BHXH Việt Nam; phối hợp xây
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
BHXH và dân cư. 

Đồng thời, thực hiện chế độ,
chính sách về BHXH, BHYT,
BHTN đối với cán bộ, chiến sĩ
công an nhân dân, công nhân

công an, người làm việc theo hợp
đồng lao động và thân nhân cán
bộ, chiến sĩ công an nhân dân,
thân nhân công nhân công an.
Đấu tranh phòng, chống tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật.
Phối hợp trong công tác cán bộ;
đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện,
tập huấn nghiệp vụ chuyên
ngành. Tổ chức kiểm tra, đôn
đốc, sơ kết, tổng kết việc thực
hiện Quy chế.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông
Nguyêñ Thế Maṇh – Tổng Giám
đốc BHXH Việt Nam cho biết,
những kết quả của ngành
BHXH Việt Nam đạt được trong
thời gian qua có sự hỗ trợ, giúp
đỡ, phối hợp chặt chẽ của Bộ
Công an.

“Việc kết nối liên thông, chia
sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư đã giúp cho ngành
BHXH Việt Nam triển khai các
hoạt động nghiệp vụ một cách
thuận lợi, nhanh chóng, chính
xác; giúp cải cách, giảm thủ tục,
giấy tờ, thời gian và chi phí cho
công dân khi tham gia, thụ hưởng

các chế độ BHXH, BHYT,
BHTN; nâng cao tính chính xác
và năng lực quản lý dựa trên dữ
liệu; tạo điều kiện tăng cường
công tác thanh, kiểm tra điện tử;
hạn chế gian lận, trục lợi trong
đóng, hưởng các chế độ BHXH,
BHYT, BHTN… Nội dung và
kết quả phối hợp này được các
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các
ngành, các cấp đánh giá cao” –
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, Trung
tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ
trưởng Bộ Công an cho biết, tình
hình tội phạm “hậu Covid-19”
diễn biến phức tạp, trong đó có tội
phạm liên quan đến hành vi
chiếm dụng, trục lợi Quỹ BHXH,
BHYT, BHTN. Do đó, việc ký
kết Quy chế phối hợp giữa hai
ngành ngày hôm nay sẽ “tạo cơ
chế, hành lang quan trọng để
chúng ta phối hợp toàn diện, có
chiều sâu, thường xuyên, chặt chẽ
hơn nữa trên tất các mặt công tác
có liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ của hai ngành. 

Thứ trưởng Bộ Công an cũng
đề nghị, sau khi ký kết Quy chế,
công an các đơn vị, địa phương
cần thực hiện nghiêm túc, hiệu
quả quy chế phối hợp giữa hai
ngành; các đơn vị được giao vai
trò là cơ quan Thường trực của
Bộ Công an và BHXH Việt Nam
cần phải thường xuyên kiểm tra,
đôn đốc, đánh giá kết quả phối
hợp thực hiện Quy chế trong toàn
quốc để có các biện pháp, giải
pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn,
vướng mức kịp thời.

MINH ANH

lBạn đọc Nguyễn Văn Hải hỏi:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
của tôi là đất ở lâu dài, trên đất có biệt
thự du lịch. Khi tôi xin phép kinh
doanh lưu trú, chính quyền yêu cầu
phải chuyển mục đích sử dụng từ đất
ở sang đất sản xuất kinh doanh. Do
đó, tôi đã đăng ký biến động sử dụng
đất từ đất ở lâu dài sang đất sản xuất
kinh doanh lâu dài. 

Đến nay, do dịch bệnh Covid-19,
tôi không kinh doanh lưu trú nữa và
muốn bán nhà. Người mua yêu cầu tôi
phải chuyển lại mục đích sử dụng là
đất ở vì họ không có nhu cầu kinh
doanh. Tuy nhiên, khi tôi làm thủ tục
xin chuyển lại mục đích sử dụng là đất
ở như cũ thì không cơ quan nào thực
hiện và cho rằng, muốn chuyển sang
đất ở phải xin phép và phải nộp thuế,
trong khi thửa đất của tôi ban đầu đã
là đất ở. 

Tôi xin hỏi, tôi có được đăng ký
biến động chuyển trả lại mục đích sử
dụng đất ở như trước đây không? Cơ
quan nào thực hiện? Tôi có phải nộp
thuế khi chuyển lại đất ở không? Tôi
xin cám ơn.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
trả lời:

Theo quy định tại điểm e khoản 1
Điều 57, điểm a khoản 2 Điều 59 Luật
Đất đai năm 2013 thì việc chuyển mục
đích sử dụng đất từ đất phi nông
nghiệp không phải đất ở sang đất ở
thuộc trường hợp phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
việc chuyển mục đích sử dụng đất đối
với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm
quyền của UBND cấp huyện.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất thực hiện theo
quy định tại Điều 69 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đất đai. Theo
đó: “1. Người sử dụng đất nộp đơn xin
phép chuyển mục đích sử dụng đất
kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ
quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi
trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ;
xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu
chuyển mục đích sử dụng đất; hướng
dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa
vụ tài chính theo quy định của pháp
luật; trình UBND cấp có thẩm quyền
quyết định cho phép chuyển mục đích
sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý
cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của người đang sử dụng đất để
thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện
thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng
đất đồng thời với thủ tục cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện
nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Đề nghị ông liên hệ Phòng Tài
nguyên và Môi trường tại địa phương
có đất để được hướng dẫn giải quyết.n

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ BỘ CÔNG AN: 

Phối hợp phòng, chống tội phạm,
bảo vệ an ninh quốc gia

Nhân dịp này, thừa ủy
quyền của Đại tướng Tô Lâm,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Đảng ủy Công an Trung ương,
Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ
trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã
trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ
an ninh Tổ quốc” cho 12 đồng
chí thuộc BHXH Việt Nam vì
có nhiều đóng góp trong sự
nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

lKý kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

GIảI đÁP PHÁP LUậT

Có được chuyển lại 
đất sản xuất kinh doanh về đất ở?

Từ 01/3, ô tô điện được miễn 
lệ phí trước bạ trong 3 năm
Từ ngày 01/3/2022 - Nghị định 10/2022/NĐ-CP

quy định về lệ phí trước bạ do Chính phủ ban
hành chính thức có hiệu lực, trong đó, nổi bật là
quy định ưu tiên dành cho ôtô điện.

Cụ thể, ôtô điện chạy pin có mức nộp lệ phí trước
bạ lần đầu là 0%, thời hạn áp dụng trong vòng 3 năm,
kể từ ngày 1/3 tới đây. Trong vòng 2 năm tiếp theo,
tức từ ngày 1/3/2025, mức nộp lệ phí trước bạ lần đầu
của xe điện được điều chỉnh thành 50% mức thu đối
với ôtô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm
cả xe con pick-up), pick-up chở hàng có khối lượng
chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950
kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống tiếp tục giữ khung thu
lệ phí trước bạ như hiện hành, tức 10-12% cho xe du
lịch và 6-7,2% với xe bán tải, tùy theo địa phương.

Ngoài ra, ôtô điện và các dòng xe chạy xăng, dầu
vừa kể sẽ nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức
thu là 2%, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Như vậy, trong khoảng 3 năm tới người dùng
Việt Nam khi mua ôtô điện sẽ không cần đóng lệ phí
trước bạ như ôtô truyền thống, từ đó tạo ra chính
sách kích cầu và ưu tiên sử dụng các dòng xe thân
thiện với môi trường. DIỆU THẢO
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Hạn chế tính chủ động 
của Văn phòng 
Thừa phát lại

Theo Điều 3 Nghị định số
08/2020/NĐ-CP ngày
8/1/2020 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của TPL
(Nghị định số 08/2020/NĐ-
CP) thì công việc TPL được
làm trong THADS gồm:
Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài
liệu; Xác minh điều kiện thi
hành án theo yêu cầu của
đương sự và người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan; Tổ
chức thi hành các bản án,
quyết định của Tòa án theo
yêu cầu của đương sự theo
quy định của Nghị định này
và pháp luật có liên quan. 

Việc trực tiếp tổ chức thi
hành án của TPL tạo điều
kiện để người dân có thêm sự
lựa chọn khi yêu cầu
THADS, góp phần giảm tải
cho cơ quan THADS, từ đó
nâng cao hiệu quả, chất lượng
của hoạt động này. Tuy nhiên,
trong thực tiễn, hoạt động
trực tiếp tổ chức thi hành án
của các Văn phòng TPL còn
chưa nhiều.

Điều 51 Nghị định số
08/2020/NĐ-CP đã quy định
về thẩm quyền tổ chức thi
hành án của TPL đối với các
bản án, quyết định theo yêu
cầu của đương sự. Tuy nhiên,
một bất cập trong thực tiễn là
trong các bản án, quyết định
của Tòa án chưa ghi nhận
việc Văn phòng TPL có chức
năng tổ chức thi hành án để
đương sự biết mà yêu cầu
Văn phòng TPL tổ chức THA
cho mình. Điều này cần được
tiếp tục bổ sung, hoàn thiện
trong thời gian tới.

Theo quy định tại khoản 1
Điều 53 Nghị định số 08/NĐ-
CP thì cùng một nội dung yêu
cầu, cùng một thời điểm,
người yêu cầu chỉ có quyền
làm đơn yêu cầu một Văn
phòng TPL hoặc một cơ quan
THADS tổ chức thi hành án.
Việc THADS của văn phòng
TPL được tiến hành sau khi
người yêu cầu thi hành án và
Trưởng văn phòng TPL đạt

được thỏa thuận về việc thi
hành án. Trưởng Văn phòng
TPL căn cứ vào nội dung hợp
đồng dịch vụ và thẩm quyền
thi hành án quy định tại Điều
35 Luật THADS có văn bản
đề nghị Chi cục trưởng Chi
cục THADS hoặc Cục trưởng
Cục THADS nơi Văn phòng
TPL đặt trụ sở ra quyết định
thi hành án theo thẩm quyền.
Theo đó, TPL không có thẩm
quyền ra quyết định thi hành
án. Điều này cũng phần nào
hạn chế tính chủ động của
Văn phòng TPL trong tổ chức
thi hành án.

Cần mở rộng quyền hạn
của Thừa phát lại

Khi tổ chức thi hành án,
TPL có các nhiệm vụ thực
hiện kịp thời, đúng nội dung
quyết định thi hành án được
Thủ trưởng cơ quan THADS
ban hành theo đề nghị của
Trưởng Văn phòng TPL; Áp
dụng đúng các quy định của
pháp luật về trình tự, thủ tục
thi hành án, bảo đảm lợi ích
của Nhà nước, quyền, lợi ích
hợp pháp của đương sự,
người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan; Mời đương sự,
người có quyền lợi, nghĩa vụ

liên quan để giải quyết việc
thi hành án; Kiến nghị Thủ
trưởng cơ quan THADS xem
xét sửa đổi, bổ sung quyết
định thi hành án đã ban hành
theo đề nghị của Trưởng Văn
phòng TPL; Xác minh điều
kiện thi hành án của người
phải thi hành án; Đề nghị cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan phối hợp cung cấp
thông tin, tài liệu để xác minh
địa chỉ, tài sản của người phải
thi hành án. (Điều 53 Nghị
định số 08/NĐ-CP).

Khoản 2 Điều 53 Nghị
định 08/NĐ-CP cũng quy
định khi tổ chức thi hành án,
TPL không được thực hiện
các nhiệm vụ, quyền hạn sau
đây: Áp dụng các biện pháp
bảo đảm thi hành án, biện
pháp cưỡng chế thi hành án
theo quy định tại Điều 66,
Điều 71, Điều 72 Luật
THADS; Sử dụng công cụ
hỗ trợ trong khi thi hành
công vụ theo quy định tại
khoản 9 Điều 20 Luật
THADS; Xử phạt vi phạm
hành chính; Yêu cầu Tòa án
xác định, phân chia, xử lý tài
sản chung để thi hành án
theo quy định tại Điều 74
Luật THADS…

Nghị định số
08/2020/NĐ-CP đã giới hạn
một số công việc mà TPL
được làm và không được làm
trong tổ chức thi hành án.
Tuy nhiên, việc giới hạn này
dẫn đến TPL rất khó để có
thể chủ động trong việc tổ
chức thi hành án, vì phần lớn
các việc thi hành án khi
người dân đã nhờ đến TPL tổ
chức thi hành thường có tính
chất khó khăn, phức tạp,
trong khi quyền hạn của TPL
bị giới hạn nhiều, dẫn đến
việc tổ chức thi hành án bị
phụ thuộc vào sự phối hợp
của các cơ quan khác, phần
nào cũng ảnh hưởng đến hiệu
quả tổ chức thi hành án. Do
đó, cần mở rộng hơn nữa
quyền hạn của TPL trong
hoạt động THADS. Có thể
xem xét trao cho TPL quyền
ban hành quyết định thi hành
án và được áp dụng các biện
pháp bảo đảm, biện pháp
cưỡng chế thi hành án trên cơ
sở thống nhất với Viện kiểm
sát nhân dân và cơ quan công
an, đảm bảo tuân theo pháp
luật trong việc áp dụng biện
pháp bảo đảm, biện pháp
cưỡng chế thi hành án. 

THANH HOA

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: 

Những trường hợp 
lưu đơn

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư quy
định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành
án dân sự (THADS). 

Theo đó, Thông tư có 34 điều, quy định việc
tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đối với đơn
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong
THADS, áp dụng đối với cơ quan THADS; cơ
quan quản lý THADS và các cơ quan có thẩm
quyền khác thuộc Bộ Tư pháp trong việc tiếp
nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS; Cơ
quan, tổ chức, cá nhân có đơn khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh trong THADS.

Theo Thông tư, đơn được tiếp nhận từ các
nguồn: do cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi
qua bộ phận tiếp nhận đơn, hộp thư góp ý, đơn
gửi tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn
vị hoặc trình bày trực tiếp với người có thẩm
quyền được lập thành văn bản; thông tin được
phản ánh qua đường dây nóng được lập thành
văn bản; thông tin kiến nghị, phản ánh từ Cổng
dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử
Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử THADS và
Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
được lập thành văn bản hoặc có văn bản đính
kèm; Đơn do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ
quan Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội, Đoàn
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan
báo chí và các cơ quan khác chuyển đến; Đơn
gửi qua dịch vụ bưu chính.

Đáng chú ý, Thông tư quy định các trường
hợp thực hiện lưu đơn khiếu nại gồm: Đơn
khiếu nại đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời,
giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng
đương sự tiếp tục có đơn khiếu nại cùng nội
dung; Đơn khiếu nại giấu tên, dùng tên người
khác, không rõ địa chỉ, nhân danh tập thể,
không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu
nại; Đơn viết bằng tiếng nước ngoài không kèm
bản dịch được công chứng; Đơn có nội dung
chống đối đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc có nội
dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; Đơn có
lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín
của cá nhân, cơ quan, tổ chức; 

Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ,
không thể đọc được; Đơn đồng thời gửi nhiều cơ
quan, trong đó đã đề gửi cơ quan có thẩm quyền
giải quyết; Đơn không xác định rõ người bị khiếu
nại, hành vi bị khiếu nại mà đã mời người khiếu
nại hợp lệ hai lần để xác định nội dung khiếu nại
hoặc đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin,
tài liệu nhưng người khiếu nại không đến không
cung cấp theo yêu cầu mà không có lý do chính
đáng. Thời hạn lưu đơn là 1 năm, hết thời hạn lưu
đơn thì xem xét quyết định việc tiêu hủy đơn theo
quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ 13/2/2022.
T.H 

Cục THADS tỉnh Tiền
Giang vừa tổ chức cưỡng

chế thi hành án buộc hộ bà Trần
Thị Lệ Huyền phải giao tài sản
đấu giá thành tọa lạc tại ấp Đồng,
xã Bình Đức, huyện Châu Thành
(nay là xã Trung An, TP Mỹ
Tho), tỉnh Tiền Giang cho người
cho người trúng đấu giá.

Đoàn cưỡng chế có đại diện
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền

Giang, Phòng Cảnh sát thi hành
án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Công an tỉnh Tiền Giang, cùng
các cơ quan, ban ngành địa
phương xã Trung An, TP Mỹ Tho
và những người có liên quan.

Theo đó, ngày 2/4/2019, Cục
THADS tỉnh Tiền Giang đã ban
hành Quyết định số 58 cưỡng
chế giao tài sản đấu giá thành để
thi hành Bản án số 105/2017/DS-

ST ngày 29/9/2017 của Tòa án
nhân dân tỉnh Tiền Giang đã
tuyên đối với bà Trần Thị 
Lệ Huyền.

Căn cứ Quyết định, buộc bà
Huyền phải giao tài sản bán đấu
giá là căn nhà cùng thửa đất tọa
lạc tại ấp Đồng, xã Bình Đức,
huyện Châu Thành (nay là xã
Trung An, TP Mỹ Tho) cho ông
Nguyễn Khắc Nin người mua

được tài sản với số tiền trúng đấu
giá vào ngày 13/5/2021 là
2.915.000.000 đồng, để thi hành
khoản tiền phải thi hành án tổng
cộng là 1.372.000.000 đồng và
lãi suất chậm thi hành án cho bà
Huỳnh Thị Mừng.

Trong quá trình giải quyết vụ
việc, Cục THADS tỉnh cùng các
ban ngành, đoàn thể đã nhiều lần
thuyết phục, đôn đốc thi hành án.
Tuy nhiên, khi hết thời hạn tự
nguyện thi hành án, hộ bà Trần
Thị Lệ Huyền vẫn có thái độ
chống đối quyết liệt. Do đó, Cục

THADS tỉnh Tiền Giang đã tổ
chức cưỡng chế đối với hộ gia
đình bà Huyền.

Buổi cưỡng chế đã diễn ra
theo đúng kế hoạch, đúng quy
trình, quy định của pháp luật,
đảm bảo an toàn về người và tài
sản. Qua đó, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp cho người
được thi hành án, bảo đảm cho
bản án, quyết định của Tòa án
được thực thi, thể hiện tính
nghiêm minh của pháp luật.

THIỆN LÊ - 
NHỰT NAM

TIỀN GIANG: 
Cưỡng chế giao tài sản cho người đấu giá thành

Nâng cao hiệu quả tổ chức
thi hành án của Thừa phát lại

lMột buổi cưỡng chế thi hành án dân sự.

Thông qua Thừa phát lại (TPL), người dân có thêm sự lựa chọn khi
yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án, góp phần đảm bảo
tốt hơn nữa các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tuy nhiên
trong thực tế hiện nay, việc tham gia của TPL vào các hoạt động liên
quan đến thi hành án dân sự (THADS) còn hạn chế. 
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lThưa Thượng tướng, thời
gian qua, từ đề xuất của một đại
biểu Quốc hội, nhiều báo đài đã
lấy ý kiến về vấn đề xây dựng văn
hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thành di sản
văn hóa (DSVH) phi vật thể, vậy
văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” có thể
xây dựng hồ sơ DSVH phi vật thể?

- DSVH bao gồm DSVH phi
vật thể và DSVH vật thể, là sản
phẩm tinh thần, vật chất có giá trị
lịch sử, văn hóa, khoa học, được
lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ
khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị
định 98/2021/NĐ-CP của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật DSVH và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật DSVH thì DSVH phi vật thể
bao gồm: Tiếng nói, chữ viết; ngữ
văn dân gian; nghệ thuật trình diễn
dân gian; tập quán xã hội và tín
ngưỡng; lễ hội truyền thống; nghề
thủ công truyền thống và tri thức
dân gian.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định
98/2021/NĐ-CP nêu trên đã cụ
thể hóa khoản 1 Điều 1 Luật
DSVH sửa đổi, bổ sung năm
2009: DSVH phi vật thể là sản
phẩm tinh thần gắn với cộng đồng
hoặc cá nhân, vật thể và không
gian văn hóa liên quan, có giá trị
lịch sử, văn hóa, khoa học, thể
hiện bản sắc của cộng đồng,
không ngừng được tái tạo và được
lưu truyền từ thế hệ này sang thế
hệ khác bằng truyền miệng,
truyền nghề, trình diễn và các hình
thức khác.

Và như vậy, dù đảm bảo các
tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị
định 98/2021/NĐ-CP là có tính
đại diện, thể hiện bản sắc của cộng
đồng, địa phương; Phản ánh sự đa
dạng văn hóa và sự sáng tạo của
con người, được kế tục qua nhiều
thế hệ; Có khả năng phục hồi và
tồn tại lâu dài; Được cộng đồng
đồng thuận, tự nguyện đề cử và
cam kết bảo vệ thì văn hóa “Bộ

đội Cụ Hồ” cũng không thể trở
thành DSVH phi vật thể để lập hồ
sơ đưa vào Danh mục DSVH phi
vật thể quốc gia vì không nằm
trong danh mục: Tiếng nói, chữ
viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật
trình diễn dân gian; tập quán xã
hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền
thống; nghề thủ công truyền thống
và tri thức dân gian.

l“Bộ đội Cụ Hồ” được xác
định là giá trị văn hóa độc đáo
thời đại Hồ Chí Minh. Ông có thể
phác họa những nét tiêu biểu đã
làm nên những giá trị văn hóa
“Bộ đội Cụ Hồ”?

Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”
gắn liền với quá trình xây dựng,
chiến đấu và trưởng thành của
Quân đội nhân dân (QĐND) Việt
Nam, được lưu giữ trong lòng
nhân dân, trở thành giá trị văn hóa
quân sự tiêu biểu của thời đại Hồ
Chí Minh. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã dạy: “Quân đội ta có sức
mạnh vô địch, vì nó là một
QĐND, do Đảng ta xây dựng,
Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.
“Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân
quên mình, vì nhân dân mà chiến
đấu, hy sinh”, “Bộ đội Cụ Hồ”
còn là biểu tượng của chủ nghĩa
anh hùng cách mạng và tinh thần
sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì
nhân dân. 

Khi Tổ quốc bị xâm lăng,
những người lính Cụ Hồ luôn có
mặt ở tuyến đầu trên trận tuyến
chống quân thù. “Bộ đội Cụ Hồ”
đã cùng dân tộc Việt Nam đi qua
những năm tháng gian khổ, đã
vượt qua chặng đường dài đầy
mưa bom, bão đạn, chiến đấu và
chiến thắng trong hai cuộc chiến
tranh. Trong điều kiện hòa bình,
họ lại tình nguyện đến những địa
bàn khó khăn, đảm nhiệm những
nhiệm vụ gian khổ nhất. 

Vì sự toàn vẹn lãnh thổ, vì
cuộc sống bình yên của nhân dân,
máu của những người lính “Bộ

đội Cụ Hồ” vẫn đổ xuống. Đó là
những cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi
giúp dân trong cơn lũ dữ hay
những phi công quên mình điều
khiển máy bay gặp nạn bay xa
khu dân cư, tránh tổn thất cho
đồng bào… Sự hy sinh thầm lặng
mà cao cả vì nhân dân của cán bộ,
chiến sĩ quân đội cả trong thời
chiến và thời bình đã, đang và còn
tạo nên những giá trị văn hóa đậm
nét xuyên suốt mọi thời đại.

Vì vậy, sự biểu đạt ngắn gọn,
sâu sắc và thiêng liêng nhất về bản
chất, truyền thống tốt đẹp của
QĐND Việt Nam anh hùng, quân
đội kiểu mới của giai cấp công
nhân là: danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”
- bộ đội của dân, do dân và vì dân. 

Giá trị văn hoá quân sự của
“Bộ đội Cụ Hồ” đã và đang thể
hiện sâu sắc ở tinh thần “quyết tử
cho Tổ quốc quyết sinh”, luôn
xung kích đi đầu, đứng vững ở nơi
“đầu sóng ngọn gió”: vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi
khó khăn, gian khổ và chiến tranh
ác liệt nhất; sẵn sàng chiến đấu, hi
sinh tuổi xuân và tính mạng của
mình để bảo vệ từng tấc đất thiêng
liêng của Tổ quốc, bảo vệ biển
đảo quê hương, bảo vệ chế độ xã
hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà
nước và bảo vệ nhân dân; tuyệt
đối trung thành với Đảng, trọn
hiếu với nhân dân; luôn sẵn sàng
nhận và hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và
nhân dân tin tưởng, giao phó.

Đặc biệt, phát huy tinh thần
“Vì nhân dân quên mình”, “Vì
nhân dân hy sinh”, trong các đợt
cao điểm phòng, chống đại dịch
Covid-19 vừa qua, cán bộ, chiến
sĩ trong toàn quân nêu cao tinh
thần dấn thân, sẵn sàng hy sinh,
chấp nhận gian khổ, khắc phục
mọi khó khăn để bảo vệ tốt nhất
sức khỏe, tính mạng của nhân
dân. Điều đó thể hiện “mối quan
hệ máu thịt”, tình quân dân như
“cá với nước” của cán bộ, chiến
sĩ quân đội với nhân dân ta, viết
nên thiên anh hùng ca bất hủ của
quân đội “bách chiến bách
thắng”,“đi dân nhớ, ở dân

thương” là “Bộ đội Cụ Hồ”.
Những đặc trưng cơ bản của

danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” được
cô đúc trong lời khen của Chủ tịch
Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20
năm Ngày thành lập QĐND Việt
Nam (22/12/1944 - 22/12/1964)
là: “Quân đội ta trung với Đảng,
hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ
quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm
vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào
cũng đánh thắng”.

Và như vậy, danh hiệu “Bộ đội
Cụ Hồ” là sự kết tinh những nét
đặc sắc nhất, trở thành giá trị văn
hoá đậm đà bản sắc dân tộc Việt
Nam, bản chất, truyền thống quân
đội cách mạng; vừa thể hiện tư
tưởng, phong cách, đạo đức lãnh
tụ Hồ Chí Minh; vừa thể hiện tình
cảm sâu sắc và sự tin tưởng của
nhân dân ta đối với toàn thể cán
bộ, chiến sĩ quân đội.

lNghị quyết tại Đại hội lần
thứ XI của Đảng bộ Quân đội
nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ
các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”
trong thời kỳ mới và coi đây là
giải pháp nền tảng để xây dựng
quân đội cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung
ương đã ban hành Nghị quyết số
847-NQ/QUTW về phát huy
phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên
quyết chống chủ nghĩa cá nhân
trong tình hình mới. Từng giữ
cương vị Phó Chủ nhiệm Tổng
cục Chính trị QĐND Việt Nam,
ông có thể cho biết ý nghĩa về phát
huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
trong tình hình hiện nay?

- Có thể khái quát biểu hiện
đặc trưng phẩm chất “Bộ đội Cụ
Hồ” trong sự nghiệp giải phóng
dân tộc và trong xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc ở các phương diện
sau: Tận trung với Đảng, tận hiếu
với dân; đoàn kết, thương yêu,
giúp đỡ nhau như ruột thịt; tinh
thần tự lực, tự cường dũng cảm vô
song, mưu trí, sáng tạo, không
ngừng học tập nâng cao trình độ
mọi mặt; lạc quan và luôn tu

dưỡng, rèn luyện của người quân
nhân cách mạng và dân chủ, kỷ
luật tự giác, nghiêm minh; nêu cao
tinh thần quốc tế vô sản. 

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là
hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân
cách của người quân nhân cách
mạng, làm cho hình ảnh người
chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn
tỏa sáng trong lòng nhân dân, trở
thành biểu tượng sáng ngời của
chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Bất luận xuất thân từ thành
phần nào, dân tộc nào, hễ tham gia
quân đội thì người chiến sĩ trong
đội quân đó đều được giáo dục
những phẩm chất của nhân cách
Việt Nam và nhân cách Hồ Chí
Minh. Hình tượng “Bộ đội Cụ
Hồ” ở thời đại mới là sự học tập,
kế thừa, kết tinh, phát triển và
nâng cao giá trị con người Việt
Nam truyền thống từ nhân dân mà
ra, vì nhân dân mà chiến đấu. 

Bởi vậy, việc bồi đắp, phát huy
truyền thống, phẩm chất “Bộ đội
Cụ Hồ” có ý nghĩa quan trọng đối
với xây dựng QĐND Việt Nam
vững mạnh về chính trị; cũng là
một trong nhiều nội dung,
nhiệm vụ trong quá trình xây
dựng Quân đội ta trưởng thành và
chiến thắng.

Trong điều kiện đất nước đổi
mới và hội nhập quốc tế sâu rộng
thì việc phát huy phẩm chất “Bộ
đội Cụ Hồ” đang là yêu cầu đặt ra
cấp thiết. Phát huy truyền thống,
bản chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ
đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ
nghĩa cá nhân phải trở thành lẽ
sống, phương châm hành động
của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và
tỏa sáng trong đời sống xã hội.
Đây cũng là cơ sở vững chắc để
thực hiện thắng lợi mục tiêu đến
năm 2025, cơ bản xây dựng quân
đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề
vững chắc, phấn đấu năm 2030
xây dựng QĐND cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao.

lTrân trọng cảm ơn Thượng
tướng!

Lam HạnH (Thực hiện)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nguyễn Trọng nghĩa:

“Bộ đội Cụ Hồ” viết nên thiên anh hùng ca
bất hủ của quân đội

Những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” làm
nên giá trị nhân văn cao quý của Quân đội nhân dân
Việt Nam, trở thành một biểu tượng sáng ngời của
chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trước thềm năm
mới, Báo PLVN đã có cuộc trao đổi với Thượng
tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương xung quanh vấn
đề này. 

l Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bên các phần mộ các anh hùng liệt sĩ khuyết danh tỉnh Tây Ninh.

l Người dân bị giãn cách tại TP HCM nhận nhu yếu phẩm từ tay bộ đội.

QUỐC PHÒNG - AN NINH
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TIN TứC

Con phản ứng vì cha mẹ
không tôn trọng sự riêng tư

Những ngày cuối năm với gia
đình bé B., 13 tuổi ở Hà Nội trở nên
bất hạnh bởi tấn thảm kịch vừa xảy
ra với gia đình cậu bé. Do thời điểm
dịch, ở nhà, cậu bé thường xuyên lên
mạng, chơi game và bị bố mẹ la
mắng do xao nhãng việc học. Sau đó,
bố mẹ cậu bé quyết định lắp camera
trong phòng con trai để giám sát mọi
hành vi của con mình, mặc sự phản
đối của B. 

Hôm ấy, sau khi camera được
lắp, B. đã vào phòng vệ sinh nhưng
mãi không thấy ra. Sau đó, gia đình
phá cửa xông vào thì thấy con trai đã
thắt cổ bằng khăn quàng trong nhà
tắm. Cậu bé đã được đưa đến bệnh
viện cấp cứu. Bạn bè B. kể, trước đó
vài ngày, khi nghe thông tin về việc
lắp camera trong phòng ngủ của
mình, B. đã nói thấp thoáng về việc
“kết thúc cuộc sống”. 

Đã có nhiều luồng dư luận, đặc
biệt là tranh cãi của các bậc phụ
huynh xoay quanh sự việc này. Có
nhiều cha mẹ cho rằng, việc lắp
camera giám sát phòng con cái là
hợp lý, giúp kiểm soát được các
hành vi của con, kịp thời phát hiện
ra những hành xử lệch lạc, không
hay nhằm uốn nắn con.  

Nhiều cha mẹ vẫn cho rằng con
cần được giám sát, theo dõi, không
vuột khỏi tầm mắt cha mẹ, trẻ không
có quyền có bất cứ bí mật cá nhân
nào. Thế nên, cha mẹ thoải mái lắp
camera trong phòng con, đọc nhật kí
của con một cách công khai, đòi xem
tin nhắn của con chat với bạn bè... 

Không chỉ thế, những gì phụ
huynh chứng kiến thông qua việc
giám sát cũng trở thành “vũ khí” để
đem ra “sát thương” con trẻ bằng lời
nói. Với trẻ con, khi cha mẹ đem
phơi bày riêng tư của con ngay trước
mặt chúng, nghĩa là cha mẹ đã đẩy
mình đứng về phía đối lập của con,
đẩy con đi xa mình bằng một hố sâu
của sự thiếu tôn trọng và tin tưởng.
Đó là chưa kể đến, cha mẹ có thể
kiểm soát con chỉ ở trước và trong
tầm mắt, còn lại, đứa trẻ sẽ nảy sinh
ra phản ứng chống đối và làm ngược
lại, khi vắng mặt hoặc ra khỏi tầm
mắt cha mẹ sẽ càng làm những
chuyện nổi loạn, giấu giếm càng
nguy hiểm hơn. 

Cách giám sát 
thông minh nhất

Bằng kinh nghiệm cá nhân, nhiều
phụ huynh đã phân tích, việc kiểm
soát con bằng cách lắp camera trong
phòng riêng giám sát nhất cử nhất
động của con là không nên, bởi trẻ
con cũng có quyền riêng tư của
chúng. Đặc biệt là với trẻ đang tuổi
lớn thì việc bị xâm phạm quyền riêng
tư một cách thô bạo, kèm với thái độ
cực đoan sẽ khiến trẻ nổi dậy, phản
kháng, đẩy con trẻ đi đến những
hành động tai hại, như khép kín hơn,
chống đối gia đình, bỏ nhà đi, thậm
chí hủy hoại bản thân, tự sát như câu
chuyện cậu bé B. 13 tuổi ở Hà Nội
kể trên. 

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị
Minh Nga, chuyện cha mẹ theo sát
con cái, nắm được tâm tư, tình cảm,
chuyển biến tâm lý cũng như suy

nghĩ của con là chuyện nên làm.
Nhưng, cha mẹ nên thực hiện điều ấy
một cách khéo léo và tôn trọng con,
thay vì theo dõi con bằng thái độ
mạnh bạo, quyết liệt. 

Theo chuyên gia Lê Thị Minh
Nga, trẻ con ngày nay được tiếp xúc
với mạng xã hội, được kết nối thế
giới nhiều, ý thức cao hơn về quyền
cá nhân, quyền riêng tư. Nhất là đối
với trẻ từ 8-9 tuổi trở lên. Trẻ đang
tuổi lớn cũng có xu hướng sẽ làm
ngược lại nếu người lớn ép buộc
chúng. Hoặc nếu cảm giác không
được tôn trọng, bị cha mẹ người thân
“mổ xẻ” những điều riêng tư, trẻ sẽ
chống đối đến cùng, mất đi niềm tin
với cha mẹ. 

Đã từng có trường hợp ở TP
HCM, cha mẹ đọc trộm nhật kí của
con gái 10 tuổi rồi đem ra làm
chuyện cười cho người thân trong
buổi tụ tập gia đình. Phẫn uất, bé gái
nói trên đã trộm các loại thuốc trong
phòng cha mẹ uống nhằm tự sát,
may mà gia đình phát hiện kịp thời. 

Chính vì thế, chuyên gia tâm lý
Lê Thị Minh Nga đưa ra lời khuyên,
cách giám sát con tốt nhất là giám sát
một cách âm thầm, lặng lẽ, quan sát
và nhìn nhận các diễn biến tâm lý, đổi
thay trong hành xử, tính cách của con
để rồi tìm ra nguyên nhân và giải
pháp uốn nắn. Thường xuyên trò
chuyện, tâm sự, khiến con tin cậy và
kể cho cha mẹ nghe những bí mật của
mình. Cùng con chia sẻ bí mật, đưa
cho con lời khuyên cho những tâm tư
tuổi mới lớn, đó cũng là cách giám
sát đầy tình cảm và cũng đầy thông
minh của cha mẹ. TRÂN TRÂN 

6 lĩnh vực phải kiểm kê 
khí nhà kính

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định
số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở

phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính.
Theo đó, có 6 lĩnh vực phải kiểm kê khí nhà kính gồm năng

lượng; giao thông vận tải; xây dựng; các quá trình công nghiệp;
nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải. Ngoài ra,
những cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính
gồm 1.662 cơ sở thuộc ngành Công Thương; 70 cơ sở thuộc
ngành Giao thông Vận tải; 104 cơ sở thuộc ngành Xây dựng;
76 cơ sở thuộc ngành TN&MT.

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương,
GTVT, NN&PTNT, Xây dựng và UBND cấp tỉnh căn cứ quy
định của Luật Bảo vệ môi trường, rà soát danh mục lĩnh vực, cơ
sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính, trình Thủ
tướng Chính phủ quyết định cập nhật danh mục theo quy định.

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính
chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ TN&MT chủ trì
rà soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động.
Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật vào danh mục. 

T.QUYÊN 

Cùng gói và luộc bánh chưng
trong không gian bếp cổ truyền
của Hà Nội xưa

Từ ngày 28/1 đến ngày 15/2 (tức 26 tháng Chạp đến hết 15
tháng Giêng năm Nhâm Dần) Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm

và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân tổ chức
chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật Mừng Đảng, Mừng Xuân
2022 với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố Xuân Nhâm Dần 2022”
bao gồm 3 nghi lễ: Lễ khai mạc chương trình, Lễ cáo yết Thành
Hoàng, Lễ dựng cây nêu.

Cùng với đó là các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật,
gồm: Tết Việt 2022; hoa Thủy Tiên và những người bạn; gói và
luộc bánh chưng trong không gian bếp cổ truyền của Hà Nội
xưa. Bên cạnh đó là 3 triển lãm, trưng bày, sắp đặt nghệ thuật:
Hổ Nhâm Dần 2022, Ánh sáng, Gốm Bụt chào Xuân 2022.

Các hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức tại Trung tâm Giao
lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), Ngôi nhà di sản
(87 Mã Mây), đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc), Trung tâm Thông
tin Văn hóa Hồ Gươm (2 Lê Thái Tổ), Không gian bích họa
phố Phùng Hưng.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Tết Việt –
Tết Phố Xuân Nhâm Dần 2022” sẽ được đăng tải trên nền tảng
kỹ thuật số (livestream) tại kênh truyền thông chính thức trên
fanpage “PHỐ CỔ HÀ NỘI”; webiste: hoankime360.vn và
được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19. NAM ANH

Chủ động ứng phó với thiên tai
trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng,
chống thiên tai vừa ban hành Văn bản số 51/VPTT gửi các

tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng
Ninh đến Kiên Giang về việc ứng phó với thiên tai trong dịp
Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm
thiểu thiệt hại, đề phòng tình huống xảy ra dông lốc, mưa đá trong
dịp Tết Nhâm Dần 2022, tương tự Tết Canh Tý 2020 và vùng áp
thấp có khả năng vào Biển Đông, Văn phòng Thường trực Ban
Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành
phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh
báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời,
thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng
tránh rét đậm, rét hại, băng giá, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và
gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các
phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương,
nhất là chuẩn bị phương tiện, vật tư (vải bạt, tấm lợp các loại),
lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng huy động giúp dân khắc
phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đón Tết được
an toàn; chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người,
cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả
năng nhiệt độ xuống thấp; chủ động thông báo, hướng dẫn cho
khách vãng lai, khách du lịch; cắm biển cảnh báo trên các tuyến
đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an
toàn cho người tham gia giao thông. HƯƠNG GIANG

lCách giám sát thông minh và hiệu quả nhất của các bậc cha mẹ chính là thường xuyên lắng nghe, chuyện trò để con tin cậy, 

trao bí mật cho mình. (Ảnh minh họa)

Giám sát cực đoan dễ đẩy con
đến hành vi tiêu cực

Giám sát cực đoan dễ đẩy con
đến hành vi tiêu cực

Nhiều bậc cha mẹ
vẫn cho rằng, việc
giám sát con 24/24h
là điều cần thiết
trong việc định
hướng, giáo dục,
tránh cho con “lầm
đường lạc lối”. Nhưng
thực tế, sự kiểm soát
cực đoan sẽ dẫn đến
những hậu quả khó
lường, nhất là đối với
trẻ đang tuổi trưởng
thành. 

Triển lãm ảnh “Đất nước vào xuân” diễn ra từ ngày 26/1
đến ngày 30/3/2022 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa

nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội), kết
hợp trực tuyến tại địa chỉ website: http://trienlamvhnt.vn với
hai nội dung: Mùa Xuân dâng Đảng và Sắc xuân trên mọi
miền đất nước.

Triển lãm Mùa Xuân dâng Đảng trưng bày 40 bức ảnh,
thể hiện sự quan tâm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân cả nước nhân
dịp Tết đến, Xuân về. Triển lãm ảnh Sắc xuân trên mọi miền

đất nước trưng bày hơn 100 bức ảnh, cho thấy một bức tranh
xuân vui tươi, phấn khởi đón năm mới trên mọi miền Tổ
quốc. Xuân về trên vùng cao, biên giới, hải đảo với các nghi
lễ, lễ hội, phong tục tập quán hoạt động đón Tết đặc trưng
của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam cùng không khí
đón xuân của nhân dân các vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ
vùng biển đảo; một Hà Nội vào xuân hiện đại và truyền
thống đan xen, với các phong tục, tập quán, lễ hội truyền
thống đất nghìn năm văn hiến; một mùa xuân rực rỡ, ấm áp
của thành phố Hồ Chí Minh... HỒNG MI 

Triển lãm ảnh “Đất nước vào xuân”
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ 
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân số 1 Vĩnh Phúc  (Địa chỉ: Số 98 – đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – Thành

phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Cơ quan có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lập Thạch.
Cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá: Chi cục THA DS huyện Lập Thạch.
Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân là người Việt nam không phân biệt nơi cư trú, có năng lực hành vi dân sự, có khả năng về tài chính,

có đơn đăng kí, nộp tiền đặt trước theo quy định của quy chế, trừ trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.
3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.
QSDĐ diện tích 100m2 đất ở, thuộc thửa đất số 407, tờ bản đồ số 45 (nay là thửa 119, tờ bản đồ 63), tại thôn Đồng Khoai (nay là TDP Hòa

Bình), thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, GCN QSDĐ số AB 532336, số vào sổ cấp GCN số H00078/QSDĐ/số 84/QĐ-UBND do
UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 14/01/2009 cho ông Trần Cao Sơn.

Tài sản trên đất: 01 ngôi nhà 5 tầng và 01 tầng lửng. Diện tích XD: 530m2, XD năm 2015 + lán trước nhà diện tích 23 m2, mái lợp tôn, xây
tường hai bên, cửa cuốn phía trước.

(Theo biên bản kê biên, xử lý tài sản của Chi cục THA DS huyện Lập Thạch)
Mọi chi tiết về tài sản xem tại văn phòng Doanh nghiệp và nơi có tài sản. 
Giá khởi điểm của tài sản: 4.928.700.000 đồng (Bằng chữ: .Bốn tỷ chín trăm hai mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn). Giá chưa bao

gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định pháp luật.
Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiêm nộp các loại thuế, phí, lệ phí, phí công chứng, liên quan đến việc chuyển quyền

sở hữu, chuyển quyền sử dụng tài sản.
Bước giá: 10.000.000 đồng ( Bằng chữ:Mười triệu đồng chẵn)

Khi đăng ký tham gia đấu giá khách hàng nộp khoản tiền đặt trước là: 900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm triệu  đồng chẵn) vào tài
khoản 11 00 000 56324 tại Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc.

- Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng) không hoàn trả phí hồ sơ. 
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân số 1 Vĩnh Phúc

từ ngày 24/01/2022 đến ngày 10/3/2022 để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân số 1 Vĩnh Phúc, Địa chỉ: Số 98 – đường Trần Phú –

Phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc: trong giờ hành chính (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày Lê, Tết) từ ngày thông báo
đến 16 giờ 00 phút ngày 08/3/2022.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (từ ngày 08/3/2022; đến 16h30

ngày 10/3/2022); khách hàng nộp tiền vào tài khoản Doanh nghiệp đấu giá tư nhân số 1 Vĩnh Phúc, số tài khoản: 11 00 000 56324 tại Ngân
hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc.

- Địa điểm đăng ký: Đăng ký mua hồ sơ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân số 1 Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số nhà 98, đường Trần Phúc, Phường
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

* Lưu ý: khách hàng khi đến mua hồ sơ đấu giá cần nộp các giấy tờ sau. 
- Đơn đăng kí tham gia đấu giá theo mẫu( Doanh nghiệp phát hành)
- Bản sao giấy CCCD ( bản sao có công chứng) 01 bản.
-Giấy nộp tiền đặt trước ( bản gốc) 01 bản.

Đảm bảo thời gian. Hạn chốt hồ sơ 16h 30 ngày 10/3/2022. Ngoài thời gian trên thì hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 09h30 ngày 11/3/2022 tại UBND thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
8. Hình thức, phương thức đấu giá
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.
- Phương thức: trả giá lên.
9. Thời gian, địa điểm nhận tiền đặt trước:
- Thời gian: Trong 03 ngày là việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá( nếu khách hàng nhận bằng chuyển khoản ghi giấy đề nghị chuyển

khoản gửi doanh nghiệp, chi phí chuyển khoản khách hàng chịu)
Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá, liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân số 1 Vĩnh Phúc (SĐT: 0977.096.924 trong giờ hành chính).

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN SỐ 1 VĨNH PHÚC

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá  tài sản kê biên

Căn cứ  khoản 2, Điều 101 Luật thi hành án dân sự ( Được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 11/2019/KDTM-ST ngày 19/9/2019, Bản án số: 02/2020/KDTM-ST ngày 16/6/2020, Bản

án số: 64/2020/DSST ngày 16/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa,  Bản án số: 08/2019/KDTM-ST ngày 16/7/2019
của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1038/QĐ.CCTHADS ngày 19/12/2019; Số: 498, 499/QĐ.CCTHADS ngày12/11/2019;
Số: 26/QĐ.CCTHADS ngày 23/10/2019; Số:  269/QĐ.CCTHADS ngày 23/10/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Đức Hòa; Số: 2794, 2795/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 36, 37/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chấp hành
viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.

Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Đức Hòa.;

Căn cứ Thông báo số: 08/TB-ĐG ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa tổ chức bán đấu giá tài sản:
1/ Dây chuyền máy móc thiết bị và hàng hóa tồn kho theo biên bản thẩm định của Tòa án và đại diện Ngân hàng Vi-

etinBank lập ngày 10/3/2020, gồm: Máy khâu – Sewing machine (05 cái); Máy ráp móc áo ngực – Eye swing machine (08
cái); Máy làm móc áo ngực – Hook swing machine (04 cái); Máy khâu tự động – Start sewing machine (01 cái); Máy ép nhiệt
– Drier machine (04 cái); Máy làm bầu áo ngực – Rolling machine (01 cái); Máy cắt đoạn – Heating cutting (03 cái); Máy
quấn cuộn – Woven rolling (01 cái); Máy cắt vải – Woven machine (01 cái); Dao cắt vải – Knife cutting (01 cái); Máy mài
dụng cụ kim loại – Grinder machine (02 cái); Máy khoan kim loại – Drulling machine (01 cái); Máy định hình bầu ngực – 2
Axis ruoding machine (03 cái); Lò gia nhiệt sợi thép bằng điện – Oven (01 cái); Máy cắt vải Xieyou 02 bộ ( 02 cái); Máy cắt
đoạn TK 100501231130 (01 cái); Máy tạo lớp phủ ngoài cho gọng áo (01 cái); Máy nén khí (01 cái); Máy làm bầu áo ngực
(01 cái); Máy tạo cúp TK 101732409920 ngày 27/11/2017 02 bộ (20 cái); Khuôn đúc mẫu TK 1017324099200 ngày
27/11/2017 02 bộ (01 cái). 

Giá khởi điểm là 1.368.460.600 đồng ( Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi  ngàn sáu trăm đồng).
2/ Vải cây (cuộn) loại lớn: 468 cây; Vải cây (cuộn) loại nhỏ: 410 cây; 18 bao nguyên liệu; 20 bao cuộn nguyên liệu; 1076

thùng nguyên liệu.
Giá khởi điểm là 29.761 đồng/kg.
Thời gian bán tài sản vào hồi: 09 giờ 30 ngày 15/02/2022.
Địa điểm bán tài sản: số 276, quốc lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức

Hòa.
Công ty TNHH Avvio Việt Nam, ông Lee Byung Kyu, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản trước

ngày bán đấu giá 01 ngày khi nộp đủ tiền thi hành án và các khoản chi phí.
Vậy thông báo cho Công ty TNHH Avvio Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và người có quyền lợi và

nghĩa vụ liên quan biết./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
Về việc giao tài sản cho người mua trúng giá tài sản

Căn cứ Bản án số: 10/2020/DS-ST ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng
Ninh;  

Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 247/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 12 năm 2020  của  Chi cục
trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 08/QĐ-CCTHADS ngày
03 tháng 11 năm 2021  của  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 18/HĐDVĐG/2021 ngày 27/12/2021 và biên bản về việc bán tài sản đấu
giá số 01/BB-BTS/2022 ngày 20/01/2022 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Công ty
đấu giá hợp danh Hải Phòng  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành giao tài sản là
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 079585, váo sổ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số 173, do UBND (thị xã Uông Bí) nay là thành phố Uông Bí cấp ngày 01/10/2002, đứng
tên Phạm Thị Ngân.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 44, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Diện tích: 64.0m2 
+ Tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm:
- 01 (Một) nhà xây dựng, nhà mái bằng bê tông cốt thép diện tích: 53.4 m2 (trong đó diện tích xây dựng trong GCN

là 44.4m2, diện tích xây dựng ngoài GCN là 9.0m2)
- 01 (Một) Công trình phụ diện tích: 5.1 m2 (Trong đó 3.8m2 nằm trong GCN, diện tích năm ngoài GCN 1.3m2) và 2

mái tôn diện tích 30.0m2 (trong đó 15.7m2 năm trong GCN, diện tích năm ngoài GCN 14.3m2 )
Giá bán của tài sản đấu giá là: 1.403.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm linh ba triệu đồng chẵn./.)
Người trúng đấu giá là ông  Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1983, địa chỉ: P1708 nhà 21T2 Chung cư Hapulico – Số 1

Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thông báo cho: bà Phạm Thi Ngân – sinh năm 1974,

địa chỉ: Tổ 44, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận
được thông báo hoặc được thông báo hợp lệ, bà Phạm Thị Ngân có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông
Bí, tỉnh Quảng Ninh để làm thủ tục giao quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất cho người mua trúng đấu giá là ông
Nguyễn Việt Anh.

Hết thời hạn thông báo trên mà bà Phạm Thị Ngân không có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí,
tỉnh Quảng Ninh để làm thủ tục giao quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất như thông báo trên thì Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cưỡng chế để giao tài sản quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên
đất cho người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Việt Anh theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí phát sinh trong cưỡng
chế bà Phạm Thị Ngân phải chịu.

CHI CỤC THADS TP UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO
TAND thành phố Dĩ An thông báo cho ông Dương Đình Công, sinh năm 1983 và bà Lê Thị Thu được biết: Ngày

10/11/2021, TAND thành phố Dĩ An đã thụ lý vụ án Dân sự sơ thẩm số 251/2021/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng
vay tài sản”, giữa: nguyên đơn ông Nguyễn Khắc Tinh với bị đơn ông Dương Đình Công. Theo nội dung đơn khởi kiện
và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Khắc Tinh yêu cầu: Buộc buộc ông Dương Đình Công và bà
Lê Thị Thu phải trả số tiền nợ gốc là 478.500.000 đồng và tiền lãi trên nợ gốc 02 tháng là 16.000.000 đồng.

- Tòa án triệu tập ông Dương Đình Công và bà Lê Thị Thu có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An,
tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/01/2022 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận,
công khai chứng cứ và hòa giải; đúng 08 giờ 00 phút ngày 01/3/2022 có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố
Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên. Trường hợp ông Trần Minh Thuận vắng
mặt không có lý do, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An quyết định hoãn phiên tòa và ấn định mở lại phiên tòa vào
lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/3/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nếu ông Thuận
vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An tiến hành xét xử vắng mặt đương sự theo quy định của pháp
luật tố tụng dân sự.

TAND THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án số 111/2021/DS-ST ngày 15/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 156/QĐ- CCTHADS ngày 09/11/2021 và Quyết định thi hành án theo đơn

yêu cầu số 267/QĐ - CCTHADS ngày 21/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản gắn liền với đất số 33/QĐ- CCTHADS ngày 21/01/2022 của Chấp
hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang;

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành cưỡng chế, đối với: Ông Hồ Văn Luyện,
bà Trương Thị Oanh; địa chỉ: Số nhà 63B, đường Lương Văn Nắm, tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng 50,0m2 đất ở tại đô thị và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số
121, tờ bản đồ số 05; địa chỉ: Tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Quyền sử dụng đất đã được
UBND thành phố Bắc Giang cấp giấy chứng nhận số CA 736887 ngày 16/10/2015 mang tên ông Hồ Văn Luyện, bà Trương
Thị Oanh. Tài sản kê biên đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Thời gian cưỡng chế: 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 02 năm 2022
Địa điểm cưỡng chế: Tại số nhà 63B, đường Lương Văn Nắm, tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc

Giang, tỉnh Bắc Giang.
Dự trù chi phí cưỡng chế ông Hồ Văn Luyện, bà Trương Thị Oanh phải chịu chi phí cưỡng chế kê biên, chi phí thẩm

định giá, chi phí bán đấu giá, chi phí giao tài sản đấu giá và các chi phí khác khoảng 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng).
Yêu cầu ông Hồ Văn Luyện, bà Trương Thị Oanh, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt đúng thời

gian, địa điểm nêu trên để thực hiện Quyết định cưỡng chế và thực hiện quyền thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá,
tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định tại Điều 98, Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi bổ sung năm
2014). Nếu ông Luyện, bà Oanh không có mặt để thực hiện nghĩa vụ và quyền của mình thì Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Bắc Giang sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS TP BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
(LẦN 10 –THEO THỦ TỤC RÚT GỌN)

1. Tài sản đấu giá là 03 xe ôtô khách đã qua sử dụng gồm:
- Xe 01:  Xe ô tô biển kiểm soát số 36B-010.96 nhãn hiệu TRANSINCO mang tên chủ xe Công ty TNHH VT&TM Mai Sơn.
- Xe 02: Xe ô tô biển kiểm soát số 36B-015.29 nhãn hiệu THACO mang tên chủ xe Đỗ Hồng Hà.
- Xe 03: Xe ô tô biển kiểm soát số 36B-017.20 nhãn hiệu TRANSINCO mang tên chủ xe Đỗ Hồng Hà.
(Chi tiết tài sản đấu giá trong Thông báo đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).
Giá khởi điểm của 03 xe là: 370.788.000 đồng.
Đơn giá trên chưa bao gồm phí, lệ phí, phí công chứng, lệ phí trước bạ (Theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền), lệ phí đăng ký, đăng kiểm xe, phí đường bộ (nếu có), phí phạt nguội (nếu có). Trường hợp tài sản thuộc đối tượng
phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 70.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá. 
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải

được photo chứng thực (đối với cá nhân); Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện phải được photo
chứng thực (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, văn
bản ủy quyền phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định

tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được

thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày

26/01/2022 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022;
Khách hàng nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát

triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h00 ngày 28/01/2022. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN
Ngày 21/01/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 01/QĐ-CTHADS về việc kê biên, xử lý

tài sản của ông Mai Sỹ Dũng, sinh năm 1969 và bà Đoàn Thị Hiển, sinh năm 1975 - Địa chỉ: Khu Phố, xã Tây Cốc, huyện
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tài sản kê biên, xử lý gồm:
1. Quyền sử dụng 151 m2 đất thuộc thửa đất số 216, tờ bản đồ số 4b tại khu Phố, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh

Phú Thọ được Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 270209
ngày 12/3/2018 mang tên bà Đoàn Thị Hiển và toàn bộ tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số
01/2019/4657230/HĐBĐ ngày 01/8/2019.

2. Quyền sử dụng 250 m2 đất thuộc thửa đất số 8b, tờ bản đồ số 16 tại khu Phố, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh
Phú Thọ được Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 803964
ngày 29/10/2015 mang tên bà Đoàn Thị Hiển, ông Mai Sỹ Dũng và toàn bộ tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng thế
chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 02/2015/4657230/HĐBĐ ngày 03/11/2015.

3. Quyền sử dụng 110 m2 đất thuộc thửa đất số 108-1, tờ bản đồ số 162 tại khu Phố, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng,
tỉnh Phú Thọ được Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 104992
ngày 06/04/2012 mang tên ông Mai Sỹ Dũng, bà Đoàn Thị Hiển và toàn bộ tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng thế chấp
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 01/2014/4657230/HĐBĐ ngày 23/04/2014.

4. Quyền sử dụng 96 m2 đất thuộc thửa đất số 161-1, tờ bản đồ số 04 tại khu Phố, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh
Phú Thọ được Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 673998
ngày 30/6/2004 mang tên hộ ông Mai Sỹ Dũng và toàn bộ tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng
đất và tài sản gắn liền với đất số 02/2014/4657230/HĐBĐ ngày 23/04/2014.

Ông Mai Sỹ Dũng, bà Đoàn Thị Hiển không được chuyển dịch, sang nhượng các tài sản trên cho đến khi thi hành
xong hoặc có quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ thông báo để ông Mai Sỹ Dũng, bà Đoàn Thị Hiển để biết và thực hiện./.

CỤC THADS TỈNH PHÚ THỌ
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
lGPXB số 86/GP-BTTTT 
ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
lGiấy phép sửa đổi, bổ sung 
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014 
do Bộ TTTT cấp
lThiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
l In tại Cty TNHH MTV In báo 
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

lCơ quan đại diện:
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM. 
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài,  Ninh Kiều,  Cần Thơ 
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen,  Lê Chân, Hải Phòng. 
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ,  Pleiku, Gia Lai. 
ĐT: (0269) 365 8888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: Số nhà 06, lô B2, đường D3, phố Cao Lỗ - TP. Lào Cai, tỉnh
Lào Cai. ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com; 
Quảng Ninh: 701 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long * ĐT: 0912181122;
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

Nghệ An: 93 Nguyễn Thị Minh Khai,  TP Vinh, Nghệ An * ĐT: 0916635077
* Email: ngotoanbc@gmail.com
Thừa Thiên - Huế: 22 Nguyễn Lương Bằng, TP Huế *ĐT: (0234) 3888666 - 0903029099; 
* Email: quangtam07@gmail.com
Đà Nẵng: 93 Dương Trí Trạch, Sơn Trà* ĐT: 0984282929. * Email: Ledanhtao224@gmail.com;
Khánh Hòa: 125 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang* ĐT: 0905555722. 
*Email: leanhduc.plvn@gmail.com
Lâm Đồng: A22 Trần Lê, TP Đà Lạt * ĐT: 0914876019. * Email: longbc07@gmail.com
Đồng Nai: 134 Phan Trung, Biên Hòa *ĐT: (0251) 6273279 – 0918442754. 
*Email: huynhngochieu7979@gmail.com.vn
Tiền Giang: 242 Nguyễn Công Bình, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.* ĐT:  0888616767. 
*Email: duchien.plvn@gmail.com                                                              
Kiên Giang: P24 -10 đường 3/2, Rạch Giá, Kiên Giang.* ĐT: 0843135555. 
*Email: minhtu.plvn@gmail.com.

MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                    Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

lPhó Tổng Biên tập:
TRẦN ĐỨC VINH (Thường trực)
TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

Liên hệ thông tin - quảng cáo:  Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

THÔNG BÁO
Về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đang tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số 87/QĐ-CCTHA ngày 03 tháng 01
năm 2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh và đã tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản là
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 2117/7B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí
Minh của người phải thi hành án ông Lê Văn Sang và bà Châu Thị Thùy Linh.

Ngày 19/01/2022, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An có văn bản số 51/2022/TB-VTA về việc không có khách
hàng đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 2117/7B Phạm
Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh với giá khởi điểm là 9.711.285.141 đồng (Chín tỷ bảy trăm mười một
triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn một trăm bốn mươi mốt đồng).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản hoặc nhận tài sản
để trừ vào số tiền được thi hành án. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc
không đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản (cụ thể
giảm 5% trên tổng số tiền 9.711.285.141 đồng, là 485.564.257 đồng) để tiếp tục bán đấu giá tài sản nêu trên với giá đã
giảm là: 9.225.720.884 đồng (Chín tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi ngàn tám trăm tám mươi bốn đồng).

Vậy, thông báo để ông Lê Văn Sang và bà Châu Thị Thùy Linh biết./.

CHI CỤC THADS QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO
Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, ai là chủ sở hữu hoặc người quản

lý hợp pháp đề nghị liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6 (địa chỉ: số 02 đường 44 KDC Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận
6, thành phố Hồ Chí Minh) để làm thủ tục nhận lại các tài sản sau:

- 01 (một) chiếc xe gắn máy biển số 59C1-595.04, số khung RLCL1SK10FY028825, số máy 1SK1-028830 (loại xe hai bánh từ 50-
175cm3, nhãn hiệu Yamaha, số loại Luvias, sơn màu Xanh Xám dung tích 124).

- 01 (một) chiếc xe gắn máy có số khung NJ100-01035923, số máy LC150FMG-0103 5923.
- 01 (một) chiếc xe gắn máy có số khung: BE42D-VN113923, số máy: E412-VN113923.
- 01 (một) chiếc xe gắn máy biển số 70K9-7248, số máy VDP1P52F-MH506594, số khung RMMWCH3MM51- 506594 (loại xe hai

bánh từ 50-175cm3, nhãn hiệu Warm, số loại C110-1, dung tích 108).
- 01 (một) chiếc xe gắn máy có số khung: RLCE1S9409Y043014, số máy: 1S94-043019 (loại xe Yamaha Exciter).
- 01 (một) chiếc xe gắn máy biển số 52Z9-5483, số khung: RLCS3S410-6Y018203, số máy: 3S41-018203 (loại xe hai bánh, nhãn

hiệu Yamaha, số loại Sirius, sơn màu Xanh).
- 01 (một) xe mô tô biển số 52H6-5383, nhãn hiệu WELL, số khung 11003567-NJ, số máy 0430167-FMHY.
- 01 (một) xe gắn máy số khung RLHHC 09046Y.351615, số máy HC09E 6351692, loại xe Wave RS, hiệu xe HONDA.
- 01 (một) xe gắn máy mang biển số 51P6-5905, nhãn hiệu: Honda Dream (phiếu trả lời xác minh của Đội CSGT-TT- PƯN Công

an quận Tân Bình ghi nhãn hiệu là Fimex), sơn màu nâu, số máy: LC150FMG-01820403, số khung: XCGLX-00001820403.
- 01 (một) xe mô tô biển số 52H4-8725, có số khung 1060921-L04X, số máy 299000921-FMH.
- 01 (một) xe mô tô số máy VMM9BC-D045947, số khung RLGH125DD, nhãn hiệu SYM, hiệu Attila, màu đen .
- 01 (một) xe gắn máy mang biển số 63K5 -1999, nhãn hiệu WAVE S, sơn màu xanh, có số máy: 152FMH.01281274, số khung:

CLXN3BX.02151881.
- 01 (một) xe gắn máy kiểu dáng xe Max, sơn màu xanh, biển số 54K1-8393, số khung KNGKCG1NG-81013916, không xác định

được số máy nguyên thủy..

CHI CỤC THADS QUẬN 6, TP.HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN
Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 đang tổ chức thi hành bản án số 176/2021/QĐST-DS ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Tòa án nhân

dân Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (theo Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 08/QĐ-CCTHADS ngày 25/10/2021 của Chi cục Thi
hành án dân sự Quận 12; theo Quyết định thi hành án chủ động số 42/QĐ-CCTHADS ngày 25/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận
12) có liên quan đến Ông Lê Thanh Song, bà Trần Thị Mừng, địa chỉ: Hòa Trung, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Nơi ở hiện tại:
70/13 Hiệp Nhất, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;

Nội dung thi hành án: Ông Lê Thanh Song và bà Trần Thị Mừng còn nợ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số tiền là 10.264.021.037
đồng (Bằng chữ: Mười tỷ hai trăm sáu mươi bốn triệu không trăm hai mươi mốt ngàn không trăm ba mươi bảy đồng) tính đến ngày 18/3/2021,
trong đó, nợ gốc là 9.343.600.000 đồng, nợ lãi trong hạn chưa thanh toán là 916.753.298 đồng và phí phạt chậm trả là 3.667.739 đồng, theo
Hợp đồng tín dụng số 201/PNH-HVT/TKN-19DH ngày 20/11/2019.

Ông Lê Thanh Song và bà Trần Thị Mừng còn phải chịu tiền lãi, lãi quá hạn, phí phát sinh từ ngày 19/3/2021 cho Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam cho đến khi thanh toán xong toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp đồng tín dụng số 201/PNH-HVT/TKN-19DH ngày 20/11/2019; 

Trường hợp ông Lê Thanh Song và bà Trần Thị Mừng không thanh toán được khoản nợ nêu trên chậm nhất vào ngày 20/4/2021, Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt Nam được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 631, tờ bản đồ số 7, phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận
quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 456589, số vào sổ cấp GCN CH 12792 do UBND Quận 12 cấp
ngày 18/3/2019, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 068/PNH-HVT/TKN-19TC ngày 20/11/2019) để thu hồi nợ.

Đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án, ông Lê Thanh Song và bà Trần Thị Mừng có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi
hành. Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản số 29/QĐ-CCTHADS ngày 27/12/2021 đối với tài sản nêu trên hiện
được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 thông báo cho ông Lê Thanh Song và bà Trần Thị Mừng liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự Quận
12 để giải quyết nghĩa vụ thi hành án.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo công khai 02 số báo liên tiếp, ông Lê Thanh Song và bà Trần Thị Mừng không liên hệ để thi
hành bản án số 176/2021/QĐST-DS ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Tòa án nhân dân Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh thì Chi cục Thi hành
án dân sự Quận 12 sẽ tiến hành việc kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản của ông Lê Thanh Song và bà Trần Thị Mừng. Mọi thắc mắc,
khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết. 

CHI CỤC THADS QUẬN 12, TP HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đăng báo ai là chủ sở hữu

hoặc người quản lý hợp pháp (nếu có) của các tài sản sau: 
1. Xe mô tô màu xanh, biển số 54N9 - 5659, số máy: VMKADA-D 103669; số khung: 103669-D.
2. Xe mô tô biển số 73N8-6356, số máy: VDGZS152FMH-YM005963; số khung: RRKWCHXUM5X041301.
3. Xe mô tô màu vàng - đen, biển số 62K7-0473, số máy: TT01JL1P52FMH-006823; số khung: RRKWCH0UM5XE-06823.
4. Xe mô tô, biển số 84F9-8714, số máy: FMG80123510, số khung: VMXLCG0033U123510.
5. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream màu xám, số máy: 150FM-12000035248, số khung: CT00MS0029077.
6. Biển số 51Z4-0323.
7. Xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo, màu đỏ đen, biển số 51M3-3647, số máy: 2B52-09791, số khung: RLCN2B5204Y009791.
8. Xe mô tô biển số 64H1-3791, hiệu Wave màu xanh, số máy: RRSSV152FMH0002949, số khung: RRSWCH7RS61002949.
9. Xe môtô hiệu Dream màu nâu, đã qua sử dụng, số khung: RMDCH6MN9H018094, số máy: VHLF152FMH-V00318094, biển số

52U1-0024.
10. Xe mô tô biển số 50PB-3344, số khung: C509008853, số máy: C50E9008855.
11. Xe mô tô màu đỏ, số máy: VME152FMHC063179; số khung: RMEWHGME8A063179.
12. Xe môtô hiệu super Dream, số máy: JA27E-0000133; số khung: RLHJA2703DY000147.
13. Biển số 64B1-068.17.
14. Chiếc xe mô tô màu đỏ, số máy: VME152FMHC063179; số khung: RMEWHGME8A063179.
15. Chiếc xe môtô hiệu super Dream, số máy: JA27E-0000133; số khung: RLHJA2703DY000147.
16. Biển số 64B1-068.17.
Liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 296B Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè,

thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 028 37827 040 để nhận lại tài sản.
Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng báo, nếu đương sự không đến nhận thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ

Chí Minh sẽ tiến hành sung công quỹ nhà nước. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

CHI CỤC THADS HUYỆN NHÀ BÈ, TP.HCM

THÔNG BÁO 
Về kết quả thẩm định giá tài sản và thỏa thuận tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 99 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 78/2018/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố

Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 14/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 (nay

là thành phố Thủ Đức), Thành Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 44/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 (nay là

thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 15/QĐ-CCTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận

2 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, Thành phố

Hồ Chí Minh;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 220011-2/TPV-CTTĐ ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho: ông Bùi Khắc Sơn, địa chỉ: Số 33

Đường số 8, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh và bà Phan Thị Phương, địa chỉ: Số 133
Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả thẩm định giá tài sản cưỡng chế, kê biên để bảo đảm thi hành án đối với nhà, đất tại số 33 Đường số 8, khu phố 4, phường An
Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh có tổng giá trị (làm tròn) là 14.243.700.000 (Mười bốn tỷ, hai trăm bốn mươi
ba triệu, bảy trăm nghìn) đồng, cụ thể: Quyền sử dụng đất là 14.049.363.600 đồng và Công trình xây dựng trên đất là 194.381.210 đồng.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Thông báo này, ông Bùi Khắc Sơn và bà Phan Thị Phương được
quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.

Nếu hết thời hạn trên, ông Bùi Khắc Sơn và bà Phan Thị Phương không có ý kiến gì khác đối với giá thẩm định tài sản đã kê biên hoặc
không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản nêu trên thì Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xử lý tài sản kê biên theo qui định của pháp luật.

Mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại về sau đối với giá tài sản đã kê biên hoặc không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
nêu trên sẽ không được xem xét giải quyết.

Vậy, thông báo để ông Bùi Khắc Sơn và bà Phan Thị Phương biết./.

CHI CỤC THADS TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH 

THÔNG BÁO 
V/v thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Tôi tên: NGUYỄN VĂN TUẤN - CCCD số: 001 072 015 028  
Thường trú  : 352 – 356 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, Tp.HCM
Số điện thoại: 0966 899 077
Thông báo cho bà Đặng Thị Hoa (CMND: 023149128 – địa chỉ thường trú: 40/11 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ

Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh) nội dung như sau:
Ngày 20 tháng 6 năm 2010 bà Đặng Thị Hoa viết giấy “Cam kết trả nợ” cho tôi với nội dung như sau: “Tôi xác

nhận đến thời điểm ngày 20 tháng 6 năm 2010 tôi còn nợ anh Nguyễn Văn Tuấn với số tiền là: 3.700.000.000 đồng
(ba tỷ bảy trăm triệu đồng). Tôi cam kết sẽ bán tài sản để thanh toán cho anh Tuấn trong thời gian sớm nhất”.

Sau nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng, bà đều hứa sẽ trả nợ nhưng từ đó đến nay bà không có phương
án trả nợ, không có kế hoạch trả nợ, đồng thời đã đi khỏi nơi thường trú mà không liên lạc để trả nợ cho tôi. Nay
tôi yêu cầu bà Đặng Thị Hoa liên hệ với tôi qua số điện thoại 0966 899 077 và đến địa chỉ số 352 – 356 Võ Văn Tần,
Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho tôi. Hết thời hạn ngày 15/02/2022 nếu bà vẫn
không liên hệ và đến gặp tôi trả nợ, tôi sẽ làm đơn gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật tố cáo bà về hành vi chiếm
đoạt tài sản.

THÔNG BÁO 
V/v Kết quả định giá tài sản 

Kính gửi: Công ty TNHH May Thiên Kim
Nhằm thi hành Bản án số 08/2021/KDTM-PT ngày 10/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Bản án số 08/2021/KDTM-PT),

Agribank Chi nhánh Bình Thạnh đã ban hành Công văn số 3050/NHNo.BT-PC ngày 22/12/2021 yêu cầu Công ty TNHH may Thiên Kim (Công ty
Thiên Kim) chậm nhất đến ngày 31/12/2021 phải nhanh chóng di dời, xử lý toàn bộ tài sản gồm: 01 xe nâng hiệu Kmassu 30, 03 băng chuyền,
01 xe bán tải nhỏ hiệu Madza biển số 61K – 7309, 01 xe xúc lật hiệu CAT 910, 107 bao đá để trả nợ cho Agribank Bình Thạnh. Agribank Chi
nhánh Bình Thạnh đã gửi Công văn cho Công ty Thiên Kim theo địa chỉ trên Hợp đồng tín dụng các bên đã ký kết, đăng báo công khai 03 (ba)
số liên tiếp tại Báo Pháp luật Việt Nam, niêm yết tại nơi có tài sản. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2021, Công ty Thiên Kim vẫn không thực hiện
nghĩa vụ.

Vì vậy, nhằm nhanh chóng thu hồi nợ cho nhà nước, ngày 10/01/2021, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh đã thuê Công ty cổ phần định giá
và tư vấn bất động sản Mạnh Đạt thực hiện định giá tài sản nêu trên để tiến hành xử lý thu hồi nợ theo quy định. Kết quả định giá như sau: 

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu không trăm năm mươi ngàn đồng.
Bằng văn bản này, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh thông báo đến Công ty Thiên Kim được biết về kết quả định giá như trên. Agribank

Chi nhánh Bình Thạnh sẽ căn cứ kết quả định giá này để tiến hành các thủ tục xử lý tài sản tiếp theo theo quy định.

AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

THÔNG BÁO
Về việc giảm giá tài sản (lần 1) 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá số 06/TB-CCTHADS ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản số 01/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá.   

Chi cục thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho:
Người được thi hành án: ông Trịnh Văn Bảo, địa chỉ: Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Người phải thi hành án: ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu, cùng địa chỉ Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang

Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Nội dung: Giảm giá tài sản của: ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu, có cùng địa chỉ Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh,

huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 
Gía trị quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CB 660705, số vào sổ

cấp GCN CH 00558, mang tên ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu địa chỉ thửa đất Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện
Lang Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Giá khởi điểm: 1.110.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm mười triệu đồng) 
Mức giảm giá là 10.000.000đ ( Mười triệu đồng).
Tổng giá trị của tài sản còn lại sau khi giảm giá là: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm triệu đồng). 
Vậy Chi cục thi hành án dân sự huyện Lang Chánh Thông báo để các đương sự và những người có liên quan biết và thực hiện./.

CHI CỤC THADS HUYỆN LANG CHÁNH, TỈNH THANH HÓA
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ĐồNg Nai:
Tranh cãi vụ án rủ rê nhóm bạn 
dùng ma túy

VKSND Cấp cao tại TP HCM vừa kháng nghị giám đốc thẩm
đề nghị hủy hai bản án của TAND TP Biên Hòa và tỉnh Đồng

Nai do có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.
Theo hồ sơ, khoảng 3h ngày 17/6/2020, Nguyễn Mạnh Phát (SN

1995, ngụ Biên Hoà) đến khách sạn The Mira Central Park (phường
Tân Tiến) gặp người tên Dũng mua 4 viên thuốc lắc giá 6 triệu đồng
rồi rủ Dương và Dô (không rõ lai lịch), Nguyễn Thị Kim Quý, Lê
Võ Ánh Tuyết đến khách sạn sử dụng. Chiều cùng ngày Dương và
Dô về trước, Phát đang sử dụng ma tuý cùng Quý và Tuyết thì bị
công an bắt quả tang.

Tại phiên sơ thẩm, Phát bị TAND Biên Hòa phạt 1 năm tù về tội
“Tàng trữ trái phép chất mua tuý” theo khoản 1 Điều 249 BLHS.

Ngày 19/1/2021, VKSND tỉnh kháng nghị đề nghị hủy toàn bộ
Bản án 699/2020/HSST ngày 21/12/2020 của TAND Biên Hoà, để
điều tra xét xử lại nhằm làm rõ hành vi của Phát. Tại Bản án phúc
thẩm 142/2021/HS-PT ngày 14/5/2021, TAND tỉnh Đồng Nai
không chấp nhận kháng nghị, y án sơ thẩm.

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKSND Cấp cao cho rằng sau khi
mua ma tuý, Phát đã thuê phòng tại khách sạn và lần lượt rủ thêm
các đối tượng đến cùng sử dụng. Trong vụ án này, việc mua ma túy
xuất phát từ ý chí ban đầu của Phát, ngay từ đầu các đối tượng còn
lại không có ý định góp tiền và mua ma túy sử dụng, mà mãi đến
khi được Phát rủ rê thì mới đến.

Theo đánh giá của VKS, Phát là người trưởng thành, có đầy đủ
trách nhiệm hình sự và biết rõ hành vi của mình là trái luật, thấy
được tác hại của hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma
tuý nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của Phát dưới góc độ khoa
học pháp lý đã thỏa mãn hành vi thuộc mặt khách quan và đủ dấu
hiệu cấu thành tội “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma
tuý” theo Điều 258 BLHS.  

Việc tòa án hai cấp tỉnh Đồng Nai chỉ xử Phát về tội “Tàng trữ
trái phép chất mua tuý” là đã bỏ lọt hành vi rủ rê, lôi kéo người khác
cùng sử dụng trái phép ma tuý; mà lẽ ra cần phải xử lý nghiêm để
đảm bảo tính răn đe, giáo dục.

VKSND Cấp cao đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao
tại TP HCM mở phiên giám đốc thẩm hủy cả hai bản án trên để điều
tra xét xử lại theo đúng pháp luật.  hải Thanh
hải PhòNg:
Phát hiện lô hàng loa đài nghi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trên cơ sở đơn đề nghị của Cty CP Xuất nhập khẩu & Đầu tư
phát triển Tân Việt, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng

khu vực I phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu; Đội Kiểm soát hải
quan đã tiến hành thủ tục kiểm tra, mở container hàng nhập khẩu
thiết bị âm thanh của Cty CP Đầu tư AV Việt Nam (số 7, ngõ 68 phố
Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) do nghi
vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa trong container theo tờ khai hải
quan gồm 20 mục, gồm loa, bộ loa thùng, bộ tạo vang xử lý tín hiệu
âm thanh, bộ chia nguồn, micro không dây, khung giá treo loa các
loại đều mang nhãn hiệu “CAF”, tình trạng mới 100% có xuất xứ
từ Trung Quốc. Cơ quan chức năng đã lấy 19 mẫu hàng hóa là các
sản phẩm của hệ thống âm thanh, được nhập khẩu theo tờ khai ngày
22/11/2022 của Cty AV Việt Nam để trưng cầu giám định. Phần
hàng hóa còn lại đóng trở lại container, kẹp chì niêm phong.

Đến ngày 7/1/2022, Hải quan Hải Phòng có văn bản (kèm mẫu
sản phẩm) gửi Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đề nghị
phối hợp giám định lô hàng trên của Cty AV Việt Nam xem “có hay
không dấu hiệu hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” như đơn
tố giác của Cty Tân Việt.

Ngày 10/1/2022, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã có Kết luận
giám định sở hữu công nghiệp. Theo đó, dấu hiệu “CAF” gắn trên
các sản phẩm (hàng hóa) bị xem xét – như thể hiện tại mẫu vật giám
định là yếu tố xâm phạm quyền theo quy định tại Điều 11 Nghị định
105/2006/NĐ-CP với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số
390821 của Cty Tân Việt.

Theo trích lục tại Cổng thông tin của Tổng cục Hải quan, từ
tháng 6/2021 đến trước thời điểm kiểm tra container, Cty AV Việt
Nam đã nhập khẩu số lượng lớn hàng hóa sản phẩm là các thiết bị
âm thanh có giá trị hàng chục tỷ đồng và các sản phẩm trên đều
được gắn nhãn “CAF”.

Đại diện Cty Tân Việt mong các cơ quan chức năng đưa ra cảnh
báo và xử lý nghiêm các hành xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử
lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế cho DN và
quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Theo đại diện Cty Tân
Việt, hành vi trên còn có dấu hiệu lừa dối khách hàng, sản xuất hàng
giả khi cho đóng nhãn “CAF”, là nhãn hiệu Tân Việt được bảo hộ. 

Vân Thanh

67.000 tổ vay vốn với gần 1,5
triệu thành viên

Tín dụng với các lĩnh vực ưu
tiên có mức tăng trưởng khá, dư
nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn (là nơi dễ phát sinh
hoạt động “tín dụng đen”) đạt
2,36 triệu tỷ đồng với hơn 14 triệu
khách, chiếm 25% tổng dư nợ tín
dụng nền kinh tế, tăng 3,8% so
với cuối năm 2020. Hiện các tổ
chức tín dụng (TCTD) đã phối
hợp với chính quyền địa phương,
Hội Nông dân, Phụ nữ thành lập
67.000 tổ vay vốn với gần 1,5
triệu thành viên, tăng 13.000 tổ,
100.000 thành viên so với 2018.

Các TCTD cũng đẩy mạnh
cho vay phục vụ nhu cầu đời
sống, cho vay tiêu dùng với dư nợ
đến cuối tháng 4/2021 đạt 1,92
triệu tỷ đồng, chiếm trên 20% dư
nợ nền kinh tế, tăng 3,81% so với
cuối 2020. Chương trình cho vay
tiêu dùng 5.000 tỷ đồng của
Agribank đến cuối tháng 5/2021
đã cho 533.860 lượt khách vay
vốn, doanh số cho vay đạt 33.982
tỷ đồng.

Ngoài nguồn vốn tín dụng
thương mại, Ngân hàng Chính
sách xã hội đang triển khai 20
chương trình tín dụng ưu đãi
nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản
xuất kinh doanh và tiêu dùng cho
hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc
thiểu số và các đối tượng chính
sách với dư nợ đến cuối tháng
4/ 2021 đạt gần 234 nghìn tỷ đồng.

Để phòng ngừa tội phạm “tín
dụng đen” (TDĐ), NHNN cũng
thường xuyên giải đáp kịp thời
các kiến nghị giúp người dân nắm
bắt đầy đủ thông tin liên quan cơ
chế, chính sách tín dụng; đồng
thời tuyên truyền cho người dân

về phương thức, thủ đoạn, hệ lụy
của TDĐ; chủ trì phối hợp Bộ
Công an tổ chức truyền thông
rộng rãi, giải đáp cho người dân
về chủ đề tăng cường giải pháp
tiếp cận vốn tín dụng góp phần
hạn chế TDĐ.

NHNN cũng tạo điều kiện
cho các TCTD, chi nhánh NHNN
hoạt động kinh doanh liên tục, an
toàn, đúng luật thông qua việc
chấp thuận mở rộng mạng lưới
hoạt động; cấp phép cho các tổ
chức tài chính phi ngân hàng (Cty
tài chính, tổ chức tài chính vi mô)
nhằm gia tăng tiếp cận dịch vụ
đến người dân, đáp ứng nhu cầu
vay vốn chính đáng, hợp pháp
phục vụ đời sống, tiêu dùng, đặc
biệt là người thu nhập thấp.
Quan tâm những đối tượng
dễ tổn thương

Trong 2 năm qua, ngành ngân
hàng cũng đưa ra nhiều giải pháp
để các TCTD hỗ trợ, tháo gỡ cho
người dân, DN gặp khó khăn do
thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch
bệnh, giúp khách hàng cơ cấu lại
thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi
vay, cho vay mới khôi phục sản
xuất, kinh doanh, tái thiết cuộc
sống nhất là khách hàng bị ảnh
hưởng bởi hạn mặn tại
ĐBSCL, bão lũ miền Trung -
Tây Nguyên, dịch tả lợn châu
Phi, dịch Covid-19. 

Cụ thể, đã phát triển, đa dạng
hóa các sản phẩm tín dụng ngân
hàng phù hợp với nhu cầu sản
xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính
đáng của khách hàng, đặc biệt là
người dân ở nông thôn, vùng sâu,
vùng xa như cho vay liên vụ, vay
vốn thông qua các tổ, nhóm của
các tổ chức chính trị - xã hội, cho

vay thu nợ ngay tại địa bàn người
vay. Triển khai điểm giao dịch lưu
động bằng xe chuyên dùng để
thực hiện các nghiệp vụ như cho
vay, thu nợ, mở tài khoản, huy
động tiết kiệm, chi trả kiều hối,
phát hành thẻ. 

Ngành ngân hàng cũng đã
tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời
hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh
hưởng bởi Covid-19 (cơ cấu lại
thời hạn trả nợ 342 nghìn tỷ đồng,
cho vay mới gần 3,5 triệu tỷ
đồng); dịch tả châu Phi (cơ cấu lại
thời hạn trả nợ 551 tỷ, miễn giảm
lãi 158 tỷ đồng; cho vay mới phục
hồi sản xuất kinh doanh 1.155 tỷ
đồng); hạn mặn tại ĐBSCL (cơ
cấu lại thời hạn 2.083 tỷ đồng,
miễn giảm lãi gần 1,9 tỷ, cho vay
mới trên 740 tỷ); bão lũ tại miền
Trung - Tây Nguyên (cơ cầu lại
thời hạn 262 tỷ đồng, miễn giảm
lãi vay cho 32 nghìn tỷ dư nợ, cho
vay mới 8.375 tỷ đồng). 

Trong công tác xây dựng hoàn
thiện pháp luật, NHNN đã xây
dựng trình Thủ tướng ban hành
hàng loạt chính sách quan trọng
góp phần ngăn ngừa TDĐ như
chiến lược tài chính toàn diện
quốc gia đến 2025, định hướng
2030; ban hành các thông tư,
quyết định về hoạt động cho vay
tiêu dùng của Cty tài chính;
hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19; hoàn thiện cơ chế hỗ
trợ các đối tượng chính sách tiếp
cận vốn, gia hạn chính sách tín
dụng với hộ mới thoát nghèo,
nâng mức cho vay; chỉ đạo Ngân
hàng Chính sách xã hội hoàn
thiện phương án mở rộng cho vay
tiêu dùng. Gia Khánh

NgâN hàNg Nhà Nước:

Chính sách tín dụng 
đúng đắn giúp ngăn ngừa

“tín dụng đen”
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Chính phủ, theo báo cáo của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19, vốn tín dụng của ngành ngân hàng cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu sản
xuất kinh doanh và phục vụ đời sống người dân, Doanh nghiệp (DN), là kênh
dẫn vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Khả năng tiếp cận vốn của người dân, DN
được cải thiện. Đến cuối tháng 5/2021, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt
9,65 triệu tỷ đồng, tăng 4,97%, so với cuối 2020. 

lẢnh minh họa.


