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BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁT HÀNH TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN TOÀN QUỐC  l  ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 098.344.0666 - 091.357.7883  l  GIÁ: 6.800Đ

vấn đề trên được ông Nguyễn Đắc vinh, Chủ
nhiệm Ủy ban văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

nhấn mạnh tại Tọa đàm “Thực hiện công tác tuyên
truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ
biến tướng của tục “bắt vợ” ở một bộ phận đồng bào
dân tộc thiểu số” diễn ra chiều 22/4. (Trang 12)

Đây là một trong những giải pháp quan trọng theo Bộ
Tư pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của

quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trong
thời gian tới. Thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016,
Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trình
Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền 01
nghị định, 06 thông tư liên quan đến hoạt động đấu giá
tài sản. (Trang 5)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ
TN&MT Lê Minh Ngân tại Hội thảo lấy ý

kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 10 tỉnh phía
Bắc và dự thảo quy hoạch không gian biển quốc gia
được Bộ TN&MT phối hợp với UBNd TP Hải
Phòng tổ chức ngày 22/4.

ỞTP HCM, thành phố có mức sống đắt đỏ bậc
nhất cả nước, một ly cà phê có giá trung bình

cỡ hơn 20 ngàn đồng, nhiều quán giá chỉ 12-15
ngàn đồng. Cỡ hơn trăm ngàn đồng, có thể uống
cà phê “ngồi đồng” cả buổi ở các khách sạn 5 sao,
hay những tòa tháp cao nhất thành phố. (Trang 2)

Trò “câu view” lố lăng

CHào ngày Mới

Ngăn chặn, xóa bỏ các biến tướng
của tục “kéo vợ”

Tăng cường giám sát trực tiếp việc
tổ chức đấu giá tài sản
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Có mặt trên thị trường sơn việt
từ năm 1997, Cty TNHH Kim

Lâm do bà võ Thị Liễu Trâm làm
TGĐ đã tiên phong chuyển từ
phương thức đánh vecni truyền
thống sang việc sử dụng sơn để tăng
độ bền, làm đẹp cho bề mặt gỗ. 

(Trang 6)

CHươNg TrìNH bìNH CHọN, TôN VINH  “gươNg sáNg PHáP luậT” 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
TP HCM vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn

trong phòng chống dịch CovId-19 đối với các hoạt
động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch CovId-19 trên
địa bàn TP HCM. (Trang 7)

TP HCM ban hành bộ tiêu chí an toàn
phòng dịch COVID-19 mới

Khai thác tối đa, bảo đảm
phát triển bền vững 

môi trường biển

Nghị lực nữ doanh nhân có tiếng 
trong lĩnh vực sơn gỗ

(Trang 10-11)

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì Hội nghị “Phát triển thị
trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo
các cân đối lớn của nền kinh tế” ngày 22/4.

(Trang 4)

Phát triển vùng Đồng bằng sông cửu long:

Hoàn thiện thể chế, 
đẩy mạnh liên kết vùng

Đó là tinh thần chủ đạo của Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày
2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng
bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(Trang 3)

Xử lý nghiêm hành vi sai trái
để minh bạch thị trường vốn 



l Nhân kỷ niệm 47 năm
giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975 -
30/4/2022), sáng 22/4, UBND
TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ
phát hành và giới thiệu bộ
sách “Lịch sử chính quyền TP
Hồ Chí Minh 1945 - 2015”.
Bộ sách gồm 3 tập, được
nghiên cứu, biên soạn, hiệu
chỉnh trong thời gian 6 năm
(từ tháng 4/2015 - 2021), lấy ý
kiến đánh giá, góp ý, bổ sung,
hoàn thiện qua nhiều vòng hội
nghị, hội thảo cùng sự tham
gia của nhiều chuyên gia, nhà
khoa học, các đồng chí lãnh
đạo, nguyên lãnh đạo Đảng
bộ, chính quyền TP qua các
thời kỳ. OANH TRIỆU

l Bộ KH&CN vừa tổ chức
Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới
sáng tạo quốc gia (21/4) và
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới
(26/4) năm 2022 với thông điệp
“Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng
tạo và thế hệ trẻ vì một tương
lai tốt đẹp hơn”. Năm 2022,
lần đầu tiên Việt Nam tổ chức
Ngày Đổi mới sáng tạo quốc
gia nhằm hưởng ứng Ngày
Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo
thế giới, đồng thời mong muốn
chia sẻ, nâng cao nhận thức về
vai trò của đổi mới sáng tạo và
sở hữu trí tuệ trong phát triển
kinh tế - xã hội và phát triển
bền vững, đặc biệt tôn vinh
những đổi mới và sáng tạo do
thế hệ trẻ dẫn dắt. 

TRIỆU OANH

l Hội Truyền thông số
Việt Nam vừa chính thức
phát động Chương trình bình
chọn, trao tặng giải thưởng
Chuyển đổi số Việt Nam - Viet-
nam Digital Awards 2022.
Theo đó, Ban Tổ chức nhận hồ
sơ trực tuyến từ nay đến ngày
15/7 tại website vda.com.vn.
Giải thưởng lần này có 5 hạng
mục gồm: sản phẩm, dịch vụ,
giải pháp công nghệ số tiêu
biểu; doanh nghiệp, đơn vị sự
nghiệp chuyển đổi số xuất sắc;
cơ quan Nhà nước chuyển đổi
số xuất sắc; sản phẩm, giải
pháp chuyển đổi số vì cộng
đồng; sản phẩm, dịch vụ, giải
pháp nước ngoài. AN HẠ
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TIN VẮN

Ngày 22/4, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ khai mạc
kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức

hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên
cao cấp năm 2021.

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức quy định: Chỉ bổ nhiệm
chuyên viên cao cấp đối với công chức làm nhiệm
vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở
các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo cấp ủy,
UBND, HĐND và người đứng đầu sở, ban, ngành,
tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. “Việc tổ chức
tốt kỳ thi này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp
phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công
chức tại các bộ, ngành, địa phương”- Bộ trưởng Bộ
Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định. 

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ Nội
vụ đã thực hiện một số nội dung đổi mới để đơn giản
hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai,
minh bạch trong kỳ thi và quan trọng hơn là hướng
tới mục tiêu chất lượng, thiết thực trong công tác tổ
chức thi nâng ngạch công chức, góp phần xây dựng
nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền,
chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh
gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. 

Theo Ban Tổ chức, tại kỳ thi năm nay có tổng số
1.057 cán bộ, công chức, viên chức dự thi. Trong đó,
khối cơ quan Trung ương có 626 người (98 Vụ trưởng
và tương đương; 212 Phó Vụ trưởng và tương đương);
khối địa phương có 431 người (68 Phó Chủ tịch
UBND, HĐND; 193 Giám đốc Sở và tương đương;
122 Phó Giám đốc và tương đương). ANH TUẤN 

THI NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH:
Góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền

ỞTP HCM, thành phố có mức
sống đắt đỏ bậc nhất cả

nước, một ly cà phê có giá trung
bình cỡ hơn 20 ngàn đồng, nhiều
quán giá chỉ 12-15 ngàn đồng.
Cỡ hơn trăm ngàn đồng, có thể
uống cà phê “ngồi đồng” cả buổi
ở các khách sạn 5 sao, hay những
tòa tháp cao nhất TP.

Thế nên nếu ở phường Lộc
Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng; nếu có chuyện có người
dám uống 1 ly cà phê giá tới 7,2
triệu đồng; thì quả là vô lý như
mặt trời mọc ở phía Tây.

Trước đó, ngày 12/4, trên
mạng xã hội lan truyền thông tin
từ một du khách tố việc phải trả
249 ngàn đồng/ly cà phê (tổng

cộng là 996 ngàn đồng cho 4 ly)
sau khi đến uống cà phê “phượng
hoàng lửa” tại một quán ở
phường Lộc Tiến. Dù theo biện
bạch của chủ quán, cà phê này
“được pha chế từ sự kết hợp của
nhiều loại phụ gia như mật ong
rừng, trứng, sữa ong chúa và các
loại rượu ngoại; được đốt trực
tiếp bằng bình ga mini”, thì cũng
đã là quá đắt, là dấu hiệu “chặt
chém, cắt cổ” du khách.

Cơ quan chức năng đã kiểm
tra, lập biên bản do trong menu
của quán không có thức uống cà
phê có tên "phượng hoàng lửa",
giá trên menu có dấu hiệu tẩy xóa
vừa được dán mới. Cà phê không
phải là mặt hàng thiết yếu, cũng

không phải là mặt hàng Nhà nước
quy định giá nên việc mua bán,
kinh doanh là sự thỏa thuận giữa
hai bên. Trong quá trình pha chế
cà phê, chủ quán đã thông báo
giá với du khách, nên không có
căn cứ xử lý quán.

Sự việc có thể chỉ dừng lại ở
mức độ “ấm ức” như trên, nếu
như sau đó hơn 1 tuần chủ quán
trên lại không tung lên mạng hóa
đơn thể hiện rằng mình thậm chí
còn bán 4 ly cà phê “phượng
hoàng lửa” cho một nhóm người
“biết thưởng thức” với giá 28,8
triệu đồng (7,2 triệu đồng/ly).
Người này cho rằng: “Sản phẩm
của quán hướng tới những đối
tượng khách hàng khác nhau,
trong đó đề cao giá trị và ý nghĩa
của mỗi ly cà phê. Mỗi ly cà phê
được pha chế có thể được coi là
"độc nhất vô nhị" Việt Nam nên

giá 7,2 triệu đồng/ly là hoàn toàn
hợp lý nếu không nói là thấp so
với ly cà phê gần 100 triệu đồng”. 

Đội cảnh sát kinh tế Công an
TP Bảo Lộc và Công an phường
Lộc Tiến đã làm việc, lật tẩy chiêu
trò của chủ quán nêu trên. Đối
tượng khai đã tự nghĩ ra, tự in hóa
đơn tính tiền 4 ly cà phê “phượng
hoàng lửa” rồi đăng tải lên mạng
để “câu like, câu view”. Thực ra
không có ly cà phê nào trị giá tiền
triệu, cũng không có nhóm khách
nào “hóa rồ” tới mức vui vẻ chấp
nhận bỏ ra số tiền bằng cả gia tài
của một người nghèo chỉ để uống
4 ly cà phê.

Mới đây, Trung tướng Tô Ân
Xô, người phát ngôn Bộ Công an,
khẳng định gần đây có việc một số
đối tượng tung tin đồn thất thiệt,
đưa tin thiếu kiểm chứng trên
không gian mạng, gây tác động

tiêu cực đến môi trường đầu tư
kinh doanh. Để hạn chế vấn nạn
trên, Bộ Công an đã triển khai bài
bản nhiều giải pháp như tham
mưu hoàn thiện chính sách pháp
luật và các văn bản hướng dẫn thi
hành, củng cố cơ sở pháp lý vững
chắc để xử lý những hành vi đưa
tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng, vi
phạm pháp luật; thu thập, củng cố
tài liệu, chứng cứ về các hành vi
đưa tin thiếu kiểm chứng… và Bộ
Công an sẽ kiên quyết xử lý theo
quy định của pháp luật về hành
chính và hình sự với những đối
tượng có hành vi đưa tin thiếu
kiểm chứng, ảnh hưởng tiêu cực
đến sự phát triển kinh tế - xã hội,
môi trường đầu tư kinh doanh.
Hành vi của chủ quán cà phê nêu
trên là một điển hình cho dạng vi
phạm này, cần phải xử lý nghiêm. 

MINH KHANG

CHÀO NGÀY MỚI

Trò “câu view” lố lăng

Ngày 22/4, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy
ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phối

hợp với Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ
chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Đông
Nam Bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 với
chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của HĐND các cấp”.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang
Phương, Phó Chủ tịch QH đánh giá, từ đầu nhiệm
kỳ 2021-2026, HĐND các tỉnh, TP trong khu vực
đã có những cách làm sáng tạo, nhiều đổi mới nhằm
nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, đóng góp
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững
ổn định chính trị. 

Phó Chủ tịch QH cũng lưu ý việc đổi mới công
tác phối hợp trong việc tiếp xúc cử tri, trả lời phản
ánh của cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu
nại, tố cáo; đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp
của HĐND, bám sát thực tiễn tình hình. Phó Chủ

tịch QH Trần Quang Phương đề nghị HĐND các
tỉnh, thành cần nghiên cứu để ban hành chương
trình xây dựng nghị quyết cho cả nhiệm kỳ để tạo
định hướng từ sớm, từ xa, chú ý các nghị quyết
tạo hành lang pháp lý để phát triển kinh tế - xã
hội; chú trọng chất lượng giám sát, bảo đảm yêu
cầu “đã giám sát là phải có hiệu quả”, đi đến cùng
vấn đề giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung bàn thảo các
giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn
diện, nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và đổi mới phương
thức hoạt động của HĐND, xây dựng và hoàn thiện
thể chế về tổ chức và hoạt động của HĐND; giải
pháp đổi mới phương thức hoạt động của Thường
trực HĐND tỉnh, TP trong lựa chọn nội dung giám
sát, cách thức tổ chức, đối tượng, phạm vi giám sát;
đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của cơ
quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố
cáo; kiến nghị của cử tri… TUỆ MINH 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của HĐND các cấp

Tiếp tục đổi mới
phương thức 
lãnh đạo của Đảng

Tại Trụ sở Ban Tổ chức Trung
ương vừa diễn ra Phiên họp

lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng
Đề án “Tổng kết 15 năm thực
hiện Nghị quyết Trung ương 5
khóa X về tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng
đối với hoạt động của hệ thống
chính trị” trình Hội nghị Trung
ương 6 khóa XIII (Ban Chỉ đạo
Đề án Trung ương 6).

Tại Phiên họp, bà Trương Thị
Mai, Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án
Trung ương 6 nhấn mạnh, mục
tiêu của việc tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng
là tiếp tục nâng cao năng lực cầm
quyền của Đảng trong cơ chế
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản
lý, nhân dân làm chủ. Để đảm
bảo cho đất nước phát triển theo
các mục tiêu đã đề ra trong
những năm tiếp theo, Đảng phải
luôn đảm bảo sự lãnh đạo và
nâng cao năng lực cầm quyền
ngày một tốt hơn. Theo đó, việc
đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng phải bao quát, toàn
diện trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội từ phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng
- an ninh, đối ngoại, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh…

Trong những nhiệm kỳ vừa
qua, 5 phương thức lãnh đạo của
Đảng ghi nhận trong Cương lĩnh
được các cấp ủy quan tâm thực
hiện. Trong đó, 3 phương thức
trọng yếu là Đảng lãnh đạo bằng
đường lối, chủ trương; lãnh đạo
thông qua công tác cán bộ, tổ chức
bộ máy; lãnh đạo thông qua kiểm
tra, giám sát. Mỗi phương thức
này gắn vào từng cơ quan, đơn vị
lại có cách thức triển khai thực
hiện khác nhau, do đó, Trưởng
Ban Tổ chức Trung ương cũng
phân định rõ các nhóm cơ quan để
tiến hành nghiên cứu việc đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng,
bao gồm các cơ quan tham mưu
chiến lược của Đảng; nhóm các
cơ quan Nhà nước; Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội, hội quần chúng; cấp ủy, tổ
chức đảng trực thuộc Trung ương.

VÂN THANH

Ngày 22/4, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
Phạm Quí Tiên chủ trì buổi giám sát chuyên đề

của Thường trực HĐND TP với UBND TP và các
sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình tổ chức thực
hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp
xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND
TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nêu rõ, với những
dự án đã được cấp phép và cấp chủ trương đầu tư,
thời gian tới, UBND TP sẽ chỉ đạo sở, ngành liên
quan rà soát đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác
và kiên quyết thu hồi những dự án không triển khai,
để bố trí cho những nhà đầu tư có đủ năng lực vào
thực hiện.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP
Hà Nội Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, công tác xử lý
chất thải rắn sinh hoạt là vấn đề hết sức quan trọng,

được lãnh đạo TP Hà Nội rất quan tâm chỉ đạo. Tuy
nhiên, đây là lĩnh vực khó nên vẫn còn nhiều tồn tại,
hạn chế cần phải tiếp tục tăng cường rà soát, quyết
liệt triển khai. Đánh giá trong thời gian qua, UBND
TP đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên
quan đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý chất thải sinh
hoạt, đặc biệt là huyện Sóc Sơn và các chủ đầu tư
tích cực triển khai các dự án trên địa bàn, Phó Chủ
tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP tăng
cường chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các
dự án liên quan. Các sở, ngành khẩn trương tháo
gỡ những vướng mắc, có hướng dẫn liên quan đến
cơ chế chính sách, tập trung triển khai các dự án
an sinh, chú trọng đảm bảo môi trường, phục vụ
tốt nhu cầu người dân, tránh bức xúc dẫn đến
khiếu kiện… MINH TUỆ 

HÀ NỘI:
Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt
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Đó là tinh thần chủ
đạo của Nghị quyết số
13-NQ/TW ngày
2/4/2022 của Bộ
Chính trị khóa XIII về
phương hướng phát
triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng,
an ninh vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045.

Hôm qua (22/4), Bộ Chính
trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị
toàn quốc quán triệt, triển khai
thực hiện Nghị quyết số 13-
NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ
Chính trị khóa XIII về phương
hướng phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh vùng Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính, Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ,
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn
Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức qua
hình thức trực tiếp kết hợp với
trực tuyến. Nhiều bộ, ngành, địa
phương, trong đó có Bộ Tư pháp
kết nối Hội nghị trực tuyến với
điểm cầu Hội trường Ban Chấp
hành Trung ương Đảng.

Đưa ĐBSCL “vươn lên”
mạnh mẽ hơn nữa 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh, vùng ĐBSCL
thực sự là địa bàn chiến lược đặc
biệt quan trọng về chính trị, kinh
tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng,
an ninh và đối ngoại của cả nước;
là “Vùng cực Nam - Thành đồng
của Tổ quốc”, cửa ngõ phía tây
nam của quốc gia, có vị trí, vai trò
đặc biệt quan trọng cần được phát
huy cao hơn và tiềm năng, lợi thế
to lớn cho phát triển cần được
khai thác có hiệu quả hơn trên cơ
sở xây dựng, ban hành và tổ chức
triển khai thực hiện thật tốt Nghị
quyết của Bộ Chính trị lần này về
phát triển vùng, đáp ứng mục
tiêu, yêu cầu phát triển của vùng
và cả nước trong thời kỳ mới.

Bộ Chính trị ban hành Nghị
quyết mới lần này là để tiếp tục
phát huy những kết quả thành
tựu to lớn đã đạt được, khắc
phục những hạn chế, yếu kém
còn tồn tại và vượt qua khó
khăn, thách thức mới đang đặt
ra. “Việc nghiên cứu, ban hành

và tổ chức triển khai thực hiện
thật tốt Nghị quyết lần này sẽ
góp phần để ĐBSCL “đứng
dậy” làm chủ và “vươn lên”
mạnh mẽ hơn nữa trong thời
gian tới cùng cả nước”, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Nghị quyết lần này đã xác
định rất rõ mục tiêu tổng quát và
một số chỉ tiêu cụ thể đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nghị quyết cũng đề ra đầy đủ,
đồng bộ các giải pháp, đáp ứng
yêu cầu của giai đoạn phát triển
mới, bao gồm các nhóm nhiệm
vụ, giải pháp về hoàn thiện thể
chế, chính sách phát triển và đẩy
mạnh liên kết vùng; về phát triển
nhanh và bền vững kinh tế vùng;
về phát triển văn hoá, xã hội,
nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân; về bảo đảm
vững chắc quốc phòng, an ninh;
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
hệ thống chính trị.

Khơi dậy, phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa tính 
chủ động, sáng tạo

Để tổ chức thực hiện tốt Nghị
quyết lần này, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải
nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc

mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội
dung của Nghị quyết, nắm vững
những quan điểm, tư tưởng chỉ
đạo, những công việc phải làm,
trên cơ sở đó có sự thống nhất
cao về ý chí, quyết tâm của cả
nước, toàn vùng, từng địa
phương trong vùng, của các
cấp, các ngành từ Trung ương
đến địa phương. 

“Xác định rõ đây là trách
nhiệm của toàn hệ thống chính trị,
chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng
của vùng và các địa phương trong
vùng. Đồng thời, phải nhận thức
thật đúng và giải quyết thật tốt
mối quan hệ giữa phát triển vùng
và phát triển chung của cả nước
với tinh thần “Cả nước vì vùng và
vùng vì cả nước”.

Tổng Bí thư chỉ rõ: “Cần khơi
dậy và phát huy mạnh mẽ hơn
nữa truyền thống cách mạng, tinh
thần yêu nước; tính chủ động,
sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường
và khát vọng vươn lên của cán
bộ, đảng viên và nhân dân các địa
phương trong vùng; quyết vượt
lên chính mình, khắc phục tư
tưởng tự mãn, bằng lòng với
những gì đã làm, trung bình chủ
nghĩa; trái lại, phải có ý chí và
quyết tâm cao hơn nữa, quyết

không cam chịu đói nghèo, thua
kém các tỉnh khác, vùng khác”.

Đồng thời vùng cần tranh thủ
sự hỗ trợ của Trung ương, sự hợp
tác, giúp đỡ của các địa phương
trong cả nước, nhất là TP HCM
và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ
để phát triển kinh tế vùng nhanh
và bền vững hơn, giàu có, trù phú
hơn; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
vùng đạt mức cao hơn bình quân
chung của cả nước.

Trên cơ sở đổi mới về tư duy
và nhận thức, đẩy mạnh việc

xây dựng, hoàn thiện thể chế,
chính sách phát triển vùng,
Tổng Bí thư đề nghị, Chính phủ
và các cơ quan ở Trung ương
cần tăng cường phối hợp với
các địa phương trong vùng khẩn
trương xây dựng, hoàn thiện,
ban hành và triển khai thực hiện
luật pháp, chính sách ưu tiên, có
tính đặc thù cho phát triển vùng. 

Xây dựng và tổ chức thực
hiện thật tốt quy hoạch phát
triển vùng giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2045 theo
hướng xanh, bền vững và toàn
diện; phù hợp với quy hoạch
tổng thể quốc gia, bảo đảm tích
hợp, đa ngành; gắn kết giữa
phát triển nông nghiệp với phát
triển công nghiệp và dịch vụ;
giữa phát triển đô thị với xây
dựng nông thôn mới; giữa phát
triển kinh tế với quản lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường; ứng
phó với thiên tai và thích ứng
với biến đổi khí hậu, nước biển
dâng, xâm nhập mặn; hình
thành được các chuỗi giá trị
ngành, sản phẩm của vùng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng yêu cầu ngay sau Hội
nghị này, căn cứ vào Nghị quyết
và Kế hoạch của Bộ Chính trị,
sự chỉ đạo, hướng dẫn của các
ban đảng Trung ương và các cơ
quan cấp trên, các cấp uỷ và tổ
chức đảng ở Trung ương và các
cấp, các ngành, các cơ quan,
đơn vị trong toàn hệ thống
chính trị của các địa phương
trong vùng cần khẩn trương xây
dựng kế hoạch hành động,
chương trình học tập, quán triệt
và triển khai thực hiện nghiêm
túc Nghị quyết gắn với tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ
cần chỉ đạo, khẩn trương xây
dựng, ban hành Chương trình
hành động triển khai thực hiện
Nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ
thể cho các bộ, ngành ở Trung
ương và các địa phương trong
vùng. Chương trình hành động
phải bám sát các quan điểm, tư
tưởng chỉ đạo và nội dung của
Nghị quyết, bảo đảm sát hợp
với từng địa phương trong vùng
và tiểu vùng. Các bộ, ban,
ngành Trung ương và các địa
phương trong vùng cần cụ thể
hoá Nghị quyết và Chương trình
hành động của Chính phủ bằng
các cơ chế, chính sách, kế
hoạch, đề án, dự án và nguồn
lực cụ thể, có tính khả thi cao. 

H.MÂY

Tiếp tục nâng cao phẩm chất
chính trị, đạo đức của luật sư

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính
tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

diễn ra chiều 21/4. 
Thủ tướng nêu rõ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ

chức xã hội nghề nghiệp, thực hiện nhiều nhiệm vụ chính
trị, pháp lý được Đảng và Nhà nước giao, góp phần bảo
vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của
các cá nhân, tổ chức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực góp
ý, xây dựng chính sách, pháp luật, rà soát thủ tục hành
chính, trợ giúp pháp lý miễn phí, tuyên truyền, phổ biến
pháp luật.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng đề
nghị tập trung xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật
sư trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước,
nhân dân và đội ngũ luật sư; thực hiện tốt các nhiệm vụ
chính trị - pháp lý do Đảng, Nhà nước và các cấp chính
quyền giao phó; xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư luôn
ý thức tinh thần phục vụ lợi ích chung, quyền và lợi ích
hợp pháp của cá nhân, góp phần xây dựng thể chế, pháp
luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam. Cùng với đó, xây dựng bộ máy hoạt động có
tính chuyên môn hóa và chuyên nghiệp. Tăng cường
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, coi đây là
một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất; tiếp tục nâng
cao phẩm chất chính trị, đạo đức liêm chính, trong sáng
của luật sư; nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý cho

khách hàng và cộng đồng xã hội; đặc biệt quan tâm công
tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng yếu thế,
các gia đình khó khăn…

Thủ tướng cũng đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam
có chiến lược và kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư cả
về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch
vụ pháp lý của xã hội, yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ
lợi ích công và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, phát triển nghề luật sư, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp luật sư gắn với chuyển đổi số,
đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng hội nhập quốc tế
theo tinh thần Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến
năm 2025, định hướng năm 2030 đã được Thủ tướng phê
duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020. 

ĐÔNG QUANG 

PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

Hoàn thiện thể chế, 
đẩy mạnh liên kết vùng

lToàn cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng gợi mở tập
trung vào trả lời 3 câu hỏi: Vì
sao lúc này Bộ Chính trị lại
bàn và ra Nghị quyết về
phương hướng phát triển kinh
tế - xã hội và bảo đảm quốc
phòng, an ninh vùng Đồng
bằng sông Cửu Long đến năm
2030, tầm nhìn đến năm
2045?; những ý tưởng mới,
tinh thần mới, nội dung mới
của Nghị quyết lần này là gì?;
cần làm gì và làm như thế
nào để thực hiện có kết quả
Nghị quyết của Bộ Chính trị,
biến Nghị quyết thành hiện
thực sinh động?
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Phát triển kinh tế gắn
chặt với bảo vệ lợi ích
chính đáng trên biển
Đây là nguyên tắc xuyên suốt về phát triển

ngành dầu khí được Ủy ban Thường vụ
Quốc hội (UBTVQH) thống nhất khi cho ý
kiến đối với dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) tại
Phiên họp thứ 10 của UBTVQH.

Theo thông báo kết luận của UBTVQH
về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), UBTVQH
đánh giá Chính phủ đã tích cực, chủ động
chuẩn bị dự án Luật. Hồ sơ dự án Luật đã cơ
bản đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật. Để đáp ứng yêu
cầu cần bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung
của dự thảo Luật, UBTVQH đề nghị tiếp tục
rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn
của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị
quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ
Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển
ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và
tầm nhìn đến năm 2035, Nghị quyết số 55-
NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị
về định hướng Chiến lược phát triển năng
lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045...; rà soát, đổi mới
cách tiếp cận, cơ cấu lại dự án Luật để bao
quát toàn diện ngành dầu khí; thống nhất
nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng Luật
là phát triển ngành dầu khí để phát triển kinh
tế nhưng gắn chặt với bảo vệ quyền và lợi
ích chính đáng của Việt Nam trên biển, phù
hợp với luật pháp quốc tế; bảo đảm an toàn
cho người, tài sản, lợi ích chính đáng của
nhà đầu tư khi tham gia điều tra cơ bản và
hoạt động dầu khí trên cơ sở tôn trọng độc
lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh
quốc gia của Việt Nam và tuân thủ pháp luật
Việt Nam.

UBTVQH đề nghị rà soát lại các quy định
về chính sách của Nhà nước về dầu khí để
bảo đảm cụ thể, khả thi; có cơ chế, chính sách
tăng cường thu hút nguồn lực từ các thành
phần kinh tế, các tổ chức trong và ngoài nước
để phát triển ngành dầu khí, xây dựng cơ chế
thu hút đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh công tác
tìm kiếm, thăm dò để gia tăng trữ lượng và
sản lượng khai thác dầu khí tại các khu vực
tiềm năng, nước sâu, xa bờ; tạo căn cứ pháp
lý để điều tra, khai thác các dạng năng
lượng mới trong lĩnh vực dầu khí, các
nguồn dầu khí phi truyền thống như khí
than, khí đá phiến… không để tình trạng
chia cắt, khó tiếp cận do cơ chế điều tra cơ
bản, quản lý khai thác cứng nhắc của các
tập đoàn, tổng công ty.

Cùng với đó, UBTVQH đề nghị tăng
cường phân công, phân cấp quản lý nhà nước
về dầu khí từ trung ương đến địa phương, bảo
đảm hiệu lực, hiệu quả, cải cách thủ tục hành
chính, rút ngắn quá trình ra quyết định đầu
tư; tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu
khí. Hoàn thiện quy định về thẩm quyền,
trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp để bảo đảm vai trò
quản lý nhà nước và bảo đảm phân công,
phân cấp rõ ràng gắn với cơ chế kiểm tra,
giám sát, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống
tham nhũng, lãng phí. Bổ sung quy định về
cơ chế kiểm tra, giám sát của Ủy ban Quản
lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, doanh nghiệp
100% vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Quy định rõ cơ chế quản lý, sử dụng tài sản
và tiếp nhận toàn bộ quyền lợi tham gia từ
nhà thầu nước ngoài rút khỏi hợp đồng dầu
khí vì lý do đặc biệt. Thiết kế phù hợp quy
định về tiếp nhận mỏ, cụm mỏ dầu khí để
tận thu khai thác. Bảo An

Cần thiết làm trong sạch 
thị trường vốn

Tại Hội nghị, báo cáo tổng quan
về các kết quả đạt được cũng như
những rủi ro của thị trường vốn, Bộ
trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc
cho biết, Bộ sẽ tập trung vào một số
giải pháp chính để đảm bảo thị
trường hoạt động an toàn, minh bạch,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
nhà đầu tư như tổ chức điều hành thị
trường gắn với hoàn thiện khung khổ
pháp lý; tích cực triển khai công tác
tái cấu trúc thị trường chứng khoán,
nâng cao sức cạnh tranh và chất
lượng của các định chế trung gian thị
trường; nâng cao hiệu quả công tác
giám sát; tăng cường công tác phối
hợp giữa các bộ, ngành và hoạt động
hợp tác quốc tế.

Liên quan đến các giải pháp để thị
trường vốn phát triển lành mạnh, bền
vững, hiệu quả, Thiếu tướng Lê Văn
Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề
nghị các bộ, ngành tăng cường phối
hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng
cao hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm
trên lĩnh vực ngân hàng, tài chính
chủ động phát hiện rủi ro tiềm ẩn, kịp
thời có biện pháp phòng ngừa khắc
phục “lỗ hổng”. Bộ Công an tiếp tục
chỉ đạo công an các địa phương tăng
cường các biện pháp để chủ động
phát hiện sai phạm, thiếu sót, bất cập,
để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung
và đấu tranh xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm trên thị trường chứng
khoán và phát hành trái phiếu doanh
nghiệp để tạo môi trường minh bạch,
ổn định, phát triển…

Các ý kiến tại Hội nghị đánh giá
những năm qua, thị trường vốn của
Việt Nam phát triển nhanh cả về
chiều rộng và chiều sâu. Quy mô,
sản phẩm, thanh khoản tăng nhanh,
góp phần huy động được nguồn lực
tài chính rất quan trọng cho nền kinh
tế, hỗ trợ và bổ sung cho kênh cung
ứng vốn truyền thống là tín dụng
ngân hàng. Thị trường vốn đã hình
thành và vận hành đầy đủ các cấu
phần bao gồm: Thị trường cổ phiếu,
thị trường trái phiếu, thị trường
chứng khoán phái sinh. Bên cạnh
những kết quả tích cực đã đạt được,
thị trường vốn còn những hạn chế,
bất cập, cá biệt còn một số tổ chức,
cá nhân vi phạm quy định pháp luật
khi tham gia thị trường. Tuy nhiên,
những sai phạm chỉ là thiểu số. Việc
xử lý là cần thiết, góp phần bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho đại đa
số các nhà đầu tư, doanh nghiệp
chân chính, hoạt động lành mạnh,
tuân thủ pháp luật. Đây cũng là bước

đi cần thiết làm trong sạch thị
trường, để thị trường tốt hơn, lành
mạnh hơn, an toàn, bền vững hơn.
Không hình sự hóa các quan hệ
dân sự, kinh tế

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng
Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội
nghị có ý nghĩa quan trọng để thực
hiện mục tiêu phát triển thị trường vốn
lành mạnh, hiệu quả, bền vững, phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá
cao các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết,
bám sát thực tiễn, Thủ tướng cũng
khẳng định thông điệp Đảng, Nhà
nước ta nhất quán chủ trương không
hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh
tế và luôn có chính sách hỗ trợ, khuyến
khích các doanh nghiệp tuân thủ pháp
luật, làm ăn chân chính nhưng cá nhân,
tổ chức nào cố tình vi phạm thì phải xử
lý nghiêm minh. Đồng thời, Chính phủ
quyết tâm cao lành mạnh hóa thị
trường, không để một số vụ việc ảnh
hưởng niềm tin của nhà đầu tư, đến
việc huy động vốn qua thị trường
chứng khoán, thị trường trái phiếu, cổ
phiếu để phát triển kinh tế.

Phân tích tầm quan trọng của thị
trường vốn trong huy động nguồn
lực phục vụ phát triển đất nước, Thủ
tướng cho biết, thời gian qua khuôn
khổ pháp lý thị trường vốn, tiền tệ
thường xuyên được cập nhật, hoàn
thiện, phù hợp với sự phát triển của
thị trường, tiếp cận chuẩn mực quốc
tế. Bên cạnh những mặt tích cực, Thủ
tướng đề nghị đánh giá thẳng thắn,
khách quan những tồn tại nội tại của
thị trường vốn để có giải pháp căn cơ
làm lành mạnh thị trường. Nêu
nguyên nhân khách quan, chủ quan
của các vụ việc gần đây, trong đó
nguyên nhân chủ quan là chủ yếu,
Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ
xử lý nghiêm, quyết liệt những hành
vi sai trái để minh bạch hóa thị
trường, bảo vệ nhà đầu tư, doanh
nghiệp, người dân, không làm ảnh
hưởng đến huy động vốn trung và dài
hạn, đến thị trường trái phiếu, cổ
phiếu, đến niềm tin của nhà đầu tư

trong và ngoài nước, ảnh hưởng đến
nền kinh tế của chúng ta. 

Khái quát những tồn tại của thị
trường vốn, Thủ tướng nêu một số
nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó,
Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các
bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn
thiện hành lang pháp lý trình các cấp
có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính
sách phù hợp, hiệu quả, không quá
chặt chẽ, lỏng lẻo bảo vệ nhà đầu tư
chân chính, có trách nhiệm; giao Bộ
Tài chính rà soát sửa đổi các bất cập
hiện hành về thị trường trái phiếu, thị
trường chứng khoán, nghiên cứu sửa
đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng
khoán, chấn chỉnh sử dụng vốn sau
phát hành trái phiếu doanh nghiệp,
khắc phục tình trạng nghẽn lệnh, đầu
tư công nghệ hiện đại, tăng cường chế
tài xử phạt nghiêm minh các hành vi vi
phạm pháp luật, nhất là tình trạng thao
túng, làm giá… 

Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ
phối hợp với các bộ, ngành liên quan
phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm đối với thị trường trái phiếu, thị
trường chứng khoán, tiền tệ, quyết tâm
cao lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của các nhà đầu tư. 

Thủ tướng đề nghị cần có công cụ
quản lý, giám sát hiệu quả, chặt chẽ, có
các công ty đánh giá tín nhiệm khoa
học, khách quan, chính xác vì sự phát
triển chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc,
lợi ích của các nhà đầu tư, doanh
nghiệp, người dân; không để xảy ra
khủng hoảng truyền thông, xử lý hành
vi đưa thông tin xuyên tạc, không kiểm
chứng, ảnh hưởng đến thị trường…
Các cơ quan liên quan khẩn trương
triển khai các biện pháp cần thiết để
nâng hạng thị trường chứng khoán Việt
Nam từ thị trường cận biên lên thị
trường mới nổi.

Thủ tướng cho biết, ngay sau Hội
nghị này, Chính phủ sẽ ban hành văn
bản phù hợp về ổn định và phát triển
thị trường vốn an toàn, minh bạch,
hiệu quả. T.Quyên 

Xử lý nghiêm hành vi sai trái
để minh bạch thị trường vốn 

Đó là nhấn mạnh của Thủ
tướng Phạm Minh Chính khi
chủ trì Hội nghị “Phát triển
thị trường vốn an toàn, minh
bạch, hiệu quả, bền vững
nhằm ổn định kinh tế vĩ mô,
đảm bảo các cân đối lớn của
nền kinh tế” ngày 22/4.

lThủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị.

Quy mô thị trường vốn Việt Nam tăng trưởng bình quân 28,5%/năm giai
đoạn 2016-2021, năm 2021 đạt 134,5% GDP, gấp 3,5 lần năm 2015. Giá trị

giao dịch hàng ngày tăng mạnh, bình quân từ đầu năm đến nay đạt 30,8 nghìn tỷ
đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng tài khoản chứng khoán
mở mới vượt trước 3 năm so với mục tiêu đề ra.
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Các Trung tâm dịch vụ 
đấu giá tài sản tiếp tục
đóng vai trò nòng cốt 

Thực hiện Luật Đấu giá tài
sản năm 2016, Bộ Tư pháp đã
chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành trình Chính phủ ban hành
và ban hành theo thẩm quyền 01
nghị định, 06 thông tư liên quan
đến hoạt động đấu giá tài sản.

Để khắc phục, hạn chế,
vướng mắc, bất cập trong tổ chức
và hoạt động đấu giá và nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác quản
lý nhà nước về đấu giá tài sản, Bộ
Tư pháp đã trình Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chỉ thị số
40/CT-TTg ngày 02/11/2020 về
tăng cường công tác quản lý nhà
nước đối với hoạt động đấu giá
tài sản, trong đó đã đưa ra các
nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu cụ
thể đối với các bộ, ngành, UBNd
các địa phương trong quá trình tổ
chức đấu giá tài sản. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ,
UBNd cấp tỉnh đã rà soát, sửa
đổi, bổ sung và ban hành các văn
bản pháp luật chuyên ngành, đảm
bảo phù hợp, thống nhất với Luật
Đấu giá tài sản, tổ chức triển khai
Luật này tại địa phương đồng bộ,
thống nhất, bước đầu thực hiện
có hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp được nêu trong Chỉ thị số
40/CT-TTg. 

Đến tháng 11/2021, cả nước
có hơn 1.000 đấu giá viên; gần
500 doanh nghiệp đấu giá tài sản;
59/63 Trung tâm dịch vụ bán đấu
giá tài sản tại các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW. Các Trung tâm
dịch vụ đấu giá tài sản đã và đang
từng bước đổi mới mô hình tổ
chức, hoạt động, chuyển dần
sang cơ chế tự chủ về tài chính,
hoạt động theo mô hình doanh

nghiệp theo lộ trình phù hợp.
Hoạt động của các Trung tâm
dịch vụ đấu giá tài sản tiếp tục
đóng vai trò nòng cốt trong việc
dẫn dắt, định hướng cho hoạt
động đấu giá tài sản tại địa
phương, nhất là tại các tỉnh miền
núi, có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn. 

Trong thời gian qua, các tổ
chức đấu giá tài sản đã tổ chức
thành công nhiều cuộc đấu giá
với giá trị tài sản bán được cao
hơn nhiều so với giá khởi điểm,
thu ngân sách Nhà nước đạt hiệu
quả cao. 
Kịp thời phát hiện, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm

Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp,
việc định giá tài sản, xác định giá
khởi điểm tài sản để đấu giá còn
chưa hợp lý, chênh lệch lớn so
với giá thị trường, thậm chí kết
quả định giá của các tổ chức
thẩm định giá đối với cùng một
tài sản tại cùng một thời điểm
còn chênh lệch nhau nhiều, đặc
biệt là giá đất.

việc lựa chọn tổ chức đấu giá
tài sản để thực hiện đấu giá còn
chưa khách quan, tình trạng “sân
sau” còn phổ biến, thậm chí tổ
chức đấu giá có hành vi vi phạm
pháp luật vẫn được lựa chọn;
việc người có tài sản giám sát quá
trình tổ chức đấu giá không
thường xuyên, thậm chí là
“buông lỏng” do đó, không kịp
thời phát hiện và xử lý các hành
vi vi phạm.

Năng lực hoạt động của một
số đấu giá viên, tổ chức đấu giá
tài sản còn hạn chế; còn có hiện
tượng chạy theo lợi nhuận,
“cạnh tranh” không lành mạnh,
vi phạm pháp luật, đạo đức

nghề nghiệp.  Tình trạng “thông
đồng, dìm giá”, “quân xanh,
quân đỏ” tuy có giảm nhưng
vẫn còn phức tạp, gây thất thoát
tài sản, ảnh hưởng an ninh, trật
tự tại địa phương.

do đó, Bộ Tư pháp đề nghị
các Sở Tư pháp tham mưu cho
UBNd cấp tỉnh tiếp tục thực
hiện có hiệu quả, đồng bộ các
nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ
thị số 40/CT-TTg, trong đó tăng
cường vai trò, trách nhiệm của
cơ quan quản lý tài sản, người
có tài sản trong việc phê duyệt
phương án đấu giá, tổ chức
định giá, xác định giá khởi
điểm tài sản đấu giá; lựa chọn
tổ chức đấu giá tài sản, giám sát
việc thực hiện trình tự, thủ tục
đấu giá của tổ chức đấu giá tài
sản, tham dự cuộc đấu giá để
kịp thời phát hiện và có biện
pháp xử lý các hành vi vi phạm.

Phối hợp thực hiện các biện
pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật
tự cho hoạt động đấu giá tài sản;
tăng cường thực hiện các biện
pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm
trong hoạt động đấu giá tài sản
thông qua các chuyên án, nhất là
các băng nhóm tội phạm, thông
đồng, dìm giá trong các cuộc đấu
giá tài sản công, quyền sử đụng
đất có giá trị lớn tại địa phương.

Nghiên cứu, thành lập các
Đoàn giám sát, Tổ theo dõi
thường xuyên, đột xuất để tăng
cường giám sát trực tiếp việc tổ
chức đấu giá của các tổ chức đấu
giá tài sản; việc thực hiện thí
điểm đấu giá bằng hình thức
đấu giá trực tuyến, nhất là việc
đấu giá tài sản công, quyền sử
đụng đất có giá trị lớn, phức tạp
tại địa phương. P.V

Bộ Tư pháp: 
Tập trung nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng pháp luật

Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết
số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát

triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ tập trung triển khai hiệu quả, nhất quán Chương trình phòng,
chống dịch Covid-19 (2022-2023). Trong đó, chủ động, kịp thời
trong phản ứng chính sách, pháp luật; tích cực tham mưu, đề xuất
với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch Covid-19 về tính pháp lý của các giải pháp, chính sách
phòng, chống dịch, bảo đảm vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã
hội, vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và an sinh xã
hội. Tích cực tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản pháp
luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

về công tác xây dựng pháp luật, cần nâng cao chất lượng tham
mưu lập đề nghị và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc
hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và định
hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ
khóa Xv; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác thẩm
định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định dự
án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục rà soát, nghiên cứu,
đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
và đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm tháo gỡ những rào cản về thể
chế, chính sách, quy định pháp luật, tạo điều kiện cho tổ chức, cá
nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật,
cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản; theo dõi, kiến nghị,
đôn đốc xử lý triệt để, đúng quy định các văn bản trái pháp luật, văn
bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp, nhất
là các văn bản có quy định liên quan đến việc thực hiện các quyền,
lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu
tư, kinh doanh; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Tổ công
tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp
luật, trong đó tập trung vào hoạt động xử lý kết quả rà soát và rà
soát chuyên sâu có tính chất liên ngành; cho ý kiến độc lập đối
với kết quả rà soát văn bản có nội dung liên ngành hoặc còn ý
kiến khác nhau.

về công tác cải cách hành chính, cần đẩy nhanh lộ trình thực
hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh đã ban hành; tăng cường xử lý thủ tục hành chính
trên nền tảng trực tuyến; nghiên cứu, triển khai các giải pháp đột
phá, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường khai
thác cơ cở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoạch định chính sách; xây
dựng Chính phủ điện tử; cải cách thủ tục hành chính. 

Triệu Oanh

Ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo
Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) 

Sáng ngày 22/04/2022, Trung tâm Trọng tài Quốc tế việt Nam
(viAC) đã chính thức ra mắt viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng

tài Quốc tế việt Nam (viART) 
Tại buổi lễ, TS. vũ Tiến Lộc – Chủ tịch viAC, đã chính thức

công bố Quyết định thành lập viART, đồng thời bổ nhiệm PGS.TS
Phạm duy Nghĩa giữ chức viện trưởng và GS.TS Đỗ văn Đại giữ
chức Phó viện trưởng. 

Chủ tịch viAC cho biết,  lĩnh vực hoạt động của viART sẽ bao
phủ một phạm vi rộng, đa dạng với nhiều cấp độ khác nhau các hoạt
động nghiên cứu và đào tạo từ lý thuyết đến ứng dụng, từ cơ bản
đến nâng cao, từ khung khổ pháp lý chung đến những vấn đề chính
sách và chuyên môn, nghiệp vụ cho những người hành nghề trọng
tài, các luật sư, chuyên gia pháp lý, những nhà kinh doanh muốn lựa
chọn trọng tài, hoà giải cho những tranh chấp của mình. và thậm
chí xa hơn cho cả mục tiêu quản trị rủi ro, phòng ngừa tranh chấp
cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. viện cũng là kênh giao lưu
quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo trọng tài.

“với những hoạt động cốt lõi “dài hạn” như thế nhưng được cụ
thể hoá thành các kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với yêu cầu
của từng giai đoạn, tôi kỳ vọng viART sẽ cùng các đơn vị chuyên
môn của viAC và các tổ chức trọng tài, hoà giải các cơ sở nghiên
cứu và đào tạo có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp… sẽ phấn đấu
đóng góp vào sự nghiệp phát triển nghề trọng tài chuyên nghiệp ở
việt Nam, phát triển phương thức trọng tài thương mại ở việt Nam,
để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt Nam,
đồng thời đưa việt Nam trở thành điểm đến tin cậy trong giải quyết
tranh chấp quốc tế…” - TS vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Cũng tại Lễ ra mắt, viAC đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại
học Luật TP Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế quốc dân và Học viện
tư pháp làm cơ sở cho việc thực hiện các mục tiêu nghiên cứu và
đào tạo nói trên một cách hiệu quả, nhanh chóng. viAC cũng có dự
định sẽ tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với các cơ sở đào tạo khác
tại việt Nam và trên thế giới trong thời gian sắp tới.

Thanh Thanh

Tăng cường giám sát
trực tiếp việc tổ chức

đấu giá tài sản
Đây là một trong những giải pháp quan trọng theo Bộ Tư pháp để tiếp tục nâng
cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
trong thời gian tới.

l Một phiên đấu giá tài sản. Ảnh minh họa

TƯ PHÁP
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“Bắc tiến” mở thị trường sơn gỗ
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó,

đông con tại TP HCM, cô bé Võ Thị Liễu
Trâm mới 7 tuổi đã mồ côi cha và sớm phải
làm thuê, làm mướn, buôn bán nhỏ lẻ mưu
sinh, giúp mẹ trang trải cuộc sống. Năm
12-13 tuổi, Liễu Trâm làm thêm phiên dịch
cho các tư thương lớn chuyên kinh doanh
đá quý. Sau khi tích lũy được một số vốn
để giới thiệu bán ô tô cũ, mua cho mẹ một
căn nhà, Liễu Trâm bén duyên với nghề
sản xuất, kinh doanh sơn.

Năm 1994, bà quyết định ra miền Bắc
lập nghiệp với kỳ vọng gây dựng và định
hình mảng sơn gỗ tại thị trường phía Bắc.
Lúc bấy giờ thị trường phía Bắc chưa ưa
chuộng sơn gỗ, chỉ thường dùng vecni lau
gỗ cho bóng. Bà Trâm cùng các chuyên gia
Đài Loan đã gây dựng nên cơ sở sản xuất
sơn gỗ đầu tiên ở Hà Nội. 

Từ TP HCM ra Hà Nội, bà Trâm nhớ
lại mang cảm xúc lẫn lộn, vừa lo lắng vừa
phải đơn độc gồng mình lập nghiệp, có lẽ
đây chính là khoảng thời gian khó khăn
nhất với bà. Nhưng sự cởi mở, chân tình
của mọi người cộng với khả năng thích
nghi trong các hoàn cảnh đã giúp bà nhanh
chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và
cả áp lực vì khác biệt văn hoá vùng miền.

Để tạo nên được thương hiệu sơn ĐK
được ưa chuộng trên thị trường, từng có
những giai đoạn bà tưởng đã gục ngã vì sự
cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh.
“Nếu được hỏi lý do giúp tôi vượt qua sự
cạnh tranh khốc liệt thì có lẽ đầu tiên là nhờ
tôi có một đội ngũ cán bộ, công nhân viên
luôn nỗ lực tận tâm, đã cùng tôi và các
chuyên gia Đài Loan làm nên những sản
phẩm mang lại giá trị lâu bền với những
nét khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, từ
đó lấy được lòng tin và sự yêu mến từ
khách hàng. Đó là một trong những lý do
giúp tôi vực dậy. Thật khó có thể dùng lời
nói để diễn tả hết được cảm xúc lúc ấy
nhưng hiện tại nghĩ lại tôi cảm thấy may
mắn vì nhờ đó tôi trở nên mạnh mẽ và bản
lĩnh hơn”, bà Trâm chia sẻ.

Có mặt trên thị trường sơn Việt từ năm
1997, Công ty TNHH Kim Lâm do bà
Trâm làm TGĐ đã tiên phong chuyển từ
phương thức đánh vecni truyền thống sang
việc sử dụng sơn để tăng độ bền, làm đẹp
cho bề mặt gỗ. Trong suốt hành trình hơn

20 năm xây dựng và phát triển, Cty không
ngừng mở rộng lĩnh vực, trở thành đơn vị
chuyên sản xuất và cung cấp đa dạng các
dòng sản phẩm từ sơn gỗ, sơn kim loại, sơn
dầu, sơn chống xước, tinh màu, matit, bã
lau, màu lau, dung môi và các loại phụ gia
ngành sơn...

Để khách hàng biết đến, tin tưởng sản
phẩm của mình, bà trực tiếp mời khách
hàng dùng thử và cùng các chuyên gia
nước ngoài hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng
sản phẩm sao cho bền đẹp. Bà đã xây dựng
và phát triển hai nhà máy tại Cụm công
nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm rộng
gần 10.000m2, với trang thiết bị đạt chuẩn.
Cty TNHH Kim Lâm – Sơn ĐK hiện có
tổng số 160 cán bộ, công nhân viên gắn bó,
tâm huyết với DN.

Tiêu chí “khác biệt một cách 
đặc biệt”

Cty TNHH Kim Lâm làm việc, hợp tác

với các chuyên gia Đài Loan tại Việt Nam,
không ngừng đầu tư các dây chuyền nhập
khẩu hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm sơn
mới, chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng
của thị trường. Các sản phẩm sử dụng công
nghệ sạch phù hợp với lĩnh vực sản xuất
sơn cùng nguồn nguyên liệu cao cấp được
nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Đức...  

Hiện nay trên thị trường sơn gỗ có rất
nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng để có thể
đứng vững như vậy, bà Trâm cho hay Kim
Lâm phải tự cải tiến, trở nên “khác biệt một
cách đặc biệt” so với đối thủ. Khác biệt
không nằm ở mẫu mã sản phẩm hay cách
sử dụng mà từ chất lượng lẫn công năng
phải có ưu điểm vượt trội.  

“Chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết
mang đến cho khách hàng những sản phẩm
và dịch vụ tốt nhất, trở thành đối tác đáng
tin cậy nhất của khách hàng. Trong suốt
hành trình phát triển, chúng tôi không

ngừng tạo ra giá trị khác biệt trong sản
phẩm và dịch vụ. Mỗi sản phẩm mới ra đời
đều được nghiên cứu thử nghiệm kỹ lưỡng
bằng cả tâm huyết của đội ngũ nghiên cứu
nói riêng và toàn thể cán bộ, công nhân
viên Cty nói chung”, bà Trâm nói.

Cũng theo người sáng lập thương hiệu
Sơn ĐK, hiện người tiêu dùng ngày càng
quan tâm tới tiêu dùng bền vững đề cao
thẩm mỹ. Vì vậy, ngoài các sản phẩm truyền
thống, Kim Lâm hướng đến các sản phẩm
ứng dụng công nghệ mới nhằm đa dạng hoá
các sản phẩm và kịp thời đáp ứng nhu cầu
ngày càng khắt khe của khách hàng.

Cùng với việc không ngừng nâng cao
chất lượng sản phẩm, cải tiến về mẫu mã,
Kim Lâm luôn chú trọng nâng cao chất
lượng dịch vụ, đặc biệt thái độ phục vụ đối
với khách hàng. Ngoài việc cố gắng giữ
mức giá ổn định (cho dù giá cả nguyên liệu
và thị trường có biến động), bà Trâm
thường xuyên nhắc nhở nhân viên phục vụ
khách hàng chu đáo và tận tình, đặc biệt
quan tâm giải quyết những khúc mắc, phản
hồi từ khách hàng. Bà cũng luôn nhiệt
huyết, quan tâm sát sao đến đời sống của
mỗi cán bộ, công nhân viên Cty và cộng
đồng. “Nhận được sự tin tưởng quý mến
từ khách hàng cũng như toàn thể cán bộ,
công nhân viên Cty nên tôi luôn nhắc nhở
bản thân phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để
không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đối
với khách hàng luôn lấy “chất lượng” làm
cam kết cao nhất”, bà Trâm nói.

SINH HÙNG

Nghị lực nữ doanh nhân 
có tiếng trong lĩnh vực sơn gỗ

lTháng 4/2009, Cty TNHH Kim Lâm chính thức được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và

kinh doanh hóa chất.

lBà Võ Thị Liễu Trâm.

Doanh nhân Võ Thị Liễu Trâm thường xuyên sẻ chia với cộng đồng, xã hội và những
cảnh ngộ khó khăn. Ngoài các hoạt động thiện nguyện thường niên, trong đợt dịch

COVID-19 xảy ra tại TP HCM, chứng kiến nhiều cảnh tang thương, nhiều hoàn cảnh không
mua nổi cỗ quan tài để mai táng, bà đã lập ra Quỹ “Vòng tay nhân ái” chuyên mua quan tài,
hỗ trợ an táng cho những người khó khăn, không nơi nương tựa…

Qua thông tin trên báo, đài, chứng kiến cảnh các y, bác sĩ, lực lượng bộ đội biên phòng bất
chấp hiểm nguy căng mình chống dịch, với trang thiết bị thiếu thốn, thô sơ, bà Trâm đã trích
quỹ Cty, bỏ tiền túi mua thiết bị phòng chống dịch, thực phẩm, thuốc men hỗ trợ các lực lượng
nơi tuyến đầu. 

Trong đợt dịch COVID-19 hoành hành ở Bắc Ninh và Bắc Giang, bà cũng phối hợp hỗ
trợ hai địa phương này nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá hàng trăm triệu đồng. Hai năm
2020 – 2021, số tiền bà đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lên tới hàng
tỷ đồng. Ở Cty, ai có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, bà đều sẵn sàng hỗ trợ. Thời gian
tới bà có kế hoạch triển khai xây dựng các phòng học ở các tỉnh miền núi khó khăn như
Điện Biên, Sơn La, Lai Châu…

“Tôi làm công tác xã hội không phải để “đánh bóng” thương hiệu mà chỉ đơn giản muốn
giúp đỡ mọi người thoát khỏi khó khăn, hoạn nạn. Khi làm những việc đó, tôi cũng không
mưu cầu sẽ nhận lại gì mà chỉ xuất phát từ trái tim mình, từ cảnh ngộ của bản thân mà
muốn chia sẻ”, bà Trâm cho biết.

lSơn ĐK nhận giải thưởng Top 20 thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng 2022.

Với những đóng góp cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh, Cty TNHH Kim Lâm -
Sơn ĐK được Viện Doanh nghiệp Việt
Nam trao Giấy chứng nhận “Nhà cung
cấp chất lượng vàng 2020 - Gold Trusted
Quality Supplier” trong lĩnh vực sản xuất
và cung cấp các loại sơn. Ngoài ra còn có
nhiều giải thưởng, chứng nhận: Chỉ số tín
nhiệm xanh 2020; Chứng nhận chỉ số thực
hành quản lý tốt 2020; Chứng nhận chỉ số
năng suất chất lượng 2020; Thương hiệu
Hàng đầu Việt Nam 2020; Thương hiệu
tiêu biểu ngành Xây dựng 2022; Thương
hiệu vàng; Top 10 thương hiệu Việt tiêu
biểu vì quyền lợi người tiêu dùng.

Cá nhân CEO Võ Thị Liễu Trâm đạt
chứng nhận: Doanh nhân Việt Nam tiêu
biểu năm 2020 và nhiều giải thưởng khác.

Tháng 4/2009, Cty TNHH Kim Lâm
chính thức được thành lập, hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hóa chất.
Sản phẩm chủ lực của Kim Lâm bao gồm
trên 50 loại sơn cho gỗ tự nhiên bao gồm
các hệ sơn PU, NC, phụ gia… cùng các loại
sơn trên bề mặt gỗ công nghiệp, kim loại,
kính… Thương hiệu sơn ĐK được đăng ký
bảo hộ độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ
Việt Nam.

Năm 2017, bên cạnh việc nâng cao
chất lượng sản phẩm sơn PU truyền thống,
Kim Lâm đưa ra thị trường thương hiệu
sơn gỗ cao cấp Athena với chất lượng vượt
trội, “thậm chí tốt hơn so với nhiều thương
hiệu sơn gỗ hàng đầu trên thế giới”.

Năm 2018, Kim Lâm tiếp tục nghiên
cứu và cho ra mắt các sản phẩm bã lau
filler, màu lau glaze, màu lau ngọc trai với
phương pháp thi công mới vừa giảm thiểu
các công đoạn, vừa tăng hiệu quả kinh tế
nhưng vẫn mang lại tính thẩm mỹ.

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN, TÔN VINH “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT” 

Có mặt trên thị trường sơn
Việt từ năm 1997, Cty TNHH
Kim Lâm do bà Võ Thị Liễu
Trâm làm TGĐ đã tiên phong
chuyển từ phương thức đánh
vecni truyền thống sang việc
sử dụng sơn để tăng độ bền,
làm đẹp cho bề mặt gỗ. 
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Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID-19
Tiêm vaccine cho Trẻ Từ 5 đến dưới 12 Tuổi: 

Chưa ghi nhận trường hợp
phản ứng nghiêm trọng 
sau tiêm

Hiện nay các địa phương vẫn đang tiến hành
chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới
12 tuổi. Về cơ bản, công tác tiêm chủng được

chuẩn bị chu đáo, an toàn và cho đến nay chưa ghi
nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. 
Sau  1  tuần  triển  khai  chiến  dịch  tiêm  vaccine

phòng CoViD-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, đến sáng
nay có 31  tỉnh,  thành phố  triển khai  tiêm vaccine
phòng CoViD-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là TP Hà
Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc
Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng
Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng,
Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Quảng Ngãi,
Khánh Hòa, TP HCM, Đồng Nai, Tiền Giang, Lâm
Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Bạc
Liêu, Thanh Hoá, TP Cần Thơ và TP Đà Nẵng.
Tính đến chiều ngày 21/4, số liệu báo cáo của 28

tỉnh, thành phố về Bộ Y tế cho thấy đã có gần 127.000
liều vaccine được tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đến
nay ghi nhận một số trường hợp phản ứng nhẹ sau
tiêm, chủ yếu là sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, đau đầu,
mệt mỏi... Không  ghi  nhận  trường  hợp  phản  ứng
nghiêm trọng sau tiêm vaccine phòng CoViD-19 ở
trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi. Sơ bộ ban đầu tỷ lệ phản
ứng thông thường sau tiêm vaccine phòng CoViD-
19 ở trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi thấp hơn thông báo của
nhà sản xuất.
Ngày 22/4, theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

Kiên Sóc Kha cho biết, Trà Vinh huy động các lực
lượng tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng
CoViD-19 đợt này gồm lực lượng y tế có trình độ,
kinh nghiệm về tiêm chủng; nhân lực ngành Giáo dục
và Đào tạo và các lực lượng hỗ trợ khác với sự chỉ đạo
thống  nhất  của  Ban  Chỉ  đạo  phòng,  chống  dịch
CoViD-19 các cấp. Trong ngày 22, 23/4, tỉnh Trà
Vinh đồng loạt tiêm vaccine Moderna phòng CoViD-
19 cho 35.339 trẻ em là học sinh lớp 5 và lớp 4. 
Cùng ngày An Giang cũng tổ chức tiêm vaccine

phòng CoViD-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo
đó, trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi được tiêm trước, sau đó
hạ dần các nhóm tuổi. Việc tiêm chủng được triển khai
bằng hình thức chiến dịch, nhằm đảm bảo ít nhất 70%
trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tỉnh được tiêm đủ 2 mũi
vaccine phòng CoViD-19, ước khoảng 155.708 trẻ.
Từ ngày 22/4 đến 27/4, ngành Y tế thành phố Đà

Nẵng triển khai tiêm mũi 1 vaccine Moderna phòng
CoViD-19 cho  trẻ  em  từ 6 đến dưới 12  tuổi với
10.300 liều 0,25ml. Đợt tiêm chủng mũi 1 vaccine
phòng CoViD-19 Moderna sẽ ưu tiên tiêm trước
cho nhóm trẻ 11 tuổi hiện đang học lớp 6. Việc tổ
chức tiêm chủng được thành phố thực hiện theo
hình thức cuốn chiếu từ lứa tuổi lớn đến nhỏ, theo
trường, theo địa bàn quận, huyện.
Ngành Y tế Đà Nẵng đã bố trí 45 điểm tiêm tại 8

địa điểm trên địa bàn thành phố, dưới sự phụ trách của
7 Trung tâm Y tế quận/huyện và Bệnh viện Phụ sản -
Nhi Đà Nẵng. Ngày đầu tiên (22/4), triển khai 10 điểm
tiêm tại hai địa điểm là Bệnh viện Ung bướu và Cung
Thể thao Tuyên Sơn cho khoảng 500 học sinh. Sau
tiêm, các học sinh được nhân viên y tế theo dõi trong
30 phút để đảm bảo các cháu ổn định mới cho ra về.
Hầu hết các học sinh đều bình thường không cháu nào
có biểu hiện mệt hoặc phản ứng phụ.
Từ ngày 21/4, các địa phương trong tỉnh Nghệ An

đã tiến hành tiêm đồng loạt vaccine phòng CoViD-
19 cho 3.978 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.  Trong ngày
22/4  có thêm hơn 10.000 trẻ được tiêm vaccine phòng
CoViD-19. Trong quá trình tiêm, nhân viên y tế tư
vấn cho phụ huynh và các em học sinh về loại vaccine,
liều lượng, cách theo dõi sức khỏe và chế độ dinh
dưỡng cho trẻ. Đặc biệt là theo dõi sức khỏe sau tiêm,
nếu có phản ứng bất thường, gia đình cần liên hệ với
cán bộ y tế hoặc đến ngay cơ sở khám, chữa bệnh gần
nhất để được xử trí kịp thời. Diệu Thảo 

Quyết định này thay thế cho tất cả
các quyết định ban hành bộ tiêu chí
liên  quan  đến  đánh  giá  hoạt  động
trong phòng, chống dịch CoViD-19
trước đây. Bộ tiêu chí đánh giá có sáu
tiêu chí an toàn chung gồm đeo khẩu
trang, đảm bảo không khí, tiêm vac-
cine phòng CoViD-19, vệ sinh khử
khuẩn, kiểm soát người đến các địa
điểm, phương án phòng chống dịch
CoViD-19.
Theo đó, tất cả người dân, người

lao  động,  người  tham  gia  các  hoạt
động đều phải tuân thủ đeo khẩu trang
theo  quy  định  hiện  hành;  các  hoạt
động,  ngành  nghề,  lĩnh  vực  bố  trí
nhân sự kiểm tra, nhắc nhở việc tuân
thủ đeo khẩu trang.
Các  cửa  ra  vào,  cửa  sổ  thường

xuyên mở  cửa  trong  thời  gian  làm
việc, sinh hoạt… để thông khí; không
gian  kín  phải  có  biện  pháp  thông
thoáng. Tỷ lệ tiêm vaccine CoViD-
19 đủ các mũi tiêm theo độ tuổi dựa
trên khuyến cáo của Bộ Y tế hoặc đã
khỏi CoViD-19 dưới 3 tháng phải đạt
90%.
Bên cạnh đó, bố trí các điểm rửa

tay phù hợp, đầy đủ vòi rửa tay; có đủ
nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch
sát khuẩn  tay nhanh cho người  lao
động và đối tượng sử dụng dịch vụ;
thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề
mặt thường xuyên tiếp xúc, phương
tiện vận chuyển với hóa chất vệ sinh
khử  khuẩn  tối  thiểu  1  lần/ngày  (2
lần/ngày đối với cơ sở giáo dục và đào
tạo, cơ sở sản xuất) hoặc khi cần thiết.
Phải sử dụng mã QR để quản lý

thông  tin  người  ra/vào,  đảm  bảo
không sử dụng quá công suất phục vụ
của địa điểm. Đối với các cơ quan, tổ

chức, đơn vị cần thành lập Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch và Tổ an toàn
CoViD-19  cũng  như  có  kế  hoạch
phòng, chống dịch…
Bên cạnh bộ  tiêu chí chung, TP

HCM cũng quy định bộ tiêu chí đặc
thù gồm chín tiêu chí áp dụng theo
hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực của
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Cụ thể, đối với các cơ sở trợ giúp

xã  hội,  cơ  sở  giam  giữ,  cơ  sở  cai
nghiện ma túy, ký túc xá, khu nội trú
của cơ sở giáo dục phải có nhân viên
y tế chuyên trách đã được tập huấn,
bồi dưỡng công tác phòng chống dịch
CoViD-19;  lập  danh  sách  những
người  thuộc  đối  tượng  nguy  cơ  để
chăm  sóc,  theo  dõi  sức  khỏe;  thực
hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-
2 đối với những người mới nhập vào
cơ sở; người mới nhập vào cơ sở phải
có  kết  quả  xét  nghiệm  âm  tính  để
tránh lây lan dịch cho những người
thuộc nhóm nguy cơ tại đơn vị…
Đối với cơ sở sản xuất có tổ chức

bộ phận y tế tại đơn vị hoặc hợp đồng
với  đơn  vị  có  chức  năng  thực  hiện
nhiệm vụ y tế, đảm bảo đủ số lượng
nhân viên y tế theo quy mô lao động;
bộ phận y tế phải được tập huấn kiến
thức về phòng chống dịch CoViD-19. 
Nếu có thực hiện cách ly F0 tại cơ

sở sản xuất  thì phải bố  trí khu vực
cách ly F0 có buồng cách ly riêng biệt
với quy mô phù hợp, có nhà vệ sinh
riêng, với đầy đủ các trang thiết bị y
tế để cách ly F0 không có triệu chứng
hoặc có triệu chứng nhẹ…

Trong khi đó, cơ sở lưu trú (khách
sạn, nhà nghỉ...) không sử dụng quá
công suất phục vụ của cơ sở lưu trú.
Nếu có thực hiện cách ly F0 tại cơ sở
lưu trú thì phải bố trí khu vực cách ly
F0 có buồng cách ly riêng biệt với quy
mô phù hợp, có nhà vệ sinh riêng, với
đầy đủ các trang thiết bị y tế (nhiệt kế,
máy đo Spo2...) để cách ly F0 không
có triệu chứng hoặc có triệu chứng
nhẹ; có nhân viên y tế phụ trách hoặc
hợp đồng với cơ sở y tế hoặc bác sĩ đã
được  tập  huấn  về  công  tác  phòng,
chống dịch CoViD-19 và chăm sóc
F0 tại nhà.
Tại cơ sở giáo dục và đào tạo phải

đảm bảo diện tích sàn tối thiểu của các
lớp học (cấp mầm non, nhà trẻ: diện
tích 1,5m2/trẻ nhưng không được nhỏ
hơn 24m2/phòng đối với nhóm trẻ và
36m2/phòng đối với lớp mẫu giáo;
cấp tiểu học diện tích trung bình của
1 học sinh trong lớp là 1,25m2, cấp
trung học diện tích trung bình của 1
học sinh trong lớp là 1,5m2 ).
Có nhân viên chuyên trách công

tác  y  tế  trường  học  đã  được  tập
huấn, bồi dưỡng, công  tác phòng,
chống  dịch  CoViD-19;  lập  danh
sách những trẻ em, học sinh thuộc
đối tượng nguy cơ (người có bệnh
nền, người chưa tiêm vaccine phòng
CoViD-19 đủ liều...) để chăm sóc,
theo  dõi  sức  khỏe.  Tổ  chức  hoạt
động bán trú đảm bảo phòng, chống
dịch theo đúng quy định. Trong đó,
đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m khi
học sinh ăn và ngủ.Yến nhi 

Theo Bộ Y tế, thống kê sơ bộ cho thấy, tổng số giấy
đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 20/11/2021 đến

ngày 31/12/2022 là 12.896 giấy đăng ký. Đây là các thuốc
cần cập nhật hồ sơ để được cấp lại số đăng ký.
Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam ước tính, đến

hết tháng 3 năm nay, có hàng trăm số đăng ký thuốc hết
hạn hiệu lực lưu hành tại Việt Nam. Nếu số đăng ký này
chưa thể kéo dài hiệu lực giấy đăng ký lưu hành có thể gây
gián đoạn nguồn cung ứng thuốc.
Giải thích việc chậm gia hạn đăng ký thuốc, Cục

Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, các hồ sơ đăng ký
thuốc sắp hết hạn nêu trên do dịch CoViD-19 kéo dài
khiến nhiều doanh nghiệp, tổ chức phải làm việc giãn
cách, gây ảnh hưởng đến các hoạt động. Cùng đó, các
đơn vị đăng ký thuốc đến hạn phải cập nhật hồ sơ, dữ

liệu (trong đó có yêu cầu về giấy chứng nhận thuốc) để
xét cấp lại số đăng ký, nhưng đã không thể hoàn thành.
Ngoài ra, đối với việc xem xét cấp phép các thuốc điều

trị CoViD-19 do mới được nghiên cứu, phát triển trong
thời gian ngắn, chưa có thời gian để thu thập được đầy đủ
dữ liệu nên đã có những khó khăn nhất định trong việc
xem xét, cấp phép theo các quy định hiện hành.
Hiện Bộ Y tế cùng các bộ liên quan đã có đề xuất, trình

Chính phủ cho triển khai các quy định, cho phép gia hạn
các số đăng ký thuốc hết hạn. Theo Cục Quản lý dược, các
số đăng ký hết hạn không phải do việc chậm tiến độ thẩm
định từ cơ quan quản lý. Tuy nhiên, về lâu dài, Bộ Y tế sẽ
sửa đổi Luật Dược theo hướng gia hạn hồ sơ tự động,
tương tự như châu Âu đang áp dụng. Dương Thắng 

Sớm gia hạn gần 13.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc

TP HCM ban hành bộ tiêu chí an toàn
phòng dịch COVID-19 mới

Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch và phục hồi kinh tế TP
HCM vừa ban hành bộ tiêu
chí đánh giá an toàn trong
phòng chống dịch Covid-
19 đối với các hoạt động,
ngành nghề, lĩnh vực trong
giai đoạn thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19
trên địa bàn TP HCM.

lẢnh minh họa. 



Theo dự báo của Công ty CP Bến
xe Hà Nội, trong dịp 30/4 - 1/5,

lưu lượng hành khách tại các bến xe
Hà Nội sẽ bắt đầu tăng từ chiều tối
ngày 29 đến hết ngày 30/4 với mức
tăng từ 200 - 300% ngày thường. Để
đáp ứng nhu cầu của người dân, Công
ty dự kiến bố trí thêm gần 800 xe tăng
cường (200 xe tại bến xe Giáp Bát, 70
xe tại bến xe Gia Lâm, 500 xe tại bến
xe Mỹ Đình).

Trong đó, bến xe khách Mỹ Đình,
lượng khách trong các ngày cao điểm

sẽ khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên
hơn 200% - 300% so với ngày thường,
lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày,
chủ yếu ở các tuyến Sơn La, Lào Cai,
Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái. Tại
bến Giáp Bát, lượng khách cao nhất
trong các ngày cao điểm sẽ khoảng
12.000 lượt/ngày, tăng 200% - 300%
so với ngày thường; lượt xe dự kiến là
900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung
chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái
Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá. Tại bến
Gia Lâm lượt khách cao nhất trong các

ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt
khách/ngày, tăng khoảng 200% so với
ngày thường, lượt xe dự kiến là 550 xe
và chủ yếu tập trung ở các tuyến như
Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Theo đánh giá của Công ty CP Bến
xe Hà Nội, lượng xe trên tuyến sẽ cơ
bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của
nhân dân. Nếu cần sẽ có lượng xe dự
phòng tăng cường giải tỏa vào các thời
gian cao điểm tại các tuyến có lượng
khách đột biến. H.M

Cần sớm giải quyết các 
vấn đề của Nhà máy Lọc dầu
Nghi Sơn

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm, đánh giá việc

thực hiện Quyết định 242/QĐ-BCT về việc giao sản
lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý
II/2022 để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung
xăng dầu. Theo Bộ trưởng, tinh thần chung là Bộ
Công Thương không can thiệp vào nội bộ của DN
nhưng các DN cũng cần thực hiện nghiêm túc những
cam kết của mình.

Cùng với đó, Bộ trưởng đề nghị  Ủy ban Quản lý
vốn nhà nước tại DN chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam (PVN) với tư cách là bên liên doanh của Nhà
máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Nhà máy) cần sớm giải
quyết các vấn đề nội bộ để thoát khỏi tình trạng khó
khăn, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

“PVN cần có nghị quyết thống nhất trong Hội
đồng thành viên và có báo cáo chính thức do cấp có
thẩm quyền ký gửi Bộ Công Thương, trong đó có
cam kết pháp lý và chịu trách nhiệm vật chất, tài chính
nếu không bảo đảm nguồn cung cấp xăng dầu từ Nhà
máy như cam kết” - Bộ trưởng Diên nói.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xem xét điều chỉnh Quyết
định 242/QĐ-BCT cho phù hợp tình hình. Trường
hợp PVN không cung cấp được xăng dầu cho các
thương nhân đầu mối theo đúng cam kết, PVN cần
nhập khẩu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt theo các
hợp đồng đã ký với các thương nhân đầu mối kinh
doanh xăng dầu theo quy định.

Trong khi PVN chưa có cam kết mang tính pháp
lý và chịu trách nhiệm về tài chính đối với những cam
kết về khả năng cung cấp xăng dầu cho thị trường từ
nguồn sản xuất của Nhà máy, các DN đầu mối kinh
doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy
định tại Quyết định 242/QĐ-BCT.

Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục giao cho Vụ
Thị trường trong nước, Thanh tra Bộ Công Thương,
Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Dầu khí và Than phối hợp
tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các DN nhập
khẩu xăng dầu và kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý
những vi phạm nếu có. Đồng thời, kiểm tra làm rõ số
lượng hàng hoá của liên danh Công ty TNHH Lọc
hóa dầu Nghi Sơn trên thực tế có đủ sản lượng để
cung ứng ra thị trường như cam kết hay không. 

NHẬT THU

Hoàn thành dự án nâng cấp
đường băng, đường lăn 
sân bay Nội Bài 

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), từ 7h
ngày 23/4/2022, đường cất hạ cánh 11R/29L,

đường lăn S1 đầu 11R, đường lăn S6 và đường lăn
S1A tại sân bay Nội Bài sẽ được đưa vào khai thác
trở lại. Ngoài ra, các đường lăn P4, P7 và S6B tại sân
bay này cũng được đưa vào khai thác trong ngày 23/4.

Quyết định của Cục HKVN nêu rõ, Cảng Hàng
không Quốc tế Nội Bài có trách nhiệm thông báo đến
các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan biết
để phối hợp điều hành hoạt động bay tại Cảng. Tổng
Công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông
báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp
theo quy định hiện hành.

Theo Cục HKVN, việc đưa các đường băng,
đường lăn tại Nội Bài vào khai thác ngay trước dịp
nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ giúp tăng năng lực tại sân bay
này, phục vụ tối đa nhu cầu tăng cao của người dân.
Theo dự báo, dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, sản lượng vận
chuyển nội địa qua Cảng Nội Bài dự kiến đạt 400 lượt
chuyến bay và khoảng 75 ngàn lượt khách.

Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài được
khởi công vào tháng 6/2020, gồm nâng cấp đường
băng 11/29R (1A), đường băng 11R/29L (1B), xây
mới 3 đường lăn thoát nhanh, nâng cấp các đường lăn
hiện hữu và xây dựng các công trình phục vụ quản lý
bay. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ
ngân sách Nhà nước. Tháng 9 năm ngoái, đường băng
1B đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Như vậy, đến
nay, toàn bộ dự án này đã hoàn thành. MINH HỮU
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TIN TỨC

Các huyện được hỗ trợ
theo Nghị quyết 30a đều
có mức thu nhập tăng gấp
nhiều lần so với toàn tỉnh;
tỷ lệ hộ dân có điện trên
toàn tỉnh là 97,7%... là
những kết quả được báo
cáo tại Hội nghị tổng kết
Chương trình 30a do Tập
đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) hỗ trợ 3 huyện Than
Uyên, Tân Uyên và Phong
Thổ (tỉnh Lai Châu).
Gần 1.000 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh

Tại Hội nghị, ông Giàng A Tính,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
cho biết, giảm nghèo bền vững vừa là
mục tiêu, vừa là nhiệm vụ quan trọng
được tỉnh Lai Châu xác định trong các
giai đoạn qua. Bởi từ khi mới tái thành
lập, tỉnh Lai Châu là một trong những
lõi nghèo của cả nước, tỷ lệ hộ đói, hộ
nghèo cao, có những vùng, những dân
tộc có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 100%. 

Sau những nỗ lực của Trung ương
và các tập đoàn kinh tế, năm 2018,
huyện Than Uyên và Tân Uyên đã
hoàn thành các mục tiêu và ra khỏi
danh sách huyện nghèo của cả nước.
Năm 2020 Tân Uyên đã là huyện nông
thôn mới. “Những kết quả này ghi
nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính
trị, sự đồng thuận của người dân, sự hỗ
trợ của các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước, trong đó có sự đồng hành
và hỗ trợ quan trọng của EVN” - ông
Tính nhấn mạnh.

Theo ông Tính, giai đoạn 2009-
2021, EVN đã hỗ trợ cho tỉnh Lai
Châu trên 940 tỷ đồng để thực hiện các
nội dung hỗ trợ: “Phát triển lưới điện
nông thôn, “Xây trường dân tộc nội trú
(DTNT), nhà trẻ, nhà mẫu giáo, ký túc
xá cho học sinh bán trú”, “Hỗ trợ điều
kiện sinh hoạt cho học sinh”, “Hỗ trợ
xi măng cứng hóa đường giao thông
thôn bản” trên địa bàn 3 huyện nghèo
Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ.
Đây là nguồn lực quan trọng để giúp
tỉnh Lai Châu thực hiện các mục tiêu
giảm nghèo.

“Chúng tôi hy vọng với những kết
quả đã đạt được trong giai đoạn 2009-
2021, EVN sẽ tiếp tục quan tâm, đồng
hành với tỉnh Lai Châu. Trong đó, tập
trung hỗ trợ những nội dung EVN có
thế mạnh như phát triển lưới điện nông
thôn. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 35
thôn bản chưa có điện, gần 5.000 hộ
chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Chúng tôi có niềm tin vững chắc, với
sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh
đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND, sự nỗ lực của các cấp,
các ngành, sự đồng thuận của nhân
dân, sự đồng hành của các tổ chức,
trong đó EVN là một phần quan trọng,
chúng tôi sẽ phấn đấu thực hiện hoàn
thành xuất sắc các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội đã xác định” - ông Tính
kỳ vọng. 

Thu nhập đầu người của 3 huyện
cao hơn toàn tỉnh

Báo cáo tại Hội nghị, ông Võ
Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN
cho biết, ngay khi Chính phủ ban hành
Nghị quyết 30a, EVN đã phối hợp với
UBND tỉnh Lai Châu, UBND các
huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong
Thổ để khảo sát thực trạng, xác định
nhu cầu cần hỗ trợ, nghiên cứu đề xuất
các nội dung hỗ trợ trên cơ sở các thế
mạnh của EVN và phù hợp với đặc
điểm, nhu cầu từng huyện và người
dân trong từng giai đoạn.

Cụ thể, EVN đã sử dụng các nguồn
vốn của Ngân hàng Thế giới (WB),
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
và nguồn vốn của EVN  để đầu tư hệ
thống điện, cấp điện cho hơn 32.900
hộ dân nông thôn tại 3 huyện nghèo
này. Bên cạnh đó, hàng năm, EVN
thường xuyên đầu tư nâng cấp, cải tạo
lưới điện tại 3 huyện, đảm bảo cấp điện
ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của
người dân và phát triển kinh tế - xã hội
trên các huyện.

Kết quả đầu tư cấp điện trong giai
đoạn 2009-2021 có bước tiến vượt bậc,
đưa Lai Châu từ tỉnh có tỷ lệ số hộ dân
có điện thấp nhất cả nước (chỉ có 37%

xã và 43% hộ dân có điện năm 2008)
đạt 100% số xã có điện lưới quốc gia
vào năm 2015. Đến cuối năm 2020,
trên 95% hộ dân đã có điện, vượt trước
6 tháng so với Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-
2020. Năm 2021, tỷ lệ hộ dân có điện
là 97,7%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ
2021-2025.

Ngoài ra, EVN còn thực hiện các
chương trình an sinh xã hội như xóa
nhà tạm cho 2.511 hộ, chiếm tỷ lệ
83,6% số nhà tạm được xóa; xây dựng,
bàn giao 56 “nhà bán trú dân nuôi” trên
địa bàn 16 xã, tại các trường do UBND
tỉnh; hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, nhà mẫu
giáo cho 24 điểm trường mầm non (47
phòng học) tại trung tâm 13 xã.

EVN cũng đã thực hiện hỗ trợ xây
dựng 4 trường học với tổng kinh phí
40,5 tỷ đồng. Bao gồm: Trường DTNT
tại thị trấn Tân Uyên giá trị 15 tỷ đồng,
Trường phổ thông dân tộc bán trú
THCS xã Nậm Sỏ, 1 trường DTNT
huyện Than Uyên và 1 trường phổ
thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang
với giá trị 12,2 tỷ đồng; Hỗ trợ kinh phí
mua và cung cấp 6.749 tấn xi măng để
làm 72,7km đường giao thông thôn bản
tại 08 xã xây dựng nông thôn mới…

Đáng chú ý, theo báo cáo, mức tăng
thu nhập bình quân đầu người của các
huyện do EVN hỗ trợ giai đoạn 2009-
2021 đều cao hơn so với toàn tỉnh. Cụ
thể, năm 2021, thu nhập bình quân đầu
người huyện Than Uyên tăng 6,6 lần
lên 41 triệu đồng; huyện Tân Uyên
tăng 6,05 lần lên 36,32 triệu đồng;
huyện Phong Thổ tăng 7,17 lần lên 34
triệu đồng... HOÀNG TÚ

Hà Nội tăng cường hàng trăm xe khách 
dịp lễ 30/4-1/5

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 30A TẠI LAI CHÂU:

Nhiều kết quả vượt Nghị quyết

l Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại DN cho EVN  và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
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TIN TứC

Năm 2021, vốn đầu
tư mạo hiểm cho
các Startup Việt
đạt được mức cao
kỷ lục với tổng số
tiền đầu tư đạt 1,4
tỷ USD, tăng trưởng
gấp 1,5 lần so với
con số 874 triệu
USD năm 2019.

Trung tâm Đổi mới sáng
tạo (ĐMST) Quốc gia (NIC)
trực thuộc Bộ KH&ĐT và
Quỹ đầu tư mạo hiểm Do
Ventures vừa đồng phát
hành Báo cáo ĐMST và
Đầu tư Công nghệ Việt
Nam. Đây là năm thứ hai
Báo cáo được phát hành trên
cơ sở hợp tác giữa Do Ven-
tures- một quỹ đầu tư mạo
hiểm thuộc khối tư nhân và
NIC- một cơ quan nhà nước,
với mục tiêu chung xây
dựng hệ sinh thái ĐMST tại
Việt Nam. 

2021 - Năm kỷ lục của
đầu tư mạo hiểm 

Phát biểu tại sự kiện này,
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT
Trần Duy Đông nhận định,
đại dịch COVID-19 kéo dài
với diễn biến phức tạp đã và
đang làm thay đổi sâu sắc
trật tự, cấu trúc kinh tế,
phương thức quản trị toàn
cầu, cách thức hoạt động
kinh tế và tổ chức đời sống
xã hội của tất cả các quốc
gia trên thế giới. “Tuy đặt ra
nhiều thử thách cho nền
kinh tế, COVID-19 lại trở
thành một chất xúc tác thúc
đẩy ĐMST và chuyển đổi số
tại Việt Nam trong giai đoạn
vừa qua. Công nghệ số đã
giúp nhiều DN vượt qua cơn
khủng hoảng và còn giúp
nhiều DN có thể đạt được
tăng trưởng vượt bậc”- Thứ
trưởng khẳng định.

Chia sẻ về kết quả của
báo cáo, bà Lê Hoàng Uyên
Vy, Giám đốc điều hành
Quỹ Do Ventures cho rằng,
giữa bối cảnh đại dịch
COVID-19 gây ra nhiều
biến động cho thị trường,
vốn đầu tư mạo hiểm cho
các startup Việt Nam vẫn
đạt được mức cao kỷ lục
trong năm 2021. Tổng số
tiền đầu tư đạt 1,4 tỷ USD,
tăng trưởng gấp 1,5 lần so
với con số 874 triệu USD
kỷ lục trước đó vào năm
2019. Ngoài ra, tổng số
thương vụ đầu tư cũng đạt
con số cao nhất từ trước
đến nay là 165, tăng 57% so
với năm 2020. 

Xét về tốc độ tăng
trưởng theo năm, Việt Nam
dẫn đầu về số lượng đầu tư
và đứng thứ ba về giá trị

đầu tư sau Singapore và
Philippines. Số vốn đầu tư
vào khởi nghiệp ở Việt
Nam chiếm 13% tổng giá
trị đầu tư vào toàn bộ các
công ty ở Đông Nam Á,
tăng 5 điểm phần trăm so
với năm 2020. Tỷ trọng số
lượng đầu tư của Việt Nam
trong năm 2021 cũng tăng
2 điểm phần trăm so với
năm trước đó. Tổng số quỹ
đầu tư tham gia hoạt động
tại Việt Nam cũng tăng
60%, phân bổ đồng đều
giữa các quốc gia. Trong số
đó, quốc gia có số lượng
nhà đầu tư tích cực nhất
trong năm 2021 là Singa-
pore, tiếp theo là Việt Nam
và Hoa Kỳ.

“Khẩu vị” của các nhà
đầu tư đã nhanh chóng dịch
chuyển để tập trung vào các
nhóm ngành không bị tác
động mạnh bởi đại dịch.
Hơn nữa, sự thuận tiện của
các ứng dụng hội thảo trực
tuyến cũng khiến cho việc
hạn chế đi lại không còn là
rào cản trong quá trình đưa
ra quyết định đầu tư.

Đặc biệt, trong năm
2021, Việt Nam đón chào
sự xuất hiện thêm của 2 “kỳ
lân” công nghệ mới là
Momo và Sky Mavis, nhờ
vào tần suất sử dụng các
sản phẩm số ngày một tăng
cao của người dùng trong
thời gian dịch bệnh. Thành
công của 2 công ty này
càng khẳng định vị thế của
Việt Nam như một trung
tâm công nghệ mới nổi của
khu vực. Hiện Việt Nam có
4 kỳ lân gồm VNG, Sky
Mavis, VNLife và Momo. 

ĐMST tại Việt Nam
được nhận định sẽ có một
tương lai đầy hứa hẹn khi
hiện có hàng chục công ty
với định giá vài trăm triệu
đô la Mỹ đang phát triển
mạnh mẽ và sẽ sớm trở
thành những “kỳ lân” mới
trong những năm tiếp theo.

Dòng tiền đầu tư vào
các vòng gọi vốn tăng
kỷ lục

Theo báo cáo được công
bố, số tiền được đầu tư vào
các vòng gọi vốn trên 10
triệu USD đạt kỷ lục gần 1,2
tỷ USD, chiếm hơn 82%
tổng số vốn đầu tư của cả
năm 2021. Trong khi đó, tỷ
trọng tương đương của
những năm trước đó là 74%
vào năm 2021 và 78% vào
năm 2019.

Nguồn vốn dành cho các
vòng có giá trị nhỏ hơn 10
triệu USD cũng đã đạt
ngưỡng mới là 256 triệu
USD, tăng 118% so với năm
2020. Vốn đầu tư được phân
bổ tương đối đồng đều giữa
các giai đoạn gọi vốn trong
những năm gần đây cho
thấy sự phát triển ổn định
của hệ sinh thái khởi nghiệp
Việt Nam.

Trong khi nguồn vốn
chảy vào vòng Seed (hạt
giống) tăng lên mức cao kỷ
lục cả về số lượng và giá trị
thương vụ, thì nguồn vốn
chảy vào các vòng sau series
A (vòng trong) đã trở về
mức trước COVID-19. 

Đặc biệt, năm 2021
chứng kiến sự xuất hiện của
5 giao dịch trị giá trên 100
triệu USD trong các lĩnh vực
thanh toán, thương mại điện
tử và Gaming. Với số lượng
lớn các công ty giai đoạn
đầu đầy tiềm năng và môi
trường kinh doanh thuận lợi
nhờ vào sự hỗ trợ sâu sát của

Chính phủ, hệ sinh thái
ĐMST của Việt Nam đã sẵn
sàng để bước vào giai đoạn
trưởng thành hơn.

“Hệ sinh thái ĐMST và
khởi nghiệp ở nước ta đã có
những bước hồi phục ấn
tượng trong năm 2021 nhờ
vào sự bền bỉ của các DN
cũng như sự hỗ trợ kịp thời
từ Chính phủ. Với đà phát
triển hiện nay, tôi tin rằng
các nhà sáng lập Việt Nam
sẽ tiếp tục gặt hái được
thành công và đưa Việt Nam
trở thành một trung tâm
công nghệ đáng chú ý trong
khu vực.”- bà Lê Hoàng
Uyên Vy, Giám đốc điều
hành Quỹ Do Ventures nói.

Ông Vũ Quốc Huy,
Giám đốc NIC cho biết,
NIC sẽ tiếp tục nghiên cứu
và đề xuất các cơ chế chính
sách vượt trội, khung pháp
lý thử nghiệm (sandbox)
nhằm khuyến khích hoạt
động ĐMST trên phạm vi
cả nước, đảm bảo sức cạnh
tranh trong khu vực và
quốc tế. 

“Với những thành quả
chúng ta đã đạt được trong
năm 2021, chúng ta có thể
tin rằng 2022 sẽ là năm bản
lề để hệ sinh thái ĐMST
Việt Nam có những bước
phát triển đột phá, mở ra
nhiều cơ hội cho giai đoạn
phát triển tiếp theo của DN
ĐMST và nền kinh tế số
Việt Nam.”- Đại diện NIC
nhấn mạnh.

THANH THANH

Tăng trưởng tỷ trọng xuất khẩu
vào châu Âu - châu Mỹ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký
Quyết định 493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược

xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục
tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu (XK) hàng hóa
bình quân 6-7%/năm trong thời kỳ 2021-2030.
Trong đó, đặt mục tiêu vào năm 2025 tăng tỷ trọng
hàng công nghiệp chế biến, chế tạo XK lên 88%
tổng kim ngạch XK; Tăng tỷ trọng thị trường XK
khu vực châu Âu lên 16-17%, khu vực châu Mỹ lên
32-33% tổng kim ngạch XK.

Ngoài ra, chiến lược cũng đặt ra việc thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu hàng hóa XK theo chiều sâu, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tăng tỷ trọng
các sản phẩm XK có giá trị gia tăng, có hàm lượng
khoa học - công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo
cao, các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các
sản phẩm thân thiện với môi trường.

Với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng
sản phẩm chế biến sâu, có giá trị kinh tế cao; Với
nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, gia tăng giá
trị trong nước trong hàng hóa XK, giảm phụ thuộc vào
nguồn nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện nhập khẩu;
Tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế tạo công nghệ
trung bình và công nghệ cao; Nâng nhanh tỷ trọng các
sản phẩm XK có hàm lượng công nghệ, hàm lượng
đổi mới sáng tạo cao.

Không khuyến khích phát triển sản xuất, XK các
mặt hàng thâm dụng tài nguyên, gây ô nhiễm môi
trường; chú trọng đầu tư phát triển XK các sản phẩm
kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Giai đoạn 2021-2025, nâng cao tỷ lệ chế biến các
sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực có lợi thế sản
xuất, XK, kết hợp với xây dựng và phát triển thương
hiệu đặc trưng nông sản Việt; nâng cao giá trị gia tăng
cho những mặt hàng thâm dụng lao động và có tính
cạnh tranh cao như dệt may, da giày, điện tử, các sản
phẩm công nghiệp chế tạo công nghệ trung bình. 

HỒNG TƯƠI

Công bố Top 500 doanh nghiệp
tăng trưởng nhanh nhất 
Việt Nam 

Ngày 22/4, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt
Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo

VietNamNet chính thức tổ chức Lễ công bố Bảng
xếp hạng FAST500 - Top 500 DN tăng trưởng
nhanh nhất Việt Nam & Top 10 Công ty uy tín
ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng
năm 2022. Sự kiện nhằm ghi nhận những thành tựu,
nỗ lực xứng đáng của cộng đồng DN Việt Nam
trong năm vừa qua và xây dựng khí thế mới, niềm
tin mới, động lực mới cho năm 2022.

Song song với đó, Ban Tổ chức cũng vinh danh
Top 50 DN tăng trưởng xuất sắc Việt Nam nhằm
ghi nhận và tôn vinh những DN tiêu biểu trong
FAST500 vừa giữ vững tốc độ tăng trưởng ấn
tượng giai đoạn 2017-2021, vừa có đóng góp đáng
kể cho cộng đồng, cho xã hội và cho ngân sách
quốc gia trong thời kì hội nhập.

Bảng xếp hạng FAST500 và Top 10 Công ty uy
tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng
được Vietnam Report công bố tháng 3/2022. Năm nay
là năm thứ 12 liên tiếp danh sách FAST500 bước trên
chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh “những
ngôi sao đang lên” của nền kinh tế Việt Nam – những
DN đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh, dựa trên tiêu
chí chính là tốc độ tăng trưởng kép về doanh thu, và
có trách nhiệm xã hội. 

Bên cạnh đó, những đại diện được vinh danh trong
Top 10 Công ty uy tín các ngành cũng là các DN có
hoạt động hiệu quả, tiềm lực tài chính mạnh, tạo được
vị thế trên thị trường, xứng đáng là “những cánh chim
đầu đàn” trong những ngành hàng trọng điểm. Đây
đều là những DN có đóng góp đáng kể vào sự phục
hồi và vươn lên của nền kinh tế Việt Nam trong giai
đoạn vừa qua, đặc biệt là trong bối cảnh còn nhiều khó
khăn do tác động từ làn sóng COVID-19 lần thứ tư. 

LINH LINH

Giữa đại dịch, Startup Việt
vẫn kéo được vốn “khủng”

lSky Mavis – một trong 2 “kỳ lân” mới của Việt Nam trong năm 2021.

lVốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam.
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PHÁP LUậT 

Tổ chức đợt phim 
kỷ niệm các ngày lễ lớn
năm 2022

Bộ VH-TT&DL đã ban hành quyết định
về việc tổ chức đợt phim “Kỷ niệm các

ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2022”.
Theo đó, Bộ VH-TT&DL giao Cục Điện
ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Trách
nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim
Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty
Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam,
Công ty Cổ phần Mi Đi A, Điện ảnh Quân
đội nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tổ chức đợt phim "Kỷ niệm các
ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2022"
trong phạm vi cả nước từ ngày 30/4 đến
ngày 22/5/2022.

Các phim được chọn chiếu trong đợt này
bao gồm: Phim truyện "Chú ơi đừng lấy mẹ
con" do Công ty Cổ phần Mi Đi A sản xuất;
Phim tài liệu "Đồng khởi tự cứu mình" do
Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất và phim
"Hành trình áo dài Việt" - Công ty Trách
nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài
liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; Phim
hoạt hình "Bà của Đỗ đỏ" do Công ty Cổ phần
Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện
tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã
được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ các
quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y
tế ban hành. Trường hợp không tổ chức, các
đơn vị điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này
trong các tuần phim, đợt phim tiếp theo. 

PHƯƠNG HÀ

CẦN THƠ:
Xây dựng đô thị 
ánh sáng, thông minh và
hiện đại

Sở Công Thương TP. Cần Thơ vừa phối
hợp với Công ty Cổ phần Bóng đèn

Điện Quang (Điện Quang) tổ chức hội thảo
“Giải pháp chiếu sáng toàn diện - Đô thị
thông minh cho ĐBSCL” giới thiệu những
công nghệ mới để khắc phục phần nào
những vấn đề còn tồn đọng.

Theo đó, TP. Cần Thơ hướng tới đô thị
thông minh đồng nghĩa với việc sẽ sử dụng
những công nghệ cao, tiên tiến nhằm để đáp
ứng được những nhu cầu tiềm lực về phát triển
kinh tế trong tương lai. Bên cạnh đó, việc phát
triển đô thị thông minh còn góp phần mang
đến cho người dân rất nhiều tiện ích như: nâng
cao chất lượng đời sống; cắt giảm chi tiêu;
giảm các nguy cơ liên quan đến sức khỏe, góp
phần bảo vệ môi trường vì ít tiêu tốn nhiên liệu
hơn, sử dụng năng lượng tái tạo sẽ ít tác
động tổn hại tới môi trường… Tại hội nghị,
Điện Quang đã giới thiệu nhiều giải pháp để
góp phần xây dựng đô thị thông minh ở 13
tỉnh ĐBSCL nổi bật trong số đó là: giải pháp
chiếu sáng thông minh khu vực công cộng;
giải pháp cao ốc thông minh, văn phòng và
nhà thông minh, kèm những ứng dụng thông
minh cho nhiều lĩnh vực khác (y tế, giáo
dục, du lịch…).

Tại hội thảo, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở
Công Thương TP. Cần Thơ cho rằng, việc xây
dựng Cần Thơ trở thành đô thị thông minh là
hướng đi tất yếu, bền vững. Bởi Cần Thơ có
rất nhiều công trình, cơ sở hạ tầng đang phát
triển mạnh mẽ như sân bay, cảng tàu, các trục
đường huyết mạch… Những giải pháp thông
minh, hữu hiệu sẽ giúp TP đẩy mạnh về kinh
tế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, việc
xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh còn
làm nổi bật bản sắc văn hóa của vùng đô thị
sông nước đưa TP trở thành đô thị kiểu mẫu
để các địa phương khác xem xét, học hỏi. 

NGUYỄN THUẬN

Ngày hội văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng
Hướng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc

Việt Nam lần thứ Nhất, sáng 21/4 tại Khách
sạn Đà Lạt Palace (số 2, đường Trần Phú,
phường 3, TP Đà Lạt), Sở Văn hóa Thể thao
& Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng đã
tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa
đọc trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện nằm
trong chuỗi hoạt động Tuần lễ vàng du lịch
Lâm Đồng.

Sự kiện diễn ra từ ngày 21/4 đến ngày
23/4 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát
triển văn hóa đọc”. Trong dịp này diễn ra
nhiều sự kiện như: Tổ chức các không gian
trưng bày, giới thiệu sách, báo,..; Chương
trình giao lưu tọa đàm, nói chuyện chuyên
đề về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam;
Tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân
đã có những đóng góp tích cực cho sự phát
triển văn hóa đọc địa phương,...

Tại không gian triển lãm sách, tạp chí,
báo,... diễn ra ở khách sạn Đà Lạt Palce
nhiều đơn vị trên địa bàn đã tham gia
hưởng ứng. Nhiều tư liệu quý về Đà Lạt,
cũng như nhiều ấn phẩm sách do tác giả là
người Đà Lạt viết. Bên cạnh đó nhiều sản

phẩm sáng tạo lấy ý tưởng từ sách cũng
được trưng bày như: Áo dài, tò he, rối bóng,
tivi sách, Thư pháp chữ Việt,...

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở
VH-TT&DL Lâm Đồng chia sẻ: “Sách là
kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh
thần đóng vai trò rất quan trọng. Sách không
chỉ dùng để lưu trữ những giá trị đời sống
mà sách còn cung cấp tri thức cho con người.
Sách cho ta những tri thức cần thiết trong học
tập, trong công việc và trong đời sống. Vì
thế, từ lâu đọc sách đã trở thành một nhu cầu
thiết yếu của mỗi người”.

Bà Vi Bích Thủy Châu - Phó Giám đốc

Thư viện tỉnh Lâm Đồng cho biết, hưởng
ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam
lần thứ nhất, nhà sách đã tổ chức nhiều hoạt
động trong khuôn khổ chiến dịch như: Cấp
thẻ thư viện miễn phí cho bạn đọc; trưng bày,
giới thiệu sách, báo, tạp chí; triển lãm, kể
chuyện “Covid trong mắt trẻ thơ”; tọa đàm
“Đọc sách trong kỷ nguyên số”; thi online
tìm hiểu về TP Đà Lạt;...

Theo bà  Châu, cộng đồng đặc biệt là giới
trẻ hiện nay ít có thói quen đọc sách, một
phần nguyên nhân là do sự xuất hiện của
sách điện tử, đọc sách qua các trang Website,
Blog,...nhưng việc đọc này chủ yếu hạn chế
trong phạm vi phục vụ cho việc học tập. 

Để có thể khơi dậy thói quen đọc “sách
sống”, cần phải có nhiều hoạt động mới mẻ
hơn, để kích thích niềm đam mê đọc sách
của cộng đồng. Nên chuyển tải, tuyên truyền
sách qua các mô hình, hiện vật thực tế thông
qua các hình tượng dân gian, tranh vẽ, âm
nhạc,... Điển hình như: Bộ sưu tập áo dài lấy
cảm hứng từ bộ sách Hoàng tử bé, truyện Dế
mèn phiêu lưu ký; nặn các hình tượng nhân
vật trong sách thành các sản phẩm tò he,
tượng mini,...

Dự án “Ô cửa sách” nuôi dưỡng văn
hóa đọc cho trẻ nhỏ

Bên cạnh các chiến dịch lớn của tỉnh
Lâm Đồng để phát triển văn hóa đọc trên địa
bàn. Nhiều dự án tư nhân về thúc đẩy, xây
dựng thói quen đọc sách trong cộng đồng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ
trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân
tại Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo
Luật Đất đai (sửa đổi) với 10
tỉnh phía Bắc và dự thảo quy
hoạch không gian biển quốc gia
được Bộ TN&MT phối hợp với
UBND TP Hải Phòng tổ chức
ngày 22/4.
Cần giải pháp cụ thể xử lý xung đột
trong quy hoạch

Đối với dự thảo quy hoạch không gian
biển quốc gia, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê
Minh Ngân khẳng định đây là 1 trong 3 quy
hoạch cấp quốc gia theo Luật Quy hoạch bên
cạnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy
hoạch sử dụng đất quốc gia. Để hoàn thiện
dự thảo Quy hoạch, Bộ TN&MT tiếp tục xin
ý kiến tham vấn để báo cáo Bộ Chính trị vào
tháng 6/2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
tháng 8/2022 và trình Quốc hội xem xét,
thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

Việc thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch
không gian biển quốc gia góp phần triển khai
các chính sách quan trọng của Đảng và Nhà
nước trong công tác quản lý nhà nước về biển
và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.
“Đây là nhiệm vụ khó và phức tạp, lần đầu
tiên được thực hiện tại Việt Nam. Dự thảo
Quy hoạch được lập trên cơ sở sử dụng tối đa
thông tin, dữ liệu hiện có, thiết kế theo hướng
mở và sẽ được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện
trong quá trình phát triển của đất nước. Quy
hoạch dựa trên quan điểm xuyên suốt là phân
vùng không gian biển dựa vào hệ sinh thái,
tạo cơ sở và không gian liên thông cho phát
triển kinh tế - xã hội, kết nối đất liền với biển,
gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối
ngoại và hợp tác quốc tế”, Thứ trưởng Lê

Minh Ngân nhấn mạnh.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao

đổi, thảo luận về các kết quả đánh giá, dự báo,
định hướng phát triển trong quy hoạch; quan
điểm, mục tiêu; phạm vi quy hoạch; phân
vùng quy hoạch; cơ sở dữ liệu không gian
biển quốc gia; nội dung liên quan đến quy
hoạch 6 ngành kinh tế biển theo Nghị quyết
số 36-NQ/TW; các dự án quan trọng quốc gia
và thứ tự ưu tiên; xử lý xung đột giữa các khu
vực biển được quy hoạch cho các mục đích
sử dụng khác nhau.

Sau khi lắng nghe ý kiến tham vấn, Thứ
trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đề nghị
các bộ, ngành và các địa phương có biển khẩn
trương xây dựng các hợp phần quy hoạch
thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi Bộ TN&MT
xem xét, tích hợp vào Quy hoạch không gian
biển quốc gia. Ngoài ra, các địa phương cũng
nhanh chóng cung cấp thông tin, dữ liệu, tài
liệu, bản đồ, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược
có liên quan; nhu cầu khai thác, sử dụng biển;
danh mục các công trình, dự án trọng điểm
có khai thác, sử dụng biển để tổ chức lập quy
hoạch và tạo dữ liệu khung cho hệ thống
thông tin và cơ sở dữ liệu không gian biển

quốc gia.
Đối với Tổng cục Biển & Hải đảo Việt

Nam và Đơn vị tư vấn (Liên danh Viện chiến
lược phát triển, Viện Công nghệ môi trường,
Viện Cơ học –PV), Thứ trưởng Lê Minh
Ngân đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
Quy hoạch không gian biển quốc gia, chuẩn
bị kỹ các sản phẩm trình Ban Cán sự Đảng
Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội. Về phân
vùng sử dụng không gian biển, việc phân
vùng chức năng cần căn cứ điều kiện tự
nhiên, hiện trạng môi trường, vị trí địa lý, hiện
trạng khai thác, sử dụng của vùng biển và hải
đảo; đồng thời xem xét yêu cầu phát triển bền
vững kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc khu
vực và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển
của các ngành, địa phương.

Về tích hợp các quy hoạch ngành, vùng,
địa phương, Tổng cục Biển & Hải đảo Việt
Nam và Đơn vị tư vấn cần bổ sung, cập nhật
các quy hoạch liên quan đã được ban hành
gần đây, gồm các quy hoạch: sử dụng đất
quốc gia, cảng biển, năng lượng, hệ thống
cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, bảo vệ
khai thác nguồn lợi thủy sản, mạng lưới
đường bộ. 

Khơi dậy văn hóa đọc qua những dự án thiết thực
Nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong thời kì chuyển đổi số, tỉnh Lâm
Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội văn hóa đọc
toàn quốc lần thứ nhất. Đồng thời khuyến khích nhiều dự án thiết
thực nhằm xây dựng thói quen, văn hóa đọc sách của người dân
trên địa bàn tỉnh.

lNhiều tài liệu quý được trưng bày ở ̉ không

gian triển lãm sách.

Khai thác tối đa, bảo đảm phát triển
bền vững môi trường biển

lThứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội thảo.
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NGHỆ AN:
Chồng “nối gót” vợ vào tù cùng 
vì buôn ma túy

Năm nay 31 tuổi, Vi Khăm Là, ngụ bản Đửa, xã Lượng Minh,
huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) là ông bố của 3 đứa con;

nhưng Là không chí thú làm việc, lo lắng cho các con mà theo các
đối tượng xấu sa vào nghiện ngập. 

Công việc trồng trọt trên rẫy thu nhập bấp bênh, tiền bạc bị Là
“nướng” vào ma túy khiến kinh tế gia đình cứ luẩn quẩn nghèo đói.
Đầu năm 2020 TAND Tương Dương đã áp dụng biện pháp xử lý
hành chính đưa Là vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 18 tháng.
Sau đó Là lại tái nghiện.  

Sáng 9/10/2021, Là vào khe Cụp trông coi trâu bò cho gia đình
thì gặp một nhóm người lạ, bắt chuyện, mời sử dụng ma túy, hỏi “có
mua ma túy không?”. Là chạy về nhà lấy tiền của gia đình mua 2 gói
hồng phiến và 3 “cây” heroin giá 40 triệu đồng, dự định sẽ đem số
ma túy trên về sử dụng dần và bán lại kiếm lời.

Do chưa đủ tiền nên Là xin trả trước 28 triệu đồng, số còn lại xin
khất nợ. Quá trình mua bán, Là còn xin thêm 1 gói ma túy để sử dụng.
Số ma túy mua được, Là chia nhỏ rồi bỏ vào các lọ nhựa, giấu dưới
đống củi sau nhà bếp. Sau đó ít ngày, Là đã bán 1 gói ma túy giá 200
nghìn đồng cho một người. Ngày 9/11, hành vi mua bán ma túy của
Là bị bại lộ.  

Ngày Là ra tòa, không có một người thân đến dự. Là trình bày,
người vợ lớn hơn mình 1 tuổi hiện đang ngồi tù vì ma túy. Từ ngày
cả hai vợ chồng đều vướng lao lý, 3 đứa con nhỏ đang được người
thân chăm sóc ở quê. “Ông bà chắc buồn và không có tiền nên không
đến tòa”, Là nói.

Bị cáo kể: “Gia đình đông con, khó khăn, bị cáo không được đến
trường đầy đủ nên nhận thức pháp luật hạn chế. Vợ của bị cáo hiện
đang ngồi tù. Bị cáo còn 3 đứa con thơ nữa xin tòa xem xét giảm nhẹ
hình phạt cho bị cáo”. Khi được hỏi có suy nghĩ gì về việc vợ từng
vướng lao lý, đang thi hành án nhưng bị cáo vẫn “nối gót” vợ buôn
bán ma túy thì Là im lặng.  

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là
nguy hiểm cho xã hội, ma túy là nguồn gốc của mọi tội phạm nên
cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo có các tình tiết
giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, bố của bị cáo được tặng thưởng
Huân chương kháng chiến hạng ba và huân chương chiến sỹ vẻ vang.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Là 20 năm tù về
tội Mua bán trái phép chất ma túy. KIM LONG

HÀ NỘI:
Cựu đại úy công an bỏ chạy khi bị
dẫn giải vào phòng xử

Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Chiến (SN
1985, cựu đại uý công an, cựu giáo viên trường trung cấp Cảnh

sát nhân dân VI thuộc Bộ Công an) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bạn bè, người quen của Chiến.

Khi được dẫn giải vào phòng xử án, bị cáo Chiến bất ngờ bỏ chạy.
Ngay lập tức cảnh sát dẫn giải và lực lượng bảo vệ của toà án đã phối
hợp, bắt giữ được Chiến ngay sau đó.

Theo hồ sơ, đây là vụ án thứ 3 Chiến phải hầu toà về tội danh liên
quan đến chiếm đoạt tài sản. Ở vụ án này, theo cáo buộc, do nợ nần
nhiều tiền không có khả năng chi trả, Chiến nảy sinh ý định mượn xe
ô tô, bán lấy tiền ăn tiêu. 

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 17/8/2019, Chiến hẹn gặp người
bạn tại cổng trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (ở huyện Văn
Giang) nơi bị cáo dạy học. Gặp nhau, Chiến mượn ô tô hiệu Suzuki
Swfit của bạn, nói đi có việc. Sau đó, Chiến mang chiếc xe trên đến
cửa hàng cầm đồ bán lấy 300 triệu đồng.

Về phía nạn nhân, sau khi thấy Chiến không đem trả xe, đã nhiều
lần liên lạc, đòi phương tiện. Lúc này Chiến bảo chủ xe cho mình
mượn thêm ít ngày. Tiếp đó, Chiến nhờ nạn nhân thuê hộ một chiếc
xe ô tô bán tải, nói thuê cho đồng nghiệp. Tin tưởng, nạn nhân đã
cùng Chiến đi thuê ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Range. Chiếc xe này
sau đó bị Chiến bán lại lấy 450 triệu đồng.  

Đến ngày 19/9/2019, chủ xe bán tải gọi điện, giục Chiến trả xe.
Thấy vậy, người bạn nói sẽ mượn tạm một chiếc xe khác để Chiến
đưa bạn đi công việc thay cho chiếc xe ô tô bán tải để có xe trả. Sau
đó, người bạn mượn ô tô nhãn hiệu Kia Cerato và cùng Chiến đi “đổi
xe”. Thực tế, Chiến tiếp tục mang chiếc xe này đến hiệu cầm đồ đặt
làm tin để chuộc lại ô tô Mazda 3 đã bán trước đó cho chủ hiệu. 

Ba lần liên tiếp bị lừa, cùng với nhiều lần đòi xe không được, nạn
nhân đã trình báo công an. Cơ quan điều tra xác định, giá trị của 3
chiếc xe Chiến lừa đảo là hơn 1 tỉ đồng.

Chiến bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với hai bản án trước đó (bản
án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của TAND TP Hà
Nội và 4 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” do
TAND tỉnh Hưng Yên tuyên), toà buộc Chiến phải chấp hành mức
án chung là 26 năm tù. HỒNG MÂY 

được hình thành, hoạt động một cách
có hiệu quả. Trong đó, có thể kể đến
là dự án phát triển văn hóa đọc “Ô
cửa sách”. 

Thư viện tư nhân Ô cửa sách (I1,
Trần Quang Diệu, Phường 10, TP Đà
Lạt) do Thạc sĩ Văn học Vũ Thanh
Tâm, sáng kiến thành lập, ra đời vào
tháng 6/2018 tại TP Hồ Chí Minh.
Cuối năm 2019 do dịch COVID-19
bùng phát, cô Tâm cùng gia đình về
quê Đà Lạt sinh sống và mang dự án
theo cùng.

Cô Tâm chia sẻ, “Từ năm 2015
đến năm 2018 tôi làm giảng viên ở
Khoa Hàn Quốc học - Trường Đại
học Khoa học Xã hội & Nhân văn -
ĐHQG TP Hồ Chí Minh. Vì là thời
gian đầu thành lập khoa, nên phải tổ
chức liên tục các sự kiện truyền bá;
thực hiện các nghiên cứu khoa học
và duy trì việc giảng dạy. Có thời
điểm chỉ có thể ngủ từ 2 đến 4 tiếng
một ngày”.

Vì việc giảng dạy tốn nhiều thời
gian, cô Tâm nhận thấy mình không
có thời gian để quan tâm, chăm sóc
con cái, đặc biệt là theo sát con trong
việc đọc sách. Nhận thấy điều này, cô
Tâm đã thành lập Câu lạc bộ lớp đọc
sách và viết lách, thu hút được lượng
lớn phụ huynh và bạn trẻ tham gia.
Với số vốn khởi đầu là hớn 700 đầu
sách, cộng với vốn kiến thức sẵn có cô
Tâm đã thành công xây dựng mô hình
đưa sách gần hơn với trẻ nhỏ. Sau này

mô hình đổi tên là “Ô cửa sách”.
Cô Tâm giải thích, tên gọi “Ô cửa

sách” xuất phát từ ý tưởng xem sách
là “khung cửa” để nhìn ra thế giới,
qua sách ta có thể tiếp xúc với khối
thức rộng lớn của thế giới. Nhận thấy
tầm quan trọng trong việc tạo dựng
thói quen đọc sách của con nhỏ, cô
Tâm quyết định nghỉ hẳn công việc
giảng dạy, với cô đây là lựa chọn
“sáng suốt nhất trong đời”. Mô hình
câu lạc bộ sách của cô Tâm được tổ
chức theo hình thức lớp học, hoạt
động chủ yếu vào cuối tuần, là nơi để
cô thỏa mãn niềm đam mê đọc sách,
đồng thời có thời gian đồng hành
cùng con qua những trải nghiệm
trong lớp học. 

Từ khi đưa dự án vào hoạt đồng
cô Tâm gặp nhiều khó khăn về kinh
phí, vì là dự án phục vụ miễn phí cho
cộng đồng, nên mọi nguồn nhân lực,
vật lực đều phải tự túc, tự nguyện.
Khó khăn tiếp theo là sự ủng hộ của
gia đình và quan trọng nhất chính là
việc phải thay đổi tư duy của cộng
đồng, làm sao để người ta tập thói
quen đọc sách, tôn trọng sách.

Để có thể điều hành tốt công việc ở
Câu lạc bộ, cô Tâm đã phải học thêm
các lớp nghiệp vụ Mầm non. Vì theo cô
Tâm “sự đổi mới tư duy trong giáo dục
xuất phát từ đội ngũ Mầm non”, với
nhiều kiến thức nền tảng đặc biệt quan
trọng như: Gắn văn hóa tinh hoa với các
hoạt động đại chúng; mỹ họa cho giáo

viên mầm non; nghệ thuật biểu diễn;
kiến thức về giáo dục cho trẻ,...

Để nâng cao các hoạt động quảng
bá văn hóa đọc, cô Tâm đã thực hiện
nhiều dự án tiêu biểu như: Dự án “Mẹ
thiên nhiên” - kể chuyện về tác phẩm
“7 chuyến du hành vào thiên nhiên”
của nhà văn Lê Hữu Nam; dự án
“Khi trẻ là tác giả” với bộ sách đầu
tay “COVID trong mắt trẻ thơ” do
chính các em nhỏ của Ô cửa sách
minh họa và dịch thuật; các hoạt động
tái chế rác thải, đọc sách online,...

Nhờ sự quan tâm, ưu ái của chính
quyền địa phương, đến nay thư viện
tư nhân phục vụ cộng đồng của cô
Tâm đã thu hút lượng lớn học sinh và
phụ huynh tham gia với quy mô hàng
ngàn đầu sách. Ngoài ra, cô còn kết
hợp với một số đơn vị trên địa bàn tổ
chức một số chương trình thiết thực
nhằm lan tỏa việc đọc sách như: Kết
hợp với  thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ
chức sự kiện Video kể chuyện On-
line, talkshow “Học và đọc trong kỉ
nguyên số”; Ngày sách “đọc sách và
sáng tạo”,...

Cũng trong khuôn khổ Ngày Hội
văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng năm
2022, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng đã
tặng Giấy khen cho các tập thể, cá
nhân có nhiều đóng góp cho sự
nghiệp phát triển văn hóa đọc trên địa
bàn, trong đó có dự án “Ô cửa sách”.

PHAN HÒA – 
BÁCH TÙNG

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Minh
Ngân nhấn mạnh: Sau khi tích hợp
các quy hoạch ngành, cần chỉ ra các
mâu thuẫn, xung đột trong các quy
hoạch này, từ đó đề ra tiêu chí và giải
pháp cụ thể xử lý xung đột, trong đó
các giải pháp này phải bảo đảm khai
thác, sử dụng tối đa hiệu quả không
gian biển song vẫn bảo đảm phát triển
bền vững và bảo vệ môi trường biển.

Rà soát hơn 100 Luật, Bộ luật
liên quan đến đất đai

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất
nước trong tình hình hình mới, Quốc
hội đã đưa dự án Luật Đất đai (sửa
đổi) vào Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh. Thực hiện nhiệm vụ xây
dựng Dự án Luật, thời gian qua, Bộ
TN&MT đã chủ động rà soát, đánh
giá hơn 100 Luật, Bộ luật có liên quan
đến đất đai và xây dựng báo cáo rà
soát theo đó đã xác định rõ những nội
dung đề xuất sửa đổi, bổ sung trong
dự thảo Luật Đất đai và các Luật cần
phải sửa đổi để bảo đảm thống nhất,
đồng bộ với Luật Đất đai.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ
TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, Dự
thảo Luật Đất đai đã được Bộ
TN&MT gửi lấy ý kiến các địa
phương và nhận được ý kiến góp ý
của các tỉnh, thành. Để có thêm cơ sở
và làm sâu sắc thêm các luận cứ đề
xuất hoàn thiện các quy định của dự
thảo Luật Đất đai (sửa đổi), năm 2022,
Bộ TN&MT tiếp tục tổ chức các
Đoàn công tác lấy ý kiến với UBND
các tỉnh, TP, các vùng trên cả nước để
rà soát vướng mắc, chồng chéo,
không đồng bộ, thống nhất trong hệ
thống pháp luật của các Bộ, ngành, địa
phương, các vướng mắc, bất cập do
địa phương phản ánh.

Tại hội thảo, các đại biểu từ 10
tỉnh, TP phía Bắc gồm: Hải Phòng,
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương,
Hưng Yên, Hòa Bình, Thái Bình,
Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đã
đưa ra quan điểm, ý kiến về các nội

dung: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho
thuê đất; chế độ quản lý, sử dụng đất
khu, cụm công nghiệp; đất khu kinh
tế; đất quốc phòng, an ninh; sử dụng
đất có mặt nước ven biển, các nội
dung mang tính đặc thù của từng địa
phương như đất tôn giáo, tín
ngưỡng… Các đại biểu cũng cho ý
kiến vào Dự thảo Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị định
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai,
nhất là các vướng mắc thuộc thẩm
quyền của Chính phủ cần tiếp tục
được tháo gỡ để tiếp tục hoàn thiện
Dự thảo.

Đối với TP Hải Phòng, sau gần 8
năm tổ chức thi hành Luật Đất đai
năm 2013, công tác quản lý nhà nước
về đất đai trên địa bàn đã dần đi vào
nề nếp, hạn chế tình trạng giao đất, cho
thuê đất trái thẩm quyền, không phù
hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Hải Phòng cũng khắc phục tình trạng

không đưa đất vào sử dụng, sử dụng
đất lãng phí, đầu cơ đất đai. Công tác
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư đã có chuyển biến rõ rệt. Các
TTHC trong lĩnh vực đất đai đã được
cắt giảm tối đa, rút ngắn thời gian thực
hiện tạo điều kiện thuận lợi trong việc
thu hút đầu tư, tránh gây phiền hà sách
nhiễu cho người thực hiện thủ tục
hành chính.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP Hải Phòng
thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong
quá trình thực hiện Luật như: cơ chế
thu hồi đất theo Điều 62 còn bất cập,
gây khó khăn trong việc tạo quỹ đất
sạch để phục vụ việc phát triển kinh tế
- xã hội; vẫn còn tình trạng dự án được
giao đất, cho thuê đất chậm triển khai,
chậm đưa đất vào sử dụng; công tác
giao đất, cho thuê đất, đấu giá, đấu
thầu sử dụng đất, định giá đất, tập
trung, tích tụ đất nông nghiệp còn khó
khăn, vướng mắc…

Cũng từ thực tiễn của địa phương,
các đại biểu từ 10 tỉnh, TP phía Bắc cơ
bản nhất trí với nội dung của dự thảo
Luật đồng thời khẳng định các quy
định cơ bản đã tháo gỡ những vướng
mắc đang gặp phải ở các địa phương.
Từ đó, các giải pháp giải quyết để
hoàn thiện Dự thảo Luật; Dự thảo
Nghị định đã được đề xuất, tập trung
vào các nội dung liên quan tới quy
hoạch sử dụng đất; cho thuê đất; bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất; giá đất...

PHƯƠNG THANH

Theo Dự thảo báo cáo tóm tắt
quy hoạch không gian biển Việt
Nam thời kỳ 2021-2030, mục tiêu
về kinh tế biển như sau: Các
ngành kinh tế biển bền vững theo
chuẩn mực quốc tế, có tốc độ tăng
trưởng trên 7%/năm và có đóng
góp trên 15% GDP cả nước vào
năm 2030. Kinh tế của 28 tỉnh,
TP ven biển ước đạt khoảng 55%
GDP cả nước, trong đó các huyện
ven biển khoảng 11-12%. 

lVùng biển đảo Cát Bà – Long Châu là một trong 4 vùng tự nhiên không gian biển

Hải Phòng.
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Xử phạt như thế nào?
Theo khảo sát của Viện Chiến

lược, Chính sách tài nguyên và
Môi trường, số lượng túi ni lông
sử dụng một lần tại các siêu thị
trung bình lên tới 104.000
túi/ngày, tương đương 38 triệu túi
ni lông/năm. Trong số 48 siêu thị
được khảo sát, có trên 95% hiện
đang cấp túi ni lông miễn phí cho
khách hàng.

Một trong các giải pháp để
giải quyết hiện trạng trên là Dự án
thí điểm “Sáng kiến thành lập
Liên minh siêu thị nhằm giảm
thiểu việc tiêu thụ túi ni lông dùng
một lần tại Việt Nam” (Dự án
PLASTIC ALLIANCE). Theo
đó, Liên minh các nhà bán lẻ
giảm túi ni lông đã được thành
lập với sự cam kết tham gia của
16 nhà bán lẻ cùng các đối tác
đồng hành nhằm giảm chất thải
nhựa. Nhằm khẳng định thêm
cam kết này, ông Nguyễn Trung

Thắng - Phó Viện trưởng Viện
Chiến lược, Chính sách tài
nguyên và môi trường đã đề xuất:
“Từ năm 2026 sẽ thực hiện xử
phạt các siêu thị, trung tâm
thương mại cung cấp túi ni lông
dùng một lần cho khách hàng”.

Việc xử phạt hành vi cung cấp
túi ni lông một lần cho khách
hàng vốn không phải chủ ý mới
mẻ trên thế giới nhưng việc xử
phạt này sẽ được thực hiện như
thế nào, mức chế tài nặng, nhẹ ra
sao mới là băn khoăn chính từ
phần đông dư luận.

Nhìn từ kinh
nghiệm của các
nước trên thế giới,
việc áp dụng lệnh
cấm cũng như hạn
chế túi ni lông đã
được nhiều quốc gia
áp dụng từ rất sớm,
với các mức độ,
phạm vi khác nhau.

Đơn cử, năm 2002, thành phố đầu
tiên trên thế giới ra lệnh cấm sử
dụng túi ni lông là Thủ đô Dhaka
(Bangladesh) nhưng không có chế
tài rõ ràng. Tiếp đó là Ireland, đánh
thuế túi ni lông kể từ năm 2002
nhằm giảm lượng tiêu thụ túi ni
lông xuống 90%. Sau này, các
quốc gia châu Âu như Luxem-
bourg, Đan Mạch cũng đã áp thuế
vào những loại túi sử dụng 1 lần. 

Ở mức độ mạnh hơn, Chính
phủ Nam Phi cấm dùng túi ni
lông siêu mỏng từ tháng 5/2003;
do đó những nhà bán lẻ vi phạm
có thể đối mặt với án phạt tới
100.000 rand (khoảng hơn 300
triệu đồng) hoặc 10 năm tù giam.
Mặt khác, năm 2010, Gabon là
nước đầu tiên trên thế giới cấm
tất cả các loại túi ni lông trên
toàn bộ phạm vi lãnh thổ. Còn tại
Kenya, kể từ năm 2017, việc sản
xuất, sử dụng túi ni lông là bất
hợp pháp; bất cứ ai vi phạm sẽ
phải đối mặt với mức án 4 năm
tù và phạt 38.000 USD. 

Có cần chờ đến năm 2026?
Bên cạnh những băn khoăn về

chế tài xử phạt, nhiều người dân
cũng đặt câu hỏi: Tại sao không
áp dụng ngay bây giờ hoặc sớm
hơn mà phải chờ đến năm 2026?
Mặt khác, nếu đặt mục tiêu vào
năm 2026 thì lộ trình từ nay đến
thời điểm đó là như thế nào? Cơ
chế  nào để giám sát, đảm bảo các
đơn vị tuân thủ xuyên suốt lộ
trình đặt ra để có thể đạt đúng
mục tiêu vào 4 năm sau?

Vào tháng 6/2019, Chương
trình chống rác thải nhựa đã được
phát động trên toàn quốc, đặt mục
tiêu phấn đấu đến 2025 cả nước
không dùng túi ni lông, đồ nhựa
dùng một lần. Tiếp theo phong
trào đó, nhiều tỉnh, thành đã đặt
những mục tiêu tham vọng. Đơn
cử, UBND TP HCM đã đưa ra,
cuối năm 2020 các hệ thống siêu
thị, trung tâm thương mại, cửa
hàng tiện lợi... sẽ hoàn toàn sử
dụng bao bì thân thiện môi trường
thay thế túi ni lông khó phân hủy.
Bên cạnh đó, các tiểu thương tại
các chợ dân sinh giảm 50% túi ni
lông khó phân hủy trong việc
đóng gói, đựng sản phẩm cho
khách hàng đến năm 2020. 

Như vậy, các siêu thị, nhà bán
lẻ đều đã có thời gian để chuẩn bị
và chuyển dịch sang xu hướng
“nói không với túi ni lông”. Tuy
nhiên, thực tế hiện tại cho thấy, rất

nhiều chợ, siêu thị, trung tâm
thương mại, cửa hàng tiện ích...
tại TP HCM vẫn chủ yếu cung
cấp túi ni lông cho khách hàng.
Đây cũng là tình trạng chung tại
hầu hết các tỉnh, thành phố khác
trên toàn quốc. 

Theo số liệu thống kê năm
2021 từ Bộ Tài nguyên và Môi
trường, mỗi năm tại Việt Nam có
khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa
thải ra môi trường. Còn túi ni
lông lại chiếm hơn 1/3 số lượng
rác thải nhựa ở Việt Nam, theo
Báo cáo kiểm toán rác thải Việt
Nam giai đoạn 2018-2020 của
Liên minh Không rác Việt Nam. 

Tuy nhiên, để chống lại vấn
nạn ô nhiễm nhựa, nếu chỉ “siết
chặt” các siêu thị, trung tâm
thương mại có thực sự giải quyết
được “tận gốc” vấn đề? Trong khi
đó, các đơn vị khác cũng sử dụng
rất nhiều túi ni lông như các nhà
hàng, quán ăn vỉa hè, quán cafe,
chợ truyền thống,… thì xử lý ra
sao? Mặt khác, nếu không có quy
định hạn chế các nhà sản xuất túi
ni lông tiếp tục sản xuất loại túi
này thì số lượng túi ni lông lưu
hành trên thị trường vẫn sẽ có thể
gia tăng trong tương lai, đặc biệt
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-
19 kéo dài. Những vấn đề này liệu
cũng phải chờ đến năm 2026 để
được giải quyết hay sao? 

ĐỖ TRANG

XỬ PHẠT SIÊU THỊ CUNG CẤP TÚI NI LÔNG DÙNG 1 LẦN:

Liệu có sớm khả thi?
“Từ năm 2026 sẽ thực hiện xử phạt các siêu thị,
trung tâm thương mại cung cấp túi ni lông dùng một
lần cho khách hàng” — thông tin được ông Nguyễn
Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính
sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi
trường) đưa ra tại Hội thảo tổng kết Dự án PLASTIC
ALLIANCE, hiện đang được dư luận quan tâm. 

Nhiều hệ lụy 
Phát biểu tại Toạ đàm, ông

Đặng Xuân Phương, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục
của Quốc hội cho biết, tục “bắt vợ”
còn có những khái niệm như “kéo
vợ”, “kéo dâu”, “trộm vợ”… là
những tập quán hôn nhân lâu đời,
một nét phong tục truyền thống tốt
đẹp của đồng bào một số dân tộc
thiểu số. Thực tế những năm gần
đây, phong tục này đã bị “biến
tướng” kéo theo nhiều hệ luỵ.

Theo khảo sát của Ủy ban
Văn hóa, Giáo dục và Hội đồng
Dân tộc của Quốc hội, trong
nhiều năm qua, các tỉnh đã triển
khai mạnh mẽ phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa, thực hiện nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang và
lễ hội trên địa bàn… Do đó, các
hủ tục lạc hậu liên quan đến việc
cưới và tang ma, hôn nhân cận
huyết thống đã giảm đáng kể
trong những năm gần đây. Tuy
nhiên, tình trạng “tảo hôn” vẫn
còn và việc biến tướng, lợi dụng
phong tục, tập quán của đồng bào
để vi phạm pháp luật vẫn còn ở
một số nơi. Cụ thể là việc một bé
gái bị “khống chế” để bắt về làm
vợ ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang)
và gần đây nhất là ở Sapa (Lào
Cai) gây bức xúc dư luận.

Theo bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ
trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và
Du lịch, hiện tượng “kéo vợ” gần
đây đã chuyển sang hình thức
“cướp vợ”, “bắt vợ” diễn ra ở một

số nơi với các kiểu biến tướng
khác nhau, như lợi dụng tục “kéo
vợ” để “cướp”, “bắt” các cô gái.
Đối tượng tổ chức “cướp vợ” chủ
yếu là các thiếu niên, đang ở độ
tuổi còn rất trẻ. Việc “cướp vợ”,
“bắt vợ” không chỉ không phù
hợp với các phong tục tập quán
tốt đẹp mà còn trái với các quy
định của pháp luật hiện hành. Đây
không phải hiện tượng phổ biến
trong cộng đồng các dân tộc thiểu
số, tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại
tại một số địa phương.

Nhấn mạnh việc lợi dụng
phong tục “kéo vợ” để bắt dâu
một cách cưỡng bức đã gióng lên
hồi chuông cảnh báo về vấn nạn
tảo hôn và cần có những giải
pháp ngăn chặn kịp thời, ông
Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ
trưởng Vụ Tuyên truyền - Ủy ban
Dân tộc cho rằng, sự việc này làm
ảnh hưởng đến nét văn hóa,
phong tục của đồng bào dân tộc
thiểu số, làm tổn thương nghiêm
trọng đến nhân phẩm, quyền và
khát vọng của các bé gái trong
vấn đề bình đẳng nam nữ, trong
đó có bình đẳng hôn nhân; góp

phần gia tăng nạn tảo hôn khiến
nhiều trẻ em đang độ tuổi đến
trường phải từ bỏ tương lai. Theo
đó, ông Thắng đề nghị cần xử lý
nghiêm những người có hành vi
lợi dụng, cố tình biến tướng
phong tục truyền thống của đồng
bào dân tộc thiểu số. 

Cần chế tài đủ mạnh
Phát biểu chỉ đạo tại Toạ đàm,

Chủ nhiệm Ủy ban Văn
hóa, Giáo dục của Quốc hội
Nguyễn Đắc Vinh nhận định, tục
“kéo vợ” theo đúng truyền thống
là một phong tục đặc sắc, chứa
đựng nhiều giá trị tốt đẹp và nhân
văn của đồng bào dân tộc thiểu
số. Hiện nay, tại nhiều địa
phương, tập tục “kéo vợ” đã
không còn phổ biến, thậm chí
không còn tồn tại trong cộng
đồng các dân tộc Dao, Thái.
Đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản
tuân thủ quy định pháp luật về
hôn nhân, gia đình. Tuy những
biến tướng trong tục “kéo vợ” đã
giảm khá nhiều so với trước
nhưng vẫn tồn tại ở một số hình
thức chính, như tảo hôn, cưỡng
ép hôn nhân, buôn bán người...
Điều này có thể dẫn tới các hành
vi vi phạm pháp luật như cưỡng
ép kết hôn, lừa dối kết hôn, tảo
hôn, hôn nhân cận huyết, bắt giữ
người trái luật, hiếp dâm…

Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng
chỉ ra nguyên nhân cơ bản khiến
cho tình trạng này chưa thể xóa
bỏ hoàn toàn là do nhận thức
chưa đầy đủ về phong tục, tập
quán của dân tộc, địa phương của
một bộ phận thanh thiếu niên
cũng như xu hướng kết hôn sớm

ở đồng bào H’Mông còn khá phổ
biến. Việc xử lý các hành vi vi
phạm có nơi còn có tình trạng “cả
nể”, thiếu kiến quyết…

Ghi nhận những đóng góp thiết
thực của đại biểu cũng như lãnh
đạo các tỉnh tham dự toạ đàm, ông
Vinh cho biết, để giảm thiểu tình
trạng này, cần tập trung vào việc
tuyên truyền hiệu quả về Luật Hôn
nhân và Gia đình cho đồng bào
các dân tộc thiểu số. Đồng thời
tuyên truyền giáo dục, vận động
để đồng bào hiểu đúng và đầy đủ
về các giá trị truyền thống, nét đẹp
văn hóa của tập tục “kéo vợ”; cũng
như các mặt trái không phù hợp
thuần phong, mỹ tục, các hành vi
biến tướng tục “kéo vợ”. Kết hợp
triển khai có hiệu quả các chương
trình, kế hoạch về bài trừ hủ tục lạc
hậu, giảm thiểu tình trạng tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống vùng
dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, cần thực hiện hiệu
quả các biện pháp ngăn chặn, tiến
tới xóa bỏ các biến tướng của tục
“kéo vợ” như ban hành chế tài xử
phạt đủ mạnh để hạn chế tình trạng
vi phạm nếp sống văn minh. Tăng
cường thanh tra, kiểm tra, xử lý
nghiêm minh đối với cán bộ, đảng
viên để gia đình, người thân vi
phạm. Xác định trách nhiệm cho
người đứng đầu các đơn vị để xảy
ra tình trạng “kéo vợ”…

Ngoài ra, cần triển khai các
chính sách phát triển kinh tế, xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số; giảm nghèo bền vững, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần
cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

HƯƠNG GIANG 

Ngăn chặn, xóa bỏ các biến tướng của tục “kéo vợ”
Vấn đề trên được ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh
tại Tọa đàm “Thực hiện công tác tuyên truyền, vận
động xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ biến
tướng của tục “bắt vợ” ở một bộ phận đồng bào
dân tộc thiểu số” diễn ra chiều 22/4.

lTái hiện tục “Kéo vợ” tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

lÔng Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của 

Quốc hội phát biểu tại Toạ đàm.

lĐề xuất từ năm 2026 sẽ xử phạt nhà bán lẻ cung

cấp túi ni lông dùng 1 lần cho khách hàng. (Ảnh minh họa)
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Rất nhiều show ca nhạc, sự
kiện đã thi nhau “vợt” những
nhân vật “dị mọ”,“hiện tượng
mạng” hòng thu lợi. Những
Thông Soái Ca, Tùng Sơn, Bà
Tưng, Lệ Rơi, Kenny Sang...
được đón tiếp ngang hàng  với
các ngôi sao khác trong làng
giải trí Việt từng gây tranh cãi
dữ dội trong dư luận.

Từ “hiện tượng mạng” 
thành “sao”

Trong một đoạn clip ghi lại màn biểu
diễn nhào lộn của Thông Soái Ca tại Hội
chợ thương mại ẩm thực Lễ hội Đền Đô
2022 giữa tháng 4, Thông Soái Ca xuất
hiện như một ngôi sao, lên sân khấu biểu
diễn cùng ca sĩ Du Thiên. Người này cũng
được đăng hình trên poster chương trình để
quảng cáo, cùng những gương mặt như Du
Thiên, Long Nhật, DJ Mie…

Thông Soái Ca nhanh chóng trở thành
“hiện tượng mạng” nhờ ngoại hình đặc biệt
với hàm răng xỉn màu, mặc quần rách và
đeo những sợi dây chuyền, vòng cổ to bản.
Dù nhận được hàng triệu lượt xem, tương
tác, nhưng những clip của Thông Soái Ca
bị nhiều người liệt vào hàng có nội dung
“rác”, có phần nhảm nhí. Cũng bởi thế,
việc Thông Soái Ca lên sân khấu trình diễn
gây tranh cãi dữ dội. Trên sân khấu hội
chợ, Thông Soái Ca được chào đón như
một ca sĩ nổi tiếng dù giọng hát chênh phô
bị một bộ phận cư dân mạng ví như “thảm
họa âm nhạc”.

Không riêng Thông Soái Ca, sân khấu
hội chợ còn có Phú Lê. Phú Lê được mệnh
danh là “giang hồ mạng”, từng bị bắt vì tội
Cố ý gây thương tích. Phú Lê từng thu âm
và sản xuất các MV trên YouTube, chủ yếu

là nội dung bạo lực, vô bổ nhưng thu hút
rất đông người xem. 

Cách đây vài năm, cộng đồng mạng
cũng từng xôn xao vì sự xuất hiện của một
“quái nhân” muốn lấn sân vào showbiz.
“Quái nhân” ấy là một anh chàng tự phong
mình là “công chúa thủy tề” - Tùng Sơn.
Càng bị “ném đá”, Tùng Sơn càng tung
những hình ảnh, giọng hát gây tranh cãi
của mình lên mạng xã hội và lấn sân vào
showbiz với hình ảnh “dị mọ”. Sau một
thời gian chỉ quay video ngắn tung lên
mạng, "công chúa thủy tề" dần chuyển qua
hoạt động chuyên nghiệp như livestream,
đi thi hát, nhận lời tham gia sự kiện... để
đáp lại tình cảm yêu thương của "người
hâm mộ".

Việc “phơi mình ra nghe chửi, bị ném
đá” để vào làng giải trí như Tùng Sơn,
Thông Soái ca, Phú Lê làm dư luận nhớ lại
những Quân Kun, Kenny Sang, Lệ Rơi, Bà
Tưng cũng chung “hoàn cảnh ra đời” như
vậy. Họ tung các nội dung gây tranh cãi lên
mạng xã hội, khi có hàng triệu người theo

dõi, những “quái nhân” này lại “ung dung”
bước vào showbiz Việt.

Bài học “ngã ngựa” 
Thực tế, một số nhân vật sản xuất các

nội dung bị cho là “rác” văn hóa như trên
lại có nhiều dịp “ngồi chung chiếu”, được
đón tiếp ngang hàng với các ngôi sao giải
trí. Một số nghệ sĩ chân chính cho rằng,
việc các nhà tổ chức sự kiện, chương trình
mời những “quả bom scandal” ấy chẳng
khác nào “xối một gáo nước lạnh” vào
những nghệ sĩ lao động hết mình vì nghệ
thuật Việt. Nhưng có những bầu sô vì lợi
nhuận vẫn sẵn sàng mua vui bằng đủ cách
với những gương mặt “hiện tượng mạng”
không tài năng nghệ thuật. 

Tuy nhiên, nhiều “hiện tượng mạng”
ngỡ tưởng bước vào thế giới showbiz dễ
dàng và kiếm tiền như nước lại nhanh
chóng bị “ngã ngựa”. Như câu chuyện của
Quân Kun. Nổi lên như một hiện tượng
quái chiêu trên mạng internet đăng ảnh,
video nhạy cảm, phát ngôn gây sốc, Quân
Kun nhanh chóng trở thành tiêu điểm cho

cư dân mạng “ném đá”. Tham gia vào một
gameshow ca nhạc nhưng với giọng hát dở
tệ cùng phần thi được cho là lố bịch, Quân
Kun đã bị loại. Để vớt vát, Quân Kun quỳ
lạy ba vị giám khảo xin vào vòng trong.
Đáp lại hành động thái quá đó, giám khảo
của Vietnam Idol 2013 đã từ chối rất thẳng
thừng và lên tiếng, muốn là ca sĩ trước hết
phải có tự trọng. Quân Kun gắn với mác
“thảm họa âm nhạc” từ đó. Sau thất bại đó,
Quân Kun tiếp tục tạo scandal để nổi tiếng,
tự làm clip hát lại một số bài hát với sự thể
hiện cảm xúc quằn quại, vật vã, uốn éo
khoe thân trong bồn tắm, bờ biển... Việc
tạo scandal ấy hầu như không gây sự chú
ý mà ngược lại, những chiêu trò này gần
như bị mọi người quay lưng.

Vì thực sự không có tài năng gì, sau vài
tháng “chinh chiến” tại showbiz và thương
trường, “hiện tượng mạng” Lệ Rơi vỡ
mộng showbiz. Lệ Rơi trở về ngôi làng, trở
về nghề bán ổi. “Giờ tôi quyết định ở hẳn
ngoài này, chỉ trong mấy tháng lo làm ăn ở
Sài Gòn, tôi sụt 8kg. Ra đi tay trắng, trở về
trắng tay thôi. Tôi chẳng lấy đồng nào của
gia đình mang đi, nhưng cũng chưa biếu
được bố mẹ đồng nào cả" - Lệ Rơi nói.

Sau “một phút thành sao”, Bà Tưng
được nhiều bầu sô mời làm quảng cáo, ca
hát. Pano, áp phích với hình ảnh “Bà
Tưng” ăn mặc thiếu vải được giăng đầy
trước các tụ điểm ca nhạc, quán bar ở một
số tỉnh, thành. Trước sự “lộng hành” này,
Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phát lệnh tạm
ngưng cấp phép biểu diễn cho Bà Tưng
trên toàn quốc, kể cả trong quán bar. Sau
“giấc mộng bong bóng”, Bà Tưng lại trở
lại với cuộc sống bình thường trước đây
với cái tên Lê Thị Huyền Anh... 

Tỏa sáng theo kiểu chẳng giống ai nên
những “ngôi sao mạng” đó cũng nhanh
chóng tàn lụi, chiêu trò của họ sớm trôi vào
dĩ vãng như một thứ nhạt nhẽo, vô bổ. Suy
đến cùng, “những hiện tượng mạng” đó
cũng bị một số bầu sô lợi dụng trong các
chương trình thu lợi chụp giật. Hy vọng
rằng, qua đó các “hiện tượng mạng” sẽ
hiểu rõ nghệ thuật không phải thứ để bỡn
cợt, không phải nơi chứa “rác”, những
chiêu trò gây sốc không có đất diễn trong
đời sống văn hoá đích thực. BẢO CHÂU 

Báo động tình trạng 
“rác” showbiz 

Khai mạc “Những ngày
văn hóa Hàn Quốc tại
Quảng Nam”

Hôm qua (22/4), tại TP Hội An,
UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp

với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
tổ chức khai mạc "Những ngày văn hóa
Hàn Quốc tại Quảng Nam" - Hội An năm
2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đây là một trong những hoạt động
nằm trong chương trình Năm Du lịch
Quốc gia - Quảng Nam 2022, cũng là
dịp để giới thiệu văn hóa Hàn Quốc đến
với người dân Việt Nam và nét văn hóa
đặc trưng của Hội An, Quảng Nam ra
nước ngoài.

Chương trình mở đầu bằng các hoạt
động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và
văn hóa Hội An diễn ra liên tục trong hai
ngày 22 và 23/4, bao gồm các gian hàng
thủ công mỹ nghệ, thử mặc trang phục
truyền thống Hanbok, xúc tiến du lịch,
ẩm thực, giới thiệu nội dung văn hóa sáng
tạo Hàn Quốc, chợ phiên Hội An, các
hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian...

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Hội
An còn tổ chức các chương trình tham
quan khu phố cổ, làng nghề truyền thống
và các điểm đến trên địa bàn để giới thiệu
về lịch sử, văn hóa Hội An cho các đoàn
khách trong và ngoài nước tham gia
chương trình. B.YẾN 

U23 Việt Nam coi hai trận giao hữu
với U20 Hàn Quốc là cơ hội để tìm

kiếm sự hoàn thiện cho SEA Games 31. 
Trận lượt đi thực sự là màn chạy đà

của U23 Việt Nam. Ông Park Hang
Seo đã tận dụng tối đa trận đấu với các
cầu thủ trẻ Hàn Quốc để xới tung đội
hình, giúp học trò thể hiện năng lực
bản thân. Với các cầu thủ trẻ, những gì
có được sau màn thực chiến có ý nghĩa
quyết định trong hành trình tại SEA
Games sắp tới. Ông Park Hang Seo
muốn đặt từng cầu thủ, từng vị trí trong
hệ thống chiến thuật của đội tuyển. 

Khả năng thích ứng của các cầu thủ
với hệ thống chiến thuật sẽ quyết định
cơ hội ra sân cũng như hành trình của
U23 Việt Nam ở đấu trường quan trọng
nhất trong năm. Tất nhiên, ông Park
Hang Seo còn nhiều thời gian để giải
mã học trò, tìm ra sự ưng ý nhất trong
cách vận hành của cả hệ thống.
Nhưng, để có sự hoàn thiện thì từng
cầu thủ cần phải được trao cơ hội
chứng minh khả năng và sự phù hợp
với hệ thống. 

Cũng vì những lý do trên mà trong
trận lượt đi với U20 Hàn Quốc, ông

Park Hang Seo đã thay đến 10 cầu thủ.
Điều đó giúp các cầu thủ thích ứng
được với áp lực và có cơ hội chứng tỏ
với ông Park Hang Seo. Trong bối
cảnh ấy, rất khó để U23 Việt Nam thể
hiện một lối chơi khiến giới chuyên
môn và người hâm mộ cảm thấy ưng ý.
Hay nói đúng hơn, chúng ta vẫn đang
ở giai đoạn giải mã chính mình nên
chưa thể có được sự hoàn hảo dù là
mức tương đối. 

Phát biểu sau trận đấu lượt đi với
U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo
cảm thấy hài lòng khi thử nghiệm và
đánh giá được nhiều cầu thủ dự bị, ít
được thi đấu trong đội hình U23 Việt

Nam. Điều đó thậm chí còn được ông
đánh giá cao hơn kết quả 1-1 trước U20
Hàn Quốc.“Về màn trình diễn của các
cầu thủ, họ đã cố gắng hết sức để hoàn
thành mục tiêu, chiến thuật mà Ban huấn
luyện đưa ra. Tôi khá hài lòng về nỗ lực
của họ”, ông cho biết.

Nhưng trận lượt về thì khác, U23
Việt Nam đã quen với đối thủ và ngược
lại, các cầu thủ U20 Hàn Quốc đã biết
về chúng ta thì cách chơi bóng của cả
hai đội sẽ có sự điều chỉnh. Áp lực từ
hai phía sẽ lớn hơn. Bên cạnh đó, với
riêng U23 Việt Nam, càng gần đến SEA
Games thì thầy trò ông Park Hang Seo
càng phải cho thấy mình đang đi đúng
lộ trình về chuyên môn. Có thể nói,
trận đấu lượt về được coi là cuộc tổng
diễn tập cho sân chơi quan trọng nhất
trong năm.

Vậy nên, trong lần tái ngộ trên sân
Hàng Đẫy, nhiều người tin những tấm
màn bí mật về U23 Việt Nam sẽ dần
được kéo lên. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ
hơn về sức mạnh của đội tuyển khi
những quân bài tốt nhất sẽ được sử
dụng trong màn “tổng duyệt” cho SEA
Games. 

Trận đấu này chính là cơ hội cuối
cùng để U23 Việt Nam thực sự thấy mình
đang ở đâu và cần phải làm gì để giành
“vàng” SEA Games. KHẮC SƠN 

ỐNG KÍNH THỂ THAO

Bảo vệ tấm huy chương vàng

lThông Soái Ca (bên phải) biểu diễn cùng ca sĩ Du Thiên.

l Ảnh minh họa.
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Theo Chương trình xây
dựng văn bản quy phạm
pháp luật năm 2022 của
Chính phủ, Bộ Tài chính
xây dựng dự thảo Nghị
định thay thế Nghị định
số 164/2016/NĐ-CP
ngày 24/12/2016 của
Chính phủ về phí bảo vệ
môi trường (BVMT) đối
với khai thác khoáng sản. 

Theo Bộ Tài chính, thực hiện
thu phí BVMT đối với khoáng sản
theo quy định tại Nghị định
164/2016/NĐ-CP (NĐ 164) đã góp
phần nâng cao ý thức, trách nhiệm
BVMT của tổ chức, cá nhân khai
thác khoáng sản; tăng cường quản
lý khai thác khoáng sản; khuyến
khích đầu tư phát triển công nghệ,
khai thác hiệu quả, tiết kiệm
khoáng sản gắn liền với công tác
BVMT; góp phần phòng ngừa, hạn
chế các tác động xấu đối với môi
trường; khắc phục suy thoái, ô
nhiễm môi trường do hoạt động
khai thác khoáng sản gây ra, bảo
vệ, tái tạo cảnh quan môi trường
nơi khai thác khoáng sản. 

Sổ thu phí BVMT đối với khai
thác khoáng sản hàng năm đã góp
phần tích cực để địa phương bổ
sung nguồn đầu tư cho BVMT tại
nơi khai thác. Cụ thể, số thu phí
năm 2017 đạt 3.029 tỷ đồng, năm
2018 đạt 3.448 tỷ đồng; năm 2019
đạt 3.737 tỷ đồng, năm 2020 đạt
3.576 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính,
bên cạnh kết quả đạt được, trong
quá trình thực hiện NĐ 164 đã phát
sinh một số vấn đề cần hoàn thiện
như sau:

Thứ nhất, cần triển khai chủ
trương mới của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về hoạt động khai
thác khoáng sản. Theo đó, Bộ
Chính trị đã ban hành Nghị quyết
số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 về
định hướng chiến lược khoáng sản
và công nghiệp khai khoáng đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Trong số các giải pháp phát triển
khoáng sản và công nghiệp khai
khoáng, Nghị quyết có để cập đến
giải pháp: Hạn chế, tiến tới chấm
dứt tình trạng đầu tư khai thác
khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ, kém
hiệu quả. 

Chính phủ và Thủ tướng Chính
phủ cũng đã ban hành nhiều văn
bản nhằm tăng cường quản lý khai
thác khoáng sản. Trong đó, khuyến
khích sử dụng vật liệu khác thay
thế cát, sỏi lòng sông. Tại Chỉ thị
số 38/CT-TTg, Thủ tướng chỉ đạo:
Bộ Tài chính rà soát tổng thể chính
sách tài chính về khoáng sản (bao
gồm chính sách phí) đề xuất điều
chỉnh chính sách tài chính phù hợp
với thực tế, thúc đẩy phát triển,
khuyến khích sử dụng vật liệu khác
thay thế cát, sỏi lòng sông. Do đó,
cần triển khai chủ trương của Đảng

mới, pháp luật của Nhà nước trong
chính sách phí BVMT đối với khai
thác khoáng sản. 

Thứ hai, cần sửa đổi, bổ sung
một số nội dung của NĐ 164 để xử
lý vướng mắc phát sinh trong thực
hiện. Theo Bộ Tài chính, căn cứ sổ
sách, chứng từ, tài liệu theo quy
định của pháp luật khoáng sản có
thể xác định số lượng đất đá bóc,
đất đá thải và số lượng khoáng sản
nguyên khai khai thác làm căn cứ
tính phí BVMT. Tuy nhiên, NĐ
164 không căn cứ theo các tài liệu
này mà căn cứ vào tài liệu dự án
đầu tư xây dựng công trình báo cáo
đánh giá tác động môi trường, các
tài liệu khác và căn cứ vào tỷ lệ quy
đổi, chưa bảo đảm thống nhất với
pháp luật khoáng sản.

Đối với việc xác định số lượng
khoáng sản chỉnh và khoáng sản đi
kèm làm căn cứ tính phí:

Tại khoản 4 Điều 5 NĐ 164 đã
giao địa phương quy định tỷ lệ quy
đổi làm căn cứ tính phí từng loại
khoáng sản. Nhưng chưa quy định
tài liệu làm căn cứ xác định tỷ lệ
quy đổi, gây khó khăn, không
thống nhất trong thực hiện. Trong
khi tại Quyết định số 1673/QĐ-
TTg ngày 08/11/2012 và Quyết
định số 437/QĐ-TTg ngày
07/4/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Hội đồng
đánh giá trữ lượng khoáng sản
quốc gia: Hội đồng có con dấu hình
quốc huy, thực hiện thẩm định, phê
duyệt hoặc công nhận trữ lượng và
tài nguyên khoáng sản trong Báo
cáo kết quả thăm dò khoáng sản để
làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý. 

Theo Mẫu 30 kèm theo Thông tư
số 45/2016/TT-BTNMT: Quyết
định phê duyệt trữ lượng khoáng sản
là văn bản phê duyệt trữ lượng
khoáng sản trong Báo cáo kết quả
thăm dò khoáng sản. Quyết định này
có giá trị pháp lý (có dấu Quốc huy),
có nội dung thống nhất với Báo cáo
thăm dò trữ lượng khoáng sản. 

Vì vậy, cần căn cứ vào Quyết
định phê duyệt trữ lượng khoáng
sản để xác định tỷ lệ trữ lượng từng
loại khoáng sản có trong tổng trữ
lượng hợp kim nguyên khai, từ đó
xác định số lượng khoáng sản
chính và từng khoáng sản đi kèm
làm căn cứ tính phí BVMT đối với
khai thác khoáng sản.

Thứ ba, cần sửa đổi, bổ sung

một số nội dung tại NĐ 164 để bảo
đảm thống nhất với Luật Ngân
sách nhà nước, Luật Quản lý thuế
và Luật BVMT. 

Cụ thể, tại Điều 45 Luật Quản
lý thuế và Điều 11 Nghị định số
126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
của Chính phủ quy định chi tiết
Luật Quản lý thuế: (i) Khai phí
BVMT đối với khai thác khoáng
sản tại cơ quan thuế nơi khai thác
khoáng sản. (II) Riêng dầu thô, khí
thiên nhiên, khí than và Tổ chức
thu mua gồm từ người khai thác
nhỏ lẻ thì khai phí tại cơ quan thuế
quản lý trực tiếp. Tuy nhiên, Điều
3 NĐ 164 quy định cơ quan thuế
quản lý trực tiếp nơi khai thác
khoáng sản thu phí là chưa bảo
đảm thống nhất với pháp luật quản
lý thuế.

Tại khoản 2 Điều 136 Luật
BVMT: Phí BVMT áp dụng đối
với hoạt động khai thác khoáng
sản. Pháp luật khoáng sản đã quy
định cụ thể các trường hợp được
phép hoạt động khai thác khoáng
sản. Tuy nhiên, tại Điều 7 NĐ 164
đã quy định thu phí với “Tổ chức,
cá nhân không nhằm mục đích khai
thác khoáng sản, mà thu được
khoáng sản” là chưa phù hợp với
Luật BVMT.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 7
Luật Ngân sách nhà nước đã quy
định về quản lý tiền phí nộp ngân
sách nhà nước. Theo đó: Các khoản
thu từ phí, lệ phí được tổng hợp đầy
đủ vào cân đối ngân sách nhà nước,
theo nguyên tắc không gắn với
nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có
khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi
cụ thể theo quy định của pháp luật
thì được bố trí tương ứng từ các
khoản thu này trong dự toán chi
ngân sách để thực hiện. 

Trong khi tại Điều 8 NĐ 164
quy định cụ thể các nội dung chỉ cụ
thể liên quan đến BVMT đối với
khai thác khoáng sản nhưng các địa
phương không thực hiện chi trực
tiếp từ phí mà vẫn phải chỉ theo dự
toán từ ngân sách nhà nước. Cho
rằng nội dung quy định như vậy là
chưa thống nhất với nguyên tắc
quy định tại Điều 8 Luật Ngân sách
nhà nước. 

Với các vướng mắc nêu trên,
Bộ Tài chính cho rằng cần thiết
nghiên cứu xây dựng Nghị định để
thay thể NĐ 164. GIA KHÁNH

Tăng cường thanh tra việc
dự toán, quyết toán chi phí

quản lý BHXH
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký
Quyết định số 486/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện Nghị quyết số
09/2021/UBTVQH15 ngày 8/12/2021 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo
hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN) giai đoạn 2022 - 2024.

Theo đó, các bộ, cơ quan có liên quan căn cứ quy định tại
Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 và theo chức năng, nhiệm
vụ được giao, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ. 

Cụ thể, rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành
hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật,
văn bản điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết. Tổ chức triển
khai thực hiện quy định tại Nghị quyết theo đúng quy định tại
Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và
các văn bản pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chi phí
quản lý BHXH, BHTN đúng quy định, hiệu quả, triệt để tiết kiệm
gắn với kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; cải
cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm
thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân;
sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, phù hợp với nhiệm
vụ được giao.

Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm bảo đảm sẵn
sàng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các
quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi
chính sách; kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi
chính sách BHXH, BHTN và gắn với việc thực hiện Nghị quyết
số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách
BHXH.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực
hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, đảm bảo
phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử
lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện.

Về việc tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với
các bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định về chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT
giai đoạn 2022 - 2024 trong quý I/2022, làm căn cứ để BHXH
Việt Nam và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, rà soát hoàn thiện các quy định về
cơ chế quản lý tài chính BHXH, BHTN, BHYT và chi phí quản
lý BHXH, BHTN, BHYT hiện hành trên cơ sở báo cáo đánh giá
và đề xuất của BHXH Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem
xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 60/2015/QĐ-
TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế
quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý
BHXH, BHYT, BHTN và Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày
31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg trong quý IV/2022.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý tài chính
về BHXH, BHTN theo đúng quy định, không trùng lắp với kế
hoạch kiểm toán, thanh tra của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và
Thanh tra Chính phủ. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chi
phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2022-2024 và đề xuất mức
chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn tiếp theo trên cơ sở báo
cáo của BHXH Việt Nam và các cơ quan có liên quan, báo cáo
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức chi
phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn tiếp theo vào quý II năm
2024 theo quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An
toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng quỹ BHTN trong quý
IV/2022; xây dựng và ban hành giá dịch vụ tư vấn giới thiệu việc
làm cho người lao động sử dụng quỹ BHTN trong quý IV/2022;
xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ sự
nghiệp công sử dụng quỹ BHTN trong năm 2023.

Hội đồng Quản lý BHXH có trách nhiệm giám sát việc thực
hiện dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý
BHXH, BHTN.

Còn BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan xây dựng dự toán chi phí quản lý BHXH, BHTN hàng năm,
gửi Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát trình Thủ tướng Chính phủ
xem xét, quyết định; Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chi
phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2022 – 2024 trong quý I
năm 2024, gửi Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban
Thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý BHXH,
BHTN giai đoạn tiếp theo. MINH ANH

PHÁP LUẬT & TÀI CHÍNH

Đề xuất sửa đổi quy định
về phí bảo vệ môi trường

lẢnh minh họa.
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Lực lượng tuần tra của Cảnh sát biển
(CSB) Việt Nam và CSB Trung

Quốc vừa kết thúc hoạt động tuần tra
liên hợp trên vùng biển lân cận đường
phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam
và Trung Quốc lần thứ 1 năm 2022. Đây
là chuyến tuần tra chung lần thứ 4 giữa
lực lượng CSB hai nước sau khi Hiệp
định hợp tác nghề cá trong vùng biển
vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung
Quốc hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Tham gia chuyến tuần tra liên hợp
lần này, về phía CSB Việt Nam có biên
đội tàu 8004 và 8003 do Đại tá Trần Văn
Thơ, Tư lệnh Vùng CSB 1 làm chỉ huy
trưởng. Về phía CSB Trung Quốc có
biên đội tàu 4303 và 4202 do Đại tá
Hoàng Mẫn, Vụ trưởng Vụ Chấp pháp,
Cục trực thuộc thứ 4, Cục CSB Trung
Quốc làm chỉ huy trưởng.

Chuyến tuần tra liên hợp giữa CSB
Việt Nam và CSB Trung Quốc lần này

trải dài trên phạm vi 13 điểm với quãng
đường 255,5 hải lý, từ Đông Nam đảo
Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Bắc đảo
Trần 14 hải lý. Trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ, lực lượng CSB hai nước đã
tiến hành các nội dung như: điện đàm
trao đổi; kiểm tra, giám sát tàu thuyền
của ngư dân khai thác thủy hải sản trong
vùng biển lân cận đường phân định;
tuyên truyền các nội dung liên quan đến
quy định về đánh bắt thủy hải sản,
phòng, chống dịch Covid-19, tuyên
truyền về quy chế hoạt động, ứng xử
trên biển; luyện tập chung phương án
tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Điện đàm với lực lượng tuần tra phía
Trung Quốc, Đại tá Trần Văn Thơ, Tư
lệnh Vùng CSB 1, chỉ huy lực lượng
tuần tra Việt Nam khẳng định, hai bên
phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các kế
hoạch đã đề ra. Đặc biệt, nội dung hợp
luyện tìm kiếm cứu nạn là cơ sở giúp hai
bên tăng cường khả năng phối hợp khi
thực hiện các công tác tìm kiếm cứu nạn
chung trong thời gian tới. Hoạt động
tuần tra liên hợp góp phần thúc đẩy quan
hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước;
góp phần duy trì môi trường hòa bình,
an ninh, trật tự, an toàn trên biển. 

ĐứC hạNh

Chiến công oanh liệt trong
mùa hè đỏ lửa

Hội thảo có sự tham gia của
trên 250 đại biểu là tướng lĩnh và
nguyên tướng lĩnh quân đội; Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân
dân; nhân chứng lịch sử; nhà
khoa học; cựu chiến binh; đại
biểu cơ quan Trung ương, tỉnh
Kon Tum và nhiều tỉnh, thành
phố trong nước.

Di tích lịch sử Chiến thắng
Đăk Tô - Tân Cảnh thuộc thị trấn
Đăk Tô và xã Tân Cảnh, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã ghi dấu
những chiến công oanh liệt của
quân và dân ta vào các năm 1967,
1969 và 1972.

Chiến dịch Đăk Tô-Tân Cảnh
là Chiến dịch Xuân - Hè năm
1972 ở Bắc Tây Nguyên của
quân và dân ta tập trung vào cứ
điểm E42, tức Đăk Tô-Tân Cảnh.
Đây là căn cứ quân sự mạnh nhất
của Quân lực Việt Nam Cộng hòa
ở Bắc Tây Nguyên. Đây là cứ
điểm bảo vệ thị xã Kon Tum của
địch ở hướng Bắc.

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, sau
những thắng lợi của quân và dân
ta trên chiến trường miền Nam,
địa bàn Tây Nguyên đã được
chọn làm hướng tấn công của bộ
đội chủ lực để phối hợp với chiến
trường chính Quảng Trị. Thực
hiện chủ trương, chiến lược ấy,
Đảng ủy và Bộ Tư lệnh mặt trận
Tây Nguyên quyết định mở chiến
dịch Bắc Tây Nguyên với nhiệm
vụ: Tiêu diệt địch, giải phóng Đăk
Tô-Tân Cảnh.

Lúc bấy giờ, Đăk Tô - Tân
Cảnh là căn cứ quân sự mạnh
nhất của Ngụy quyền Sài Gòn ở
Bắc Tây Nguyên. Đầu năm 1972,
ở đây có 28 tiểu đoàn bộ binh, 6
tiểu đoàn pháo binh, 4 tiểu đoàn
thiết giáp. Về lực lượng quân đội
ta, gồm các trung đoàn chủ lực
28, 66, 95, 24B của mặt trận Tây
Nguyên phối hợp với bộ đội địa
phương tỉnh Kon Tum.

Cuối tháng 3/1972, các đơn vị
chủ lực của ta đã vào chiếm lĩnh
trận địa. Từ đầu tháng 4 đến ngày
21/4, các đơn vị chủ lực của ta đã
quét sạch địch ở các cứ điểm
vòng ngoài của cụm phòng ngự
Đăk Tô-Tân Cảnh; đánh chia cắt

đường 14 đoạn giữa thị xã Kon
Tum với Đăk Tô -Tân Cảnh; bao
vây, khống chế các căn cứ  của
địch ở Đăk Tô 1, Đăk Tô 2, cụm
căn cứ Tân Cảnh. Các lực lượng
dự bị của ngụy từ các nơi khác
đến tăng viện bị quân ta đánh thiệt
hại nặng.

15 giờ ngày 23/4/1972, pháo
binh ta nã đạn dồn dập vào căn cứ
Tân Cảnh, cứ điểm mạnh nhất
của địch. 1 giờ sáng 24/4/1972,
xe tăng tiến lên mở cửa phía
Đông căn cứ Tân Cảnh. Tiểu
đoàn 9 cùng đội công tác tỉnh
Kon Tum kêu gọi nhân dân nổi
dậy. 5 giờ 55 phút ngày
24/4/1972 Tân Cảnh được giải
phóng. 11 giờ trưa 24/4/1972,
Trung đoàn 66 của ta hoàn toàn
làm chủ căn cứ Tân Cảnh.

8 giờ sáng 24/4/1972, quân ta
làm chủ căn cứ Đăk Tô 2. Cụm
phòng ngự mạnh của địch ở căn
cứ Tân Cảnh - Đăk Tô 2 bị tiêu
diệt, quân địch đóng ở các căn cứ
Ngok Rinh Rua, Tri Lễ, quận Đăk
Tô… rút chạy. Một vùng đất từ
Diên Bình, qua Tân Cảnh đến
ĐăkTô, về Đăk Mốt với hàng
chục ngàn dân được giải phóng.

Chiến thắng Đăk Tô - Tân
Cảnh là chiến thắng to lớn, có
tiếng vang trong nước và ngoài

nước; là khúc ca hùng tráng về
tinh thần chiến đấu anh dũng,
kiên cường, đoàn kết một lòng,
hợp đồng chặt chẽ giữa các binh
chủng, giữa bộ đội chủ lực, bộ đội
địa phương và dân quân, du kích.
Nhiều bài học kinh nghiệm
quý báu

Chiến dịch Đăk Tô-Tân Cảnh
năm 1972 là chiến dịch đặc biệt
quan trọng, để lại nhiều bài học
kinh nghiệm quý báu về nghệ
thuật chiến tranh. Đây là chiến
dịch mang yếu tố quyết định,
buộc đế quốc Mỹ phải xuống
nước, làm tiền đề để  Hiệp định
Paris được ký kết, Mỹ và đồng
minh rút khỏi Việt Nam, qua đó
tạo điều kiện để quân và dân ta
tiến hành Chiến dịch Tây Nguyên
và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch
sử, giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo,
Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh,
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng nhấn
mạnh: “Chiến thắng Đăk Tô-Tân
Cảnh góp phần hoàn thành thắng
lợi nhiệm vụ đợt 1 Chiến dịch
Bắc Tây Nguyên. Đây cũng là
trận chiến đấu đầu tiên lực lượng
vũ trang Tây Nguyên tiến công

địch bằng hiệp đồng binh chủng
quy mô lớn, có tốc độ nhanh,
đánh bại một sư đoàn, đập tan
cụm phòng ngự then chốt, vững
chắc nhất trong hệ thống phòng
thủ của quân đội Sài Gòn ở Bắc
Tây Nguyên, mở ra khả năng có
thể đánh tiêu diệt lớn, tiến tới giải
phóng hoàn toàn Tây Nguyên”.

Với trên 80 báo cáo, tham
luận, trong đó có nhiều tham luận
của các đồng chí lãnh đạo,
nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung
ương, Bộ quốc phòng, các địa
phương, các tướng lĩnh, sỹ quan,
nhân chứng lịch sử, các nhà khoa
học trong và ngoài quân đội gửi
đến và trình bày trực tiếp tại Hội
thảo đã làm rõ âm mưu, thủ đoạn
của đế quốc Mỹ và chính quyền
Sài Gòn; Thế và lực của cách
mạng miền Nam và mục tiêu tiến
hành cuộc tiến công chiến lược

giành thắng lợi quyết định đánh
bại một bước cơ bản chiến lược
“Việt Nam hóa chiến tranh”.

Các tham luận góp phần làm
rõ đường lối, quan điểm, chủ
trương lãnh đạo, chỉ đạo cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước; quyết sách đúng đắn, kịp
thời của Trung ương Đảng, mà
trực tiếp là Quân ủy Trung ương,
Bộ Quốc phòng trong quyết tâm
mở cuộc tiến công chiến lược
năm 1972, trong đó có hướng
tiến công Bắc Tây Nguyên nhằm
tạo ra cục diện mới cho cách
mạng miền Nam tiến lên giành
những thắng lợi quyết định.

Bên cạnh đó, nội dung hội
thảo góp phần tái hiện quá trình
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực
hành tác chiến linh hoạt, sáng
tạo; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp
nhàng giữa bộ đội chủ lực với lực
lượng vũ trang, nhân dân địa
phương và giữa các mặt đấu
tranh quân sự, chính trị, binh vận
trong tiến công địch; công tác
bảo đảm hậu cần - kỹ thuật,
thông tin liên lạc trong chiến
dịch; nghệ thuật nghi binh, tạo
thế, bao vây, tiến công, đột phá,
sử dụng lực lượng hiệp đồng
binh chủng.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng
Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử
Quân sự Việt Nam khẳng định,
Hội thảo đã góp phần làm sáng
tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý
luận và thực tiễn đặt ra từ trận
Đăk Tô-Tân Cảnh; cung cấp
những luận cứ khoa học để vận
dụng vào thực tiễn thực hiện
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
hiện nay, nhằm thực hiện thắng
lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới;
đồng thời là cơ sở vững chắc để
đấu tranh phản bác các âm
mưu, thủ đoạn chống phá,
xuyên tạc lịch sử của các thế
lực thù địch, phản động; giáo
dục truyền thống đấu tranh cách
mạng, bồi đắp tinh thần yêu
nước, lòng tự hào dân tộc cho
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân,
nhất là các thế hệ người Việt
Nam hôm nay và mai sau.

lam hạNh

50 năm Chiến thắng Đăk tô-tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022):

Góp phần tạo “bàn đạp” cho 
đại thắng mùa Xuân năm 1975

Hôm qua (22/4), Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức hội
thảo khoa học “Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh: Giá trị lịch sử và bài học kinh
nghiệm”. Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh đã làm thay đổi cục diện chiến trường,
buộc đế quốc Mỹ phải ký kết hiệp định Paris, chấp nhận thất bại, rút quân về
nước; góp phần tạo nên “bàn đạp” cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

lThượng tướng Lê Huy Vịnh chụp ảnh lưu niệm với các nhân chứng lịch sử tại Hội thảo. 

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc 
kết thúc tuần tra liên hợp

Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô
- Tân Cảnh nằm trong chuỗi các sự kiện quảng bá du lịch Tây

Nguyên diễn ra từ ngày 21 đến 26/4 với các hoạt động như: Lễ đón nhận
Bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm Cao 875 lịch sử
tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm
năng và triển vọng”, phiên chợ Sâm Ngọc Linh và du lịch caravan từ
thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Kon Tum...

Đặc biệt, trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng
và triển vọng” sẽ diễn ra Lễ công bố kế hoạch phát triển du lịch
khu vực tam giác phát triển Campuchia - Việt Nam - Lào giai
đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. 
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NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU: 

Sẽ được thông qua tại Kỳ họp
thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH), Chủ tịch QH Vương Đình Huệ

vừa ký ban hành Nghị quyết (NQ) số
19/2022/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) năm 2022.

Theo đó, UBTVQH quyết nghị bổ sung vào
Chương trình năm 2022 để trình QH cho ý kiến và
thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một
kỳ họp 2 dự thảo NQ sau: NQ của QH về kéo dài
thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của NQ số
42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của QH về thí điểm
xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; NQ của QH
về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát
triển tỉnh Khánh Hòa. NQ 19 cũng phân công rõ
cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia
thẩm tra 2 dự thảo NQ được bổ sung vào Chương
trình năm 2022 tại Kỳ họp thứ 3.

Cũng liên quan đến điều chỉnh Chương trình
năm 2022, dự kiến Chương tình năm 2023, Tổng
Thư ký QH Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số
906/TB-TTKQH về Kết luận của UBTVQH tại
Phiên họp thứ 10 (tháng 4/2022). Trong đó, về điều
chỉnh Chương trình năm 2022, Thông báo nêu rõ,
UBTVQH thống nhất đổi tên và mở rộng phạm vi
điều chỉnh của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn thành dự án Luật Thực hiện dân
chủ ở cơ sở; đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu
quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị để trình QH dự
án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Công an nhân dân vào thời điểm thích hợp.

Về các dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an
toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở,
UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan
liên quan xây dựng văn bản báo cáo UBTVQH,
QH về kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu
QH tại Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV về 3 dự án;
đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, xin ý kiến cơ
quan có thẩm quyền về các dự án Luật này. Sau
khi có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền,
đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị
hồ sơ đề nghị xây dựng 3 luật này để trình
UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp tháng 5/2022
(nếu kịp) để báo cáo QH xem xét, quyết định việc
bổ sung vào Chương trình.

UBTVQH cũng nhất trí bổ sung dự án Luật
Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào Chương trình,
trình QH cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 4
theo quy trình tại một kỳ họp; bổ sung 5 dự án, bao
gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá
(sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác
xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự vào Chương
trình, trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Đồng
thời, lùi thời hạn trình QH cho ý kiến về dự án Luật
Đất đai (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ 3 sang Kỳ họp thứ
4 và xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp
QH (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và thứ 5, thông
qua tại Kỳ họp thứ 6); chưa bổ sung dự án Luật
Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào Chương trình năm
2022 vì còn nhiều nội dung chính sách chưa được
làm rõ, đề nghị Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị kỹ hồ
sơ, bảo đảm chất lượng, tính khả thi để sớm trình
UBTVQH xem xét, quyết định việc bổ sung vào
Chương trình.

Hiện còn 97/137 nhiệm vụ lập pháp cần tiếp tục
rà soát, nghiên cứu trong thời gian tiếp theo của
nhiệm kỳ QH khóa XV; do đó, UBTVQH đề nghị
Chính phủ, các cơ quan tập trung thực hiện, bảo
đảm tiến độ, chất lượng. Trường hợp sau khi rà
soát, nghiên cứu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ
sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, NQ, đề
nghị Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC và các cơ
quan, tổ chức khẩn trương đề nghị đưa các dự án
vào Chương trình hằng năm, bảo đảm thứ tự ưu
tiên về tính cấp thiết ban hành văn bản, tính khả thi
của Chương trình, cân đối hài hòa với khối lượng
công việc của QH, phấn đấu hoàn thành toàn bộ
khối lượng công việc lập pháp đã được Đề án Định
hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ
QH khóa XV đề ra. GIA LÂM

Đó là một trong những giải
pháp cơ bản nhằm phát
triển thị trường trong nước
được đưa ra tại Hội thảo
“Kết nối cung - cầu: Giải
pháp thúc đẩy tăng trưởng,
thực hiện hiệu quả cuộc
vận động Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”, do Ban Chỉ đạo
Trung ương Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” tổ
chức hôm qua (22/4).

Cần có chiến lược kinh doanh
lâu dài

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà
Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Trung ương Cuộc vận động cho biết,
từ thực tế dịch bệnh COVID-19 vẫn
còn kéo dài sẽ tác động đến mọi mặt
của đời sống nhân dân, đặc biệt là
các doanh nghiệp (DN) - khi chuỗi
cung ứng và lưu chuyển thương mại
bị gián đoạn, hoạt động sản xuất kinh
doanh gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh
đó, cùng với những thuận lợi trong
việc thực hiện các Hiệp định Thương
mại tự do thế hệ mới, những cam kết
của EU về lộ trình xóa bỏ thuế nhập
khẩu đối với hàng hóa… thì việc này
cũng đặt nền kinh tế Việt Nam đứng
trước cuộc cạnh tranh gay gắt, nhiều
thách thức mới, hàng hóa nước ngoài
nhập vào nhiều hơn, trong khi đó quy
mô của các DN Việt Nam nhỏ, tiềm
lực không đủ mạnh, sức cạnh tranh
không cao...

Tình hình trên đang đặt lên vai
các DN trách nhiệm không ngừng
nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng
cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng
nhu cầu người tiêu dùng trong nước.
Muốn vậy, cộng đồng DN Việt Nam
cần tích cực tham gia Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”, chia sẻ, đoàn kết để phát
triển thị trường trong nước, giữ
niềm tin của người tiêu dùng. Cùng
với đó, các cấp, các ngành phải vào
cuộc tích cực nhằm triển khai các
giải pháp, nhiệm vụ phục hồi nền
kinh tế được nêu trong Nghị quyết
11 của Chính phủ, góp phần động
viên, hỗ trợ các DN nỗ lực vượt qua

khó khăn sau đại dịch, tiếp tục ổn
định sản xuất kinh doanh.

“Một trong những giải pháp cơ
bản trong phát triển thị trường trong
nước là phải tạo lập được chuỗi kết
nối cung - cầu. Đây là một trong
những giải pháp quan trọng để tháo
gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh, hình thành các chuỗi
cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ
của DN, giúp phục hồi kinh tế, đạt
mục tiêu tăng trưởng như dự báo;
đồng thời góp phần thực hiện hiệu
quả Cuộc vận động trong tình hình
mới”- bà Trương Thị Ngọc Ánh
nhấn mạnh.

Xuất phát từ thực tế hiện nay thế
giới đang trải qua nhiều biến động,
như đại dịch COVID-19, biến đổi
khí hậu,... tác động đến các quốc gia
trên thế giới, trong đó, các DN cũng
chịu ảnh hưởng không nhỏ, bởi vậy,
GS.TS Võ Đại Lược, nguyên Viện
trưởng Viện Kinh tế thế giới - Viện
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
đề nghị phải có chiến lược kinh
doanh lâu dài nhằm ứng phó với
những thay đổi bất thường từ tình
hình thế giới. Theo ông Võ Đại
Lược, Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các
DN Việt Nam, trong đó có khối DN
tư nhân và hộ gia đình. Tuy nhiên,
DN tư nhân và hộ gia đình đang
được nhận ưu đãi thấp, dẫn đến
nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Để Cuộc vận động đạt hiệu quả
cao, trước hết Chính phủ phải có
chính sách hỗ trợ DN tư nhân Việt
Nam và hộ gia đình ngang với doanh
nghiệp FDI; những chính sách này
phải có sự kiểm soát chặt chẽ của
Chính phủ. Đồng thời, Chính phủ
nên cân nhắc áp dụng các ưu đãi cho
các DN FDI khi đầu tư công nghệ
cao hoặc có cam kết chuyển giao
công nghệ. Cân bằng được lợi ích
này sẽ góp phần cải thiện môi trường
cho DN trong nước phát triển mạnh
mẽ hơn.

Tập trung thúc đẩy phát triển
thương mại điện tử

Nhấn mạnh doanh nghiệp Việt
Nam là động lực quan trọng của nền
kinh tế, GS.TS Võ Đại Lược đề nghị,
Chính phủ cần hỗ trợ các DN Việt
Nam về mặt bằng sản xuất, mở rộng
thị trường, đào tạo nguồn nhân lực
và công nghệ kỹ thuật… Ngược lại,

bản thân các DN Việt Nam cũng cần
tự phấn đấu vươn lên; cần có sự thay
đổi trong quản lý nhân sự, tuyển
dụng người tài vào làm việc, kết hợp
hiện đại hóa cơ chế quản trị, tiếp thu,
học hỏi từ các DN nước ngoài để tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới
trong kinh doanh.

Để người tiêu dùng dễ dàng tiếp
cận với các sản phẩm, hàng hóa Việt
Nam trên thị trường, ông Mạc Quốc
Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội
đề xuất, các DN trong nước cần có
sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong khâu
sản xuất, phân phối hàng hóa, cung
ứng sản phẩm, dịch vụ cho thị trường
nội địa, tránh biến động giá. Bên
cạnh đó, các DN cần tổ chức lại các
điểm bán, điểm mua sắm cho người
dân; đẩy mạnh tiếp cận vùng khó
khăn, vùng sâu, vùng xa để người
tiêu dùng có thể mua được sản phẩm
nhanh chóng và tiện lợi nhất. 

Trong khi đó, bà Trần Thị
Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở
Công Thương TP Hà Nội đề nghị,
cần hoàn thiện các cơ chế chính sách
trong hỗ trợ phát triển hạ tầng, hệ
thống phân phối, đầu tư phát triển
sản xuất; hỗ trợ cho vùng sản xuất
nông sản, các doanh nghiệp chế biến,
logistics, trong đó các cơ chế phải
được xây dựng đồng bộ, phù hợp với
thực tiễn. Ngoài ra, cần tập trung
thúc đẩy phát triển thương mại điện
tử để kích thích tiêu dùng của giới
trẻ. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh
liên kết vùng, từ đó có định hướng,
hoạch định các cơ chế chính sách
trong phát triển vùng, tránh được tình
trạng mất cân đối, dư cung và không
gây khó khăn cho tiêu dùng, tạo tác
động lớn để hỗ trợ cho DN phát
triển. Đặc biệt, công tác đầu tư phát
triển hạ tầng thương mại không được
gây mất cân đối giữa các vùng miền,
giữa thành thị và nông thôn.

Tại Hội thảo, các ý kiến cũng đề
nghị cần kết nối vai trò của các hiệp
hội DN, làm cầu nối để cơ quan quản
lý nhà nước nắm bắt nhu cầu, từ đó
kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN.
Các DN trong nước phải đẩy mạnh
truyền thông, quảng bá sản phẩm
Việt Nam có chất lượng cao đến
người tiêu dùng, cung cấp những
thông tin chính xác về sản phẩm.
Chính phủ, các cơ quan chức năng
cần tăng cường sự kiểm soát chặt chẽ
hơn việc quảng cáo các sản phẩm
trên các nền tảng xã hội, tạo niềm tin
cho người tiêu dùng về chất lượng
hàng Việt Nam. KHÁNH CHI

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH:

Phải tạo lập được 
chuỗi kết nối cung - cầu

lGS. TS Võ Đại Lược phát biểu tại Hội thảo.

l Quang cảnh Hội thảo.
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Tăng cường công tác phòng, chống
đuối nước đối với trẻ em
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT các địa phương

tăng cường công tác phòng, chống đuối nước với trẻ em, học sinh. 
Theo Bộ GD&ĐT, thời gian gần đây xảy ra một số vụ việc đuối

nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em, học sinh. Nhằm
tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục và can thiệp, bảo vệ
các em trước diễn biến phức tạp của tai nạn đuối nước, Bộ GD&ĐT
yêu cầu các Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các
văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT về phòng chống
tai nạn thương tích, đuối nước với trẻ em, học sinh. 

Cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục từ nay đến
trước khi học sinh nghỉ hè năm học 2022-2023; Đồng thời xây dựng
các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục như: Phòng, chống đuối nước
(PCĐN) trên đường đi học; PCĐN khi tham quan, dã ngoại, tắm biển,
đi bơi; PCĐN khi vui chơi tại cộng đồng nơi có các nguồn nước mở;
PCĐN khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn khi thấy
bạn bị đuối nước. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai bộ tài liệu tuyên truyền, hướng
dẫn giáo dục PCĐN cho học sinh được phê duyệt tại Quyết định
4704/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/12/2021; chỉ đạo giáo viên thường xuyên
quán triệt, nhắc nhở trẻ em, học sinh không được chơi, đùa nghịch gần
ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình,... nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối
nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi
cùng (thời gian vào cuối mỗi buổi học).

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT các địa phương chủ động
phối hợp tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn các em tham gia các hoạt
động vui chơi lành mạnh; tăng cường rà soát, phát hiện các “điểm nóng”
có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo kịp thời; tổ chức
các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn PCĐN cho các em trong dịp hè.
Tổ chức tốt việc bàn giao trẻ em, học sinh về gia đình, địa phương trước
khi nghỉ hè. gia Khánh
cần tHơ:
Cảnh báo mối nguy hiểm từ đồ chơi
“pháo nổ Pokemon”

Sở GD&ĐT Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo Phòng GD&ĐT các
quận, huyện về việc cảnh báo đồ chơi “pháo nổ Pokemon” gây

ngứa, hoặc bỏng nhẹ và thậm chí có thể tổn thương mắt nếu hóa chất
trong đồ chơi này bắn vào cơ thể.

Theo đó, Sở đề nghị các Phòng GD&ĐT rà soát, kiểm tra lại khu
vực căn tin, các điểm bán hàng xung quanh khu vực trường học; yêu
cầu các cơ sở này không mua, bán loại đồ chơi nêu trên. Bởi loại pháo
nổ này thuộc dạng trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trước
đó, tại một số cơ sở giáo dục khác xuất hiện tình trạng học sinh đã mua
và sau đó mang vào trường chơi gây ra nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Do
loại đồ chơi này có giá thành rẻ, bắt mắt nên thu hút được rất nhiều học
sinh, nhất là học sinh tiểu học. Đặc biệt, hiện nay cơ quan chức năng
chưa kiểm định được tính an toàn của sản phẩm, chỉ biết rằng bên trong
sản phẩm chứa một số loại hóa chất nếu bắn vào người sẽ gây tổn
thương cho cơ thể.

Sở GD&ĐT cho biết với loại đồ chơi dạng pháo nổ này, tuyệt đối
không mua cho các em, và không để các em mang vào trường, lớp nhằm
đảm bảo sự an toàn chung. Nếu phát hiện loại đồ chơi trên xuất hiện
trước cổng trường, khu vực xung quanh cần thông báo cho chính quyền,
Công an địa phương phối hợp xử lý. nguyễn Thuận

Báo PLVN nhận được phản
ánh của người dân tại thôn Cố
Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương
Sơn, tỉnh Hòa Bình) về việc bà
Đỗ Thị Hồng Luyện xây dựng
tường bao lấn chiếm đất quốc
phòng, cản trở giao thông. Mặc
dù sự việc bị chính quyền xã Hòa
Sơn phát hiện và lập biên bản vi

phạm hành chính, yêu cầu tháo
dỡ nhưng đến nay, công trình vi
phạm trên vẫn không bị xử lý.

Cụ thể, vào năm 2010, sau
khi phát hiện bà Luyện xây dựng

tường bao trái phép trên diện tích
đất quốc phòng do Lữ đoàn 201,
Binh chủng Tăng Thiết giáp quản
lý, người dân đã báo cáo sự việc
với chính quyền xã Hòa Sơn.

Ngày 24/12/2010, UBND xã
Hòa Sơn đã ban hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đất đai đối với
người vi phạm là bà Đỗ Thị
Hồng Luyện. Bà Luyện bị phạt
cảnh cáo vì có hành vi xây tường
bao ra diện tích đất đường giao
thông (lấn, chiếm) và bị buộc
phải khôi phục trả lại mặt bằng
như hiện trạng ban đầu trong thời
gian 10 ngày. Nếu cố tình không
chấp hành, người vi phạm sẽ bị
cưỡng chế thi hành.

Tuy nhiên, chủ công trình vi
phạm vẫn không tự giác phá dỡ,
còn chính quyền địa phương
chưa tổ chức cưỡng chế theo quy
định. Đến ngày 24/1/2013, thực
hiện nhiệm vụ của UBND huyện
Lương Sơn, Phòng TN&MT
huyện phối hợp UBND xã Hòa
Sơn tiến hành tổ chức  kiểm tra,
làm rõ yêu cầu của Lữ đoàn 201,
Binh chủng Tăng Thiết giáp về
việc một số hộ dân xây dựng
tường bao, trồng cây cối làm thu
hẹp đường tăng thuộc Lữ đoàn

quản lý.  
Qua kiểm tra đã xác định hộ

bà Luyện xây tường bao và 1 mái
che trên một phần diện tích
đường vào kho đạn. Chiều dài
tường bao khoảng 106m, tường
xây bằng gạch block cao 1m, mái
che lợp ngói xi măng có chiều dài
7,9m chiều rộng 4m, với diện
tích khoảng 31m2 lên phần đất
thuộc đường xe tăng. 

Các bên liên quan đã thống
nhất giao Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất huyện xác
định lại mốc giới, diện tích đất hộ
bà Luyện đã lấn ra đường xe tăng
là bao nhiêu. Sau khi có kết quả
đo đạc, xác định mốc giới, đề
nghị xã Hòa Sơn yêu cầu người
vi phạm khắc phục. Nếu bà
Luyện không chấp hành, UBND
xã Hòa Sơn báo cáo UBND
huyện chỉ đạo, giải quyết. 

Nhưng từ đó đến nay, không
hiểu lý do gì, chính quyền địa
phương vẫn chưa có biện pháp
xử lý triệt để công trình xây dựng
vi phạm trên. T.nguyễn

Dự án xây dựng Trung
tâm bảo tồn và phát huy
di sản dân ca ví dặm

Nghệ Tĩnh giai đoạn 1 với mức
đầu tư gần 70 tỷ đồng, tại
phường Trung Đô, TP Vinh
được phê duyệt triển khai từ
2016 đến nay vẫn chưa đưa vào
sử dụng, nhiều hạng mục đã thực
hiện bắt đầu có dấu hiệu xuống
cấp, hư hỏng.

Dự án trên được UBND tỉnh
Nghệ An phê duyệt dự án tại
Quyết định (QĐ) số 4909 ngày
28/10/2015 từ nguồn vốn ngân
sách Trung ương theo Chương
trình mục tiêu phát triển văn hóa
– thể thao với mức đầu tư 69 tỷ
đồng. Dự án được phê duyệt bản
vẽ thi công tại QĐ 4551 ngày
20/9/2016 của UBND tỉnh.
Công trình do Sở VH-TT&DL
Nghệ An (nay là Sở VHTT) làm
chủ đầu tư, do Cty CP Xây dựng
Hoàng Kim thi công. 

Sau gần 7 năm thực hiện, dự
án vẫn chưa hoàn thiện đưa vào
sử dụng. Không những thế, qua
quan sát của PV cho thấy, nhiều
hạng mục bắt đầu có dấu hiệu
xuống cấp, hư hỏng. 

Tại hiện trường, công trường
được rào chắn sơ sài bằng đủ
loại vật liệu tận thu như tấm
proxi măng, rào lưới B40, tôn…
Vật liệu xây dựng phục vụ công
trình nằm ngổn ngang trong khu
vực công trường để cỏ mọc um
tùm. Trên công trường, lác đác
chỉ có vài ba công nhân đang trát
và sơn sửa lại một số hạng mục
để lâu ngày đã hư hỏng. 

Riêng hạng mục bể chứa
nước ngầm sắt thép do không
được bảo quản đã gỉ sét gần như
toàn bộ. Hệ thống cột đèn đã có
hiện tượng bong tróc sơn phủ,

gây tình trạng gỉ sét. Hạng mục
chính là nhà hành chính kiêm
biểu diễn và sưu tầm kết cấu
móng gạch lộ ra trên mặt đất,
rêu và dương xỉ đã mọc phủ
một số nơi. Gạch ốp phía ngoài
công trình đã bong tróc. Phần
kiến trúc phía bên trong khu
vực thang máy tuy chưa bóc lớp
vỏ bảo vệ nhưng đã có các vết
gỉ sét, trần nhôm cũng đã xuất
hiện nhiều hư hỏng. 

Để tìm hiểu vì thêm quá trình
thực hiện dự án, PV đã liên hệ
với Sở VHTT Nghệ An. Ông
Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng
Tài chính Kế hoạch, cho rằng,
nói dự án này chậm tiến độ là
không đúng. Theo ông Anh, dự
án đã hoàn thành xong giai đoạn
1 gồm: nhà hành chính kiêm
biểu diễn và sưu tầm, nghiên cứu
bảo tồn, lưu trữ di sản dân ca, san
nền, cấp nước tổng thể, cấp điện
tổng thể, bể nước ngầm sinh hoạt
và PCCC.  

Tuy nhiên, đề cập tới các
hạng mục được cho là đã hoàn
thiện giai đoạn 1 nhưng tại hiện
trường cho thấy đang thi công

dang dở, PV đề nghị được tiếp
cận hồ sơ để xác nhận; phía đại
diện chủ đầu tư không cung cấp.

PV tiếp tục tìm hiểu thêm tại
Trung tâm Nghệ thuật truyền
thống tỉnh Nghệ An là đơn vị
được thành lập từ sự hợp nhất
Trung tâm bảo tồn và phát huy
di sản dân ca xứ Nghệ và Đoàn
Ca múa dân tộc tỉnh. Sau nhiều
lần liên hệ qua điện thoại với bà
Trịnh Thị Hồng Lựu, quyền GĐ
Trung tâm để tìm hiểu thêm về
nhu cầu cũng như sự cần thiết
của dự án; PV cũng không nhận
được phản hồi. 

Trung tâm bảo tồn và phát
huy di sản dân ca ví dặm Nghệ
Tĩnh được xây dựng với kỳ vọng
góp phần bảo tổn, phát huy cũng
như trưng bày những di sản văn
hoá xứ Nghệ. Tuy nhiên, việc thi
công dang dở, thiếu đồng bộ và
dấu hiệu xuống cấp của nhiều
hạng mục khiến nhiều người
hoài nghi về chất lượng công
trình  cũng như sự lãng phí
nguồn lực của Nhà nước đã đầu
tư vào công trình này. 

Q. Vinh – Q.Trang

Dự án Bảo tồn Di Sản Dân ca ví Dặm ngHệ tĩnH:

Thi công thiếu đồng bộ 
và có dấu hiệu xuống cấp

lDự án xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh
sau gần 7 năm chưa đưa vào sử dụng.

Lương Sơn (Hòa BìnH): 

Công trình lấn chiếm đất 
quốc phòng nhiều năm

Sau nhiều năm ban hành
quyết định xử phạt vi
phạm hành chính và
buộc người vi phạm phải
tháo dỡ công trình, đến
nay công trình vi phạm
vẫn chưa bị chính quyền
địa phương xử lý theo
quy định.

lMột phần công trình xây dựng vi phạm hiện nay.
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ 
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ diện tích 163m2, thuộc một phần thửa số 134, tờ bản đồ số 34 và nhà ở diện tích sàn xây dựng theo

hiện trạng 194m2 tọa lạc tại địa chỉ 1600 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. GKĐ:
10.754.329.977đ. Tiền đặt trước: 2.150.865.995đ.

Người có TS: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7. Địa chỉ: số 1 Tân Phú, phường Tân Phú, Q.7, TP.HCM.
Hình thức đấu giá TS: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Xem TS: từ 08h00

ngày 09/5/2022 đến 17h00 ngày 13/5/2022 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS: Tại nơi có tài sản. Bán hồ sơ,
nhận đăng ký: từ 08h00 ngày 20/4/2022 đến 17h00 ngày 16/5/2022 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ lễ
theo quy định). Nhận tiền đặt trước: các ngày 16/5/2022, ngày 17/5/2022 và ngày 18/5/2022  (trong giờ hành
chính). Tổ chức đấu giá TS vào lúc 09h00 ngày 19/5/2022.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính, phù hợp với quy định
của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá
tài sản.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá TS tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: 56 Hiền
Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 08.8815.4369- 0888164369. 

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ địa chỉ trên.
Thông báo này thay cho thư mời tham dự, tham gia đấu giá.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU 

TUYÊN BỐ MẤT TÍCH 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 68 Bộ luật Dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 96/2022/TLST-DS ngày 11 tháng

3 năm 2022 về việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo đơn yêu cầu của ông Trần
Thanh Tuấn, sinh năm 1989; Địa chỉ: ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang.

QUYẾT ĐỊNH:    
1.  Thông báo tìm kiếm Bà: Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 18/11/1989
Hộ khẩu thường trú: số 11, ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: ấp Xẻo Vong C, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu

Giang.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02 năm 2014.
2. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Hồng Thắm liên hệ với Tòa án nhân

dân huyện Cái Bè theo địa chỉ tỉnh lộ 875, khu 4, Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để
giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Hồng
Thắm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ như trên, Ủy
ban nhân dân xã Hiệp Lợi, người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ người đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời
hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn
yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG                                           

THÔNG BÁO
(Về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư)

1. Tên tổ chức hành nghề luật sư: CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG LUẬT
2. Giấy đăng ký hoạt động số: 41.02.3807/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/03/2022.
3. Địa chỉ trụ sở: Số 154/3 (tầng trệt) Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giám đốc công ty luật:
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THỤY                              Ngày sinh: 30/04/1973
Căn cước công dân số: 066073006642
Ngày cấp: 17/08/2021                Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 509 tầng 6, khối B, chung cư kết hợp thương mại 18 tầng (lô H) khu nhà ở Linh Tây,

đường D1, tổ 5, khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 14354/TP/LS-CCHN         Ngày cấp: 04/7/2017
Là thành viên Đoàn luật sư: Thành phố Hồ Chí Minh
5. Lĩnh vực hành nghề:
- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật
- Tư vấn pháp luật
- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
Xin trân trọng thông báo!

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG LUẬT

THÔNG BÁO
Tống đạt cho người vắng mặt tại nơi cư trú

TAND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thông báo: 
Nguyễn Thị Thúy An, sinh năm 2001,  địa chỉ: 950/1, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp biết. Hiện nay Tòa

án đã thụ lý, giải quyết việc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Giúp, bà Nhanh, cụ
Chơi, anh Thức có trách nhiệm liên đới trả số tiền vay: 222.450.248 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi ngàn, hai trăm bốn
mươi tám đồng). Trong đó số tiền nợ gốc: 199.000.000 đồng, số tiền nợ lãi tạm tính đến ngày 12/10/2021 là 23.450.248. Và tiếp tục trả lãi phát
sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi trả xong nợ. 

- Trường hợp ông Giúp, bà Nhanh, cụ Chơi, anh Thức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ ngay sau khi bản án
hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự xử lý tài sản thế chấp theo Hợp
đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6510-LCL-201803127 ngày 07/12/2018; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6510-LCL-201803128
ngày 07/12/2018.

- Trường hợp tài sản thế chấp không đủ trả nợ cho Ngân hàng thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự xử lý bất kỳ
tài sản nào thuộc quyền sở hữu của ông Giúp, bà Nhanh, cụ Chơi, anh Thức để thu hồi nợ theo quy định.

Xét thấy, theo xác nhận của Công an xã Long Hậu, huyện Lai Vung thì hiện nay Nguyễn Thị Thúy An, sinh năm 2001,  Thức, sinh năm
1996, địa chỉ: 950/1, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, không trình báo khi đi khỏi địa phương.

Nay Nguyễn Thị Thúy An ở đâu, đến Tòa án nhân dân huyện Lai Vung để giải quyết vụ kiện nêu trên; hết thời hạn đăng, phát Thông báo
lần đầu tiên mà Nguyễn Thị Thúy An không có mặt theo Thông báo, thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thời gian giải quyết vụ án cụ thể như sau: 
- Tòa án mở Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2022; lần 2

lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/05/2022.
- Tòa án mở phiên tòa xét xử vụ án lần 1 lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/05/2022; lần 2 lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/06/2022

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1:QSDĐ 351m2; thuộc TĐ:10; TBĐ:39(BĐĐC) và nhà ở có DTSD: 164,3m2; DTXD:39,5m2 tại 94 Phan Huy Ích,P.15,Q.Tân Bình,TP.

HCM. GKĐ:50.050.750.000đ. TĐT:10%GKĐ
TS2:QSDĐ 147,98m2;thuộc TĐ:5; TBĐ:40(BĐĐC) và nhà ở có DTS (Nhà ở; Căn hộ):124,79m2 tại địa chỉ 125 Phan Huy

Ích,P.15,Q.Tân Bình,TP.HCM. GKĐ:16.553.750.000đ. TĐT:10%GKĐ
TS3:QSDĐ 1469m2;thuộc TĐ:347, TBĐ:8, tại ấp Qui Long, X.Thạnh Mỹ, H.Vĩnh Thạnh, TP. Cần

Thơ.GKĐ:6.506.075.000đ.TĐT:650.607.500đ.
TS4:QSDĐ 1.120,8m2; thuộc TĐ:917;TBĐ:33tại khóm 5,P.4,TP.Sóc Trăng.T.Sóc Trăng.GKĐ:4.581.893.700đ.TĐT:458.189.370đ.
Người có TS1,2:Ngân hàng NN&PTNT VN-CN Sài Gòn-02 Võ Văn Kiệt,P.Nguyễn Thái Bình,Q.1,TP.HCM.TS3,4:Ngân hàng TMCP Sài

Gòn- Hà Nội-77 Phố Trần Hưng Đạo,P.Trần Hưng Đạo,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội.
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM; 
Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:TS1,2:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 10/05/2022;tại 336An Dương

Vương,P4,Q5,TPHCM.TS3,4:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 10/05/2022;tại336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM/Tầng 3,71B Hàng
Trống, P.Hàng Trống,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội;

Thời hạn nộp tiền đặt trước:trong giờ hành chính các ngày 10,11,12/05/2022;trừ trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia
ĐG có thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty ĐGHD Bến Thành theo quy
định.

Mở phiên đấu giá: TS1:Lúc 09h30 ngày 13/05/2022, TS2: Lúc 10h30 ngày 13/05/2022, TS3: Lúc 15h30 ngày 13/05/2022;TS4:Lúc
14h30 ngày 13/05/2022; tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM

Liên hệ:028.66820690; 097.300.9390. Website:daugiabenthanh.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá:
Tài sản 1: 4.833.429 kg gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho DTQG năm 2020; và 5.446.000 kg thóc sản xuất vụ Đông Xuân

năm 2019, nhập kho DTQG năm 2019. Danh mục chi tiết mã đơn vị tài sản theo hồ sơ, người tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp
danh Quốc gia để biết thêm chi tiết. Giá khởi điểm toàn bộ danh mục: 75.332.689.400 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Tài sản 2: 01 dây chuyền xeo và các máy móc phụ trợ, 01 dây chuyền sản xuất băng vệ sinh, 01 lô máy sản xuất khăn ăn và giấy vệ sinh,
01 lô máy in, ghép (Tài sản đấu giá chi tiết tại hồ sơ đấu giá). Giá khởi điểm: 4.299.995.651 đồng. Tiền đặt trước: 429.260.000 đồng.

Tài sản 3: Tài sản đấu giá là bất động sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 382942, BP 382941, BP 382940, BP 382939, BP 382938, BP 382937, BP 382936, BP 382935 do
Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh cấp cho ông Phan Anh Đức ngày 15/11/2013 (Tài sản đã được góp vốn vào Công ty TNHH May Thuê Hoàng
Long); Tài sản đấu giá là động sản: 372 máy móc thiết bị ngành may; Tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên đất thuê theo Hợp đồng giao
ruộng khoán ngân sách số 01/NS UBND/2014 ngày 10/12/2014 ký giữa Công ty TNHH May Thuê Hoàng Long và Ủy ban nhân dân xã Hồng
Khánh (Nhà ăn ca công nhân, nhà vệ sinh công nhân, nhà để xe và các tài sản xây dựng trên đất giao,…). Giá khởi điểm: 12.356.000.000 đồng.
Tiền đặt trước: 1.235.000.000 đồng.

Tài sản 4: 01 (một) xe ô tô con MAZDA 626; BKS: 20M-002.19; Màu sơn: Bạc; Số máy: FS387747; Số khung: GF22S1MH001352; Năm sản
xuất: 2002. Xe cũ đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.

Tài sản 5: Nhà cửa, vật kiến trúc được xây dựng trên thửa đất số 01A-1, tờ bản đồ số F48-91-(60-38)-C-8, tại địa chỉ: Phường Vân Cơ, TP
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (đất thuê trả tiền hàng năm); cùng máy móc, thiết bị và tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Cửa nhựa cao cấp
và xây dựng. Chi tiết liên hệ đơn vị tổ chức đấu giá tài sản. Giá khởi điểm: 4.674.619.000 đồng. Tiền đặt trước: 934.000.000 đồng.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

3. Bên có tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (Số 572, đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
Tài sản 2, 3: BIDV – Chi nhánh Thành Nam (Số 80 Đông A, KĐT Hòa Vượng, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định, T. Nam Định).
Tài sản 4: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên (Tổ 8, P. Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên).
Tài sản 5: Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì (Phố Minh Hà, Phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá

02 ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
5. Nơi có tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Tại các kho dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.
Tài sản 2: Công ty TNHH Điện thông Nam Định (Lô C13-1, KCN Hòa Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Đinh, T. Nam Định).
Tài sản 3, 5: Tại địa chỉ thửa đất.
Tài sản 4: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên (Tổ 8, P. Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên).
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo

đến trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày (đối với tài sản 4), 02 ngày (đối với các tài sản còn lại) (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
Tài sản 1, 2, 3: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.
Tài sản 4: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên.
Tài sản 5: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia hoặc Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước/bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản

theo thông tin:
- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 15 giờ 00 phút ngày 06/5/2022; Tài sản 2: 14 giờ 30 phút ngày 16/5/2022; Tài sản 3: 15 giờ 30

phút ngày 16/5/2022; Tài sản 4: 15 giờ 00 phút ngày 12/5/2022; Tài sản 5: 15 giờ 00 phút ngày 13/5/2022.
10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
Tài sản 1: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ

Liêm, thành phố Hà Nội).
Tài sản 2, 3: Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (Số 80 Đông A, KĐT Hòa Vượng, phường Lộc

Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).
Tài sản 4: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Lô A22, khu dân cư cố 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Tài sản 5: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ (Khu 23, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).
* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ

Liêm, TP Hà Nội - SĐT: 0243.2121.723 - 0916.428.728); Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Lô A22, khu dân cư cố
9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên – SĐT: 02086.258.969); Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia
tại Phú Thọ (Khu 23, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - SĐT: 0915.012.569).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ số 681/26/34 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM, Theo GCN

QSDĐ, QSHNỞ số CA 739400, số vào sổ cấp CH 07024 do UBND Quận Gò Vấp cấp ngày 29/6/2015: thửa đất 1035, TBĐ 150, diện tích 88,8 m2 ;
Nhà ở : DTXD 55 m2 ; DT sàn 191,1 m2. Giá khởi điểm: 10.000.000.000 đồng, tiền đặt trước 500.000.000 đồng.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 539, tờ bản đồ số 20 (theo TL: BĐĐC-2003) tại phường Long Trường, Quận 9 (nay là TP.
Thủ Đức), TP. HCM, Theo GCN QSDĐ số BB 387185, số vào sổ cấp GCN số CH 00199 do UBND Quận 9 ngày 05/4/2010: diện tích 759,6 m2, đất
ở tại đô thị, sử dụng riêng, THSD lâu dài. Giá khởi điểm: 27.961.200.000 đồng, tiền đặt trước: 2.796.120.000 đồng.

Người có tài sản 01 và 02: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Phú Nhuận, Đ/c: 135A Phan Đăng
Lưu, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Tài sản 03: Xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET SPARK, biển số 47A-198.20. Màu ghi, 05 chỗ ngồi. Gía khởi điểm 130.000.000 đồng, đặt
trước 26.000.000 đồng.

Tài sản 04: Xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE, biển số 93A-098.78. Màu ghi, 05 chỗ ngồi. Gía khởi điểm 280.000.000 đồng, đặt
trước 56.000.000 đồng.

Xem Tài sản 03 và 04 tại: Bãi xe Thủ Thiêm, 818 Xa lộ Hà Nội, đường số 25, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Người có tài sản 03 và 04:  Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 
Tài sản 01 và 02: Từ 08h30 ngày 26/04/2022 đến 16h00 ngày 13/05/2022. 
Tài sản 03 và 04: Từ 08h30 ngày 26/04/2022 đến 11h00 ngày 07/05/2022.
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP. HCM. 
Thời gian nhận tiền đặt trước: 
Tài sản 01 và 02: Từ 08h30 ngày 11/05/2022 đến 16h00 ngày 13/05/2022.
Tài sản 03 và 04: Từ 08h30 ngày 05/05/2022 đến 16h00 ngày 09/05/2022.
Tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 01: vào lúc  09h30 ngày 16/05/2022; Tài sản 02: vào lúc 10h00 ngày 16/05/2022; Tài sản  03: vào lúc 09h00

ngày 10/05/2022, Tài sản 04: vào lúc 09h30 ngày 10/05/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận,
TP. HCM. ĐT 028.38453169, Website: http://minhphap.vn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: Vải, phụ liệu và phụ tùng ngành may, điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, phụ kiện vi tính, và

các loại hàng hóa khác. Nơi có tài sản: 156 Trần Văn Quang, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM. GKĐ: 138.261.330 đồng.
Người có tài sản:  Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình - 387 Trường Chinh, P. 14, quận Tân Bình, Tp. HCM.
Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. 
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 10/05/2022.
Thời gian, địa điểm đấu giá: lúc 15h00 ngày 13/05/2022 tại số 25 đường D3, KNƠ Linh Tây, Kp. 1, P.Linh Tây,

thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, nộp phiếu trả giá theo biên bản bốc

thăm khi đăng ký tham gia đấu giá), theo phương thức trả giá lên.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS

tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang– trụ sở 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM,
địa chỉ liên hệ: số 25 đường D3, Khu nhà ở Linh tây, Khu phố 1, P Linh Tây, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.        

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG                     

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 384/99/8-8bis (số mới 384/99/16) Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí

Minh theo Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3274/03 do Ủy ban nhân dân Quận 10, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày
29/12/2003.

Giá khởi điểm: 8.413.681.342 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 23 đường Thành Thái, Phường 14, Quận

10, TP Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 22/04/2022 đến 17/05/2022 trong giờ hành chính, tại địa chỉ số

384/99/8-8bis (số mới 384/99/16) Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 22/04/2022 cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 17/05/2022 , trong

giờ hành chính tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào các ngày 17/05/2022, 18/05/2022 trong giờ hành chính và trước 16 giờ 00 phút ngày 19/05/2022 theo

thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20/05/2022 tại địa chỉ số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8,

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. 
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại

khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm
bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp Danh VAMC.
Địa chỉ: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VAMC
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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 
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 ĐẤU GIÁ
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc

Giang, tỉnh Bắc Giang  
Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn. Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh

Bắc Giang
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 2000 m2 đất có rừng trồng sản xuất, thời hạn sử dụng đến tháng 10/2046; địa chỉ thửa đất: Thôn Bèo, xã

Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 232592, số vào sổ cấp GCN: CH 00152,
Quyết định cấp sổ 1462/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND huyện Lục Ngạn cấp cho ông Vi Văn Kháy. Ngày 20/3/2017 ông Vi Văn Kháy
tặng cho Vi Văn Tên sinh năm 1983 toàn bộ diện tích đất trên và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xác nhận tại trang 4 của Giấy
chứng nhận QSDĐ ngày 13/4/2017 (có sơ đồ đo đạc chỉnh lý địa chính thửa đất kèm theo) và tài sản gắn liền với đất. Giá khởi điểm: 352.506.000
đồng. 

Thời hạn nộp đơn đăng ký: 09/05/2022
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 09/05/2022; 10/05/2022 và ngày 11/05/2022
Tiền hồ sơ: 200.000 đồng –  Mức tiền đặt trước: 50.000.000 đồng
Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 04/05/2022 và 05/05/2022 tại thửa đất bán đấu giá.
Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 12/05/2022 tại Hội  trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn Đình Tuân

2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định, không thuộc các trường hợp quy

định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo quy chế của Công
ty ban hành.

Bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá tại: Hội  trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn
Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 38, Đ.Nguyễn Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang. Điện thoại: (0240)

3.528.818 – 0948.988.668.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 625, tờ bản đồ số 9, địa chỉ: Phố Trung Sơn, thị trấn Nhồi,

huyện Đông Sơn, Thanh Hóa (Nay là SN 22 Trung Sơn, phường An Hưng, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số BK225710 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 03/5/2012 mang tên ông Lê Xuân Toàn. (Chi tiết tài sản trong Thông báo đấu giá do
Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).

Giá khởi điểm: 882.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi hai triệu đồng) (Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí
theo quy định). 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 176.000.000  đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự  thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh 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 xem tài sản, CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân, phiếu trả giá, Đăng ký kinh

doanh; biên bản họp Công ty (nếu khách hàng là tổ chức), CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng
văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;

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 kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 22/04/2022 đến hết ngày  16/05/2022 (trong giờ hành chính) tại
trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/05/2022 đến hết ngày 18/05/2022.
Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu,

Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 ngày 19/05/2022 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: 037.883.6613 hoặc 0904 235 586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản số 01-

03/2022/ĐG/S1QG.
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 82, tờ bản đồ số 13, diện tích 100 m2, Hình thức sử

dụng: Sử dụng riêng: 100m2; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; tại địa chỉ: Khu Loa Di, phường Việt Hưng, quận Long
Biên, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 677028, số vào
sổ cấp GCN: CS-LB 00223 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/07/2015 mang tên ông Nguyễn Thanh Bình;

Giá khởi điểm: 
Giá khởi điểm của thửa đất là: 6.288.210.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, hai trăm mười nghìn đồng).
Giá khởi điểm phần nhà cấp IV 100m2: 73.683.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng).
Tổng cộng giá khởi điểm của đất và tài sản trên đất là: 6.361.893.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm chín

mươi ba nghìn đồng);
Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên - Địa chỉ: Lô HH 03, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang

Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/04/2022 đến hết ngày 17/05/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy,

chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, tòa tháp B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng
Mai, TP. Hà Nội;

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27/04/2022 và ngày 28/04/2022 (trong giờ hành chính); (Khách hàng tự chịu mọi chi phí đi xem tài
sản) tại Thửa đất số 82, tờ bản đồ số 13 tại địa chỉ: Khu Loa Di, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 17, 18, 19/05/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ);
Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường

hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
Số tiền đặt trước: 1.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;
Thời gian bán đấu giá: 14h30’ ngày 20/05/2022.
Địa điểm bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên - Địa chỉ: Lô HH 03, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận

Long Biên, TP. Hà Nội.
Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá; bước giá: 10.000.000

VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng);
Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, tòa tháp B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02466 850 279.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH  SỐ 1 QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản 
số: 7.22G/2021/ĐG-VAA 
•Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là toàn bộ Khoản nợ của Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt

Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi chung là Tài sản) (Chi tiết theo danh mục đính kèm Quy chế đấu giá tài sản số
7.22G/2021/QCĐG-VAA ngày 13/04/2022).

•Giá khởi điểm: 230.686.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu đồng).
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài

sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế VAT (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang
tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định)

•Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
•Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
•Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 13/05/2022 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu

giá Hợp danh tài sản Việt Nam Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ: 0388.236.086)
•Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ .
•Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài sản: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký trước với Công ty để được hướng dẫn xem hồ sơ tài sản trong

các ngày 05, 06/05/2022 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
•Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 11/05/2022 đến trước 17h00’ ngày 13/05/2022,

khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 123000088582 tại Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản của Công ty trước 17h00’
ngày 13/05/2022).

•Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 46.137.200.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).
•Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h30’ ngày 16/05/2022 tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam

– Lầu trệt căn nhà số 21 Nguyễn Văn  Huyên, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh (hoặc địa điểm khác tùy thuộc vào số lượng
khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm tiến hành đấu giá).

•Nguồn gốc tài sản: Khoản nợ được phép mua bán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM theo quy định của
pháp luật.

•Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ tại
Công ty trong thời hạn quy định, và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO
Đấu giá Nhà, đất tại số 305/26 (số cũ 122/22) Chu Văn An, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; DT: 43,6m2

(trong đó DT được công nhận 37,7m2); Hình thức SD: SD riêng; DTXD: 32,8m2; Tổng DTSD: 100,9m2; Kết
cấu nhà: 03 tầng, tường gạch, sàn giả BTCT, mái tôn; GKĐ: 2.783.142.180đồng – Người mua có trách nhiệm
nộp thuế GTGT nếu có. Tiền đặt trước 20% GKĐ. (Chi tiết về tài sản tham khảo tại hồ sơ đấu giá)

Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thạnh - Địa chỉ: Số 200/20 Bình Lợi, Phường 13,
Q.Bình Thạnh, TP.HCM; 

Xem tài sản: Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022, tại nơi có tài sản;
Mua, nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 16/5/2022

(trong giờ hành chính và trừ ngày nghỉ lễ);
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/5/2022.
Liên hệ xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn

Thành An - Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định thông báo cho anh Ngô Văn Đạt, anh Ngô Văn Tâm, chị Ngô Thị Thắm,
chị Ngô Thị Thêm, địa chỉ: Xóm 5, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Nơi cư trú cuối cùng là xóm 5,
xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường biết rõ: Để thi hành dứt điểm bản án số 11/DS-ST ngày 22/9/2020 của TAND tỉnh
Nam Định, Cục THADS tỉnh Nam Định đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án số 01/QĐ-CTHADS ngày 15/4/2022
về việc kê biên xử lý tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 575, tờ bản đồ số 04 diện tích 116m2 và
tài sản gắn liền trên đất tại xóm 5, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã được Văn phòng Đăng ký
đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy Chứng nhận QSDĐ số CC414857 ngày 07/8/2017 mang tên ông
Ngô Văn Tháp, bà Lương Thị Thơm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án trả nợ cho Ngân hàng TMCP Á Châu.

Thời gian cưỡng chế vào lúc 14 giờ 00 ngày 28/4/2022.
Cục THADS tỉnh Nam Định thông báo và yêu cầu anh Ngô Văn Đạt, anh

Ngô Văn Tâm, chị Ngô Thị Thắm, chị Ngô Thị Thêm biết phải có mặt đúng thời gian, địa điểm trên để tham gia việc
cưỡng chế theo đúng quy định. Trường hợp các đương sự vắng mặt thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành theo
đúng quy định của pháp luật.

CỤC THADS TỈNH NAM ĐỊNH 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 02 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
- Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN: 
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ
- Địa chỉ: 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: 678.000 Cổ phần và toàn bộ quyền, lợi tức phát sinh tại Công ty CP cảng Tân Cảng – Hiệp Phước (Địa chỉ: Lô A9 khu

A Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; MST: 0309924984).
( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
* Giá khởi điểm : 8.817.390.000 đồng * Tiền đặt trước: 881.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/04/2022 đến ngày 03/05/2022 (trong giờ hành chính) tại:

Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc
tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN Chi nhánh Thành Đô – Địa chỉ: 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 29/04/2022 đến ngày
04/05/2022 (trong giờ hành chính): Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Công ty CP cảng Tân Cảng – Hiệp Phước
- Địa chỉ: Lô A9 khu A Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/04/2022 đến ngày 05/05/2022
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 06/05/2022 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh

Thành An - Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Mr Thắng ĐT: 0915551423 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN         

THÔNG BÁO
Tôi tên là: PHAN HÀ VĨNH THẮNG, sinh năm 1993. Số CMND:

074093097243 Ngày cấp: 30/8/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành
Chính về Trật Tự Xã Hội Địa chỉ liên lạc: 50 đường số 8, KDC Phú Xuân, ấp
3, xã Phú Xuân, Nhà Bè, TP HCM. Trên đường đi làm tôi có làm rơi 01
HDMB hồ sơ về nền đất A2-62 dự án Khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà
Bè, TP.HCM do Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư, bao
gồm: Hợp đồng mua bán số 636/HĐMB-PX ký ngày 13/11/2015. Nếu ai
nhặt được vui lòng liên hệ lại với tôi theo số điện thoại: 0934 493249.

PHAN HÀ VĨNH THẮNG
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Sau 2 năm bị dồn nén bởi đại
dịch COVID-19, kỳ nghỉ lễ
30/4-1/5 tới đây, người người,
nhà nhà rủ nhau đi du lịch. Để
đáp ứng nhu cầu của đông đảo
du khách, ngành du lịch tại
nhiều địa phương trên cả nước
đã vào cuộc để triển khai các
hoạt động kích cầu; đồng thời
có phương án điều phối, chỉ
đạo nhằm tránh quá tải, đảm
bảo cho du khách được du lịch
an toàn. 

Cho đến thời điểm này, để chuẩn bị
cho kỳ nghỉ lễ 30/4 đang tới rất gần, hầu
hết các địa điểm đẹp đã kín chỗ, đặc biệt
là du lịch biển. Không ít công ty lữ hành
đang rơi vào tình thế khó khăn, dồn lực
làm việc, với mong muốn phục vụ khách
hàng tốt nhất có thể.

Cụ thể, những điểm đến ở khu vực
phía Bắc, gần Hà Nội như: Hạ Long,
Hòa Bình, Ninh Bình, Cát Bà, Quan
Lạn... đã kín chỗ cách đây gần 1 tháng.
Đến nay, khả năng đặt phòng lưu trú gần
như không còn. Tuy nhiên, những điểm
đến trên được đa phần các gia đình có
phương tiện vận chuyển riêng lựa chọn.

Còn với chương trình tour, đại diện
Công ty Du lịch Vietrantour cho biết, tour
có đường hàng không do các công ty du

lịch đặt cho các đoàn đều triển khai từ 1 -
1,5 tháng trước. Các tuyến điểm Đà Nẵng,
Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn... cũng
cơ bản kín chỗ từ sớm. Thời điểm này,
khách đặt dịch vụ sẽ chịu giá tăng cao, ít
nhất từ 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái,
so với ngày thường sẽ tăng từ 50 - 60%.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các
đoàn đăng ký qua công ty tăng 20-25% so
với cùng kỳ năm trước…

Với những người làm du lịch, đợt cao
điểm du lịch 30/4 và 1/5 năm nay có ý
nghĩa lớn, vì không chỉ là khả năng thu hút
khách mà còn tạo đà cho du lịch trong giai
đoạn tới nhanh chóng phục hồi, phát triển.
Dự báo, hè năm nay, khách du lịch tiếp tục
tăng mạnh bởi du lịch cũng như các ngành
kinh tế, xã hội khác đang dần trở về trạng
thái bình thường. 

Trước thực tế, ngày lễ là dịp du khách

có thời gian nghỉ dài nên việc quá tải du
lịch tại một số nơi rất khó khắc phục. Do
đó, các địa phương và điểm đến du lịch
lớn trên cả nước cần chuẩn bị kỹ càng
các phương án điều phối du khách.
Ngành du lịch cần phối hợp với các ban
ngành kiểm tra, chỉ đạo các doanh
nghiệp du lịch đảm bảo giá cả, chất
lượng, tránh tình trạng “chặt chém”.
Theo các chuyên gia du lịch, những sản
phẩm du lịch gắn với thể thao và văn hóa
- văn nghệ giúp tăng trải nghiệm cho du
khách cần được mở rộng triển khai,
nhằm giúp giảm tải cho các điểm tham
quan, du lịch đang thịnh hành, góp phần
giảm thiểu tình trạng quá tải du lịch
trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Ngoài ra, để tránh những sai sót
không mong muốn xảy ra, ngành du lịch
khuyến nghị các doanh nghiệp và điểm
đến cần luôn đặt yếu tố an toàn và chất
lượng lên hàng đầu, nhằm phục vụ tốt và
đáp ứng nhu cầu của du khách. 

Ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Du lịch nhận định, “Bên
cạnh những khuyến nghị của cơ quan
quản lý, đối với các doanh nghiệp, các
điểm đến cần luôn coi trọng yếu tố về an
toàn cũng như chất lượng bền vững đối
với các điểm đến. Bởi vậy cần có những
thông tin kịp thời, cụ thể để định hướng
cho các dòng khách đến điểm đến đảm
bảo an toàn. Rõ ràng, sau 2 năm đại dịch,
những bài học cho ngành du lịch đã thấm
thía rằng phục vụ ít khách nhưng hiệu quả
cao còn tốt hơn phục vụ nhiều khách
nhưng có nhiều vấn đề. Rõ ràng những
bài học đó đã và đang được ứng dụng sau
những ngày lễ, sau những ngày đông
khách, hoạt động du lịch lại tiếp diễn,
phân bổ làm sao cho các hoạt động du lịch
phủ kín trong tuần và không quá lệ thuộc
vào các ngày lễ”. DƯƠNG THẮNG 

DU LỊCH DỊP LỄ 30/4-1/5:

Cần chuẩn bị kỹ lưỡng, 
tránh tình trạng quá tải

l Ngành du lịch cần đảm bảo an toàn, tránh tình trạng quá tải dịp nghỉ lễ. (Ảnh minh họa)


