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Nếu có một tổ xét nghiệm dịch bệnh dựng lên
trước cửa nhà bạn, bạn sẽ phản ứng như thế

nào? Tin rằng thậm chí dù gia đình bạn có mẹ già,
con dại nhưng 9/10 người được hỏi sẽ chấp nhận
tình huống này, dù có thể không “vui vẻ” cho lắm. 

(Trang 2)

Cú đạp ngông cuồng nhưng…
giá rất “rẻ”

CHào Ngày mới

Nền kinh tế thị trường của nước ta “vừa tuân theo
những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên

cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và
bản chất CNXH”. Với mô hình kinh tế thị trường như
vậy, Nhà nước nói chung, pháp luật nói riêng có vai trò
đặc biệt quan trọng trong việc định hướng XHCN cho
sự phát triển. 

Phát huy vai trò của pháp luật trong
phát triển nền kinh tế thị trường

(Trang 4)
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Ba quán karaoke ngang nhiên đón tổng cộng hơn
100 khách khi đang có “lệnh cấm” vừa bị lực

lượng chức năng ở Hải Phòng phát hiện, xử lý.
Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo
các quận, huyện nơi có các quán karaoke hoạt động
phải khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm
vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công
tác phòng, chống dịch. (Trang 11)

Hải PHòng: 
Triệt phá động “bay lắc” 
giữa mùa dịch Covid-19

Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, từ năm 2010
đến tháng 6/2021, tại Việt Nam đã phát hiện xảy ra

gần 3.500 vụ mua bán người, lừa bán gần 7.500 nạn nhân.
Tình hình trên đặt ra vấn đề cấp bách trong việc hoàn thiện
pháp luật về phòng, chống mua bán người; rà soát, hoàn
thiện các quy định về quản lý hộ tịch, tăng cường kiểm
tra công tác hộ tịch, đăng ký kết hôn…

Tội PHạM Mua bán người:
Xuất hiện nhiều dạng hành vi mới

(Trang 16)

Nhiều địa phương phía Nam đang thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg cho biết đang gặp

khó khăn trong lưu thông cây, con giống, nguyên liệu,
vật tư nông nghiệp để tái sản xuất.

Vật tư nông nghiệp 
cũng cần “luồng xanh”

(Trang 13)

Đây là một trong những nội dung trong Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và

Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày trước Quốc hội ngày 23/7.

giai đoạn 2021-2025

Phấn đấu giảm một nửa số hộ nghèo, hộ cận nghèo

(Trang 3)

Xây dựng và Hoàn THiện nHà nướC PHáP quyền XHCn việT naM

(Trang 8)

TP Hồ CHí MinH: 

Siết chặt Chỉ thị 16, dồn nhân lực chống dịch

Sau 5 lần kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội, TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày
1/8. Không chỉ vậy, ở thời điểm số ca nhiễm liên tục tăng mạnh, TP Hồ Chí Minh cũng kêu gọi chi

viện nhân lực để dồn lực chống dịch. (Trang 7)

Nhớ nhà văn Sơn Tùng

Nhà văn, Anh hùng Lao động Sơn Tùng, tác giả “Búp sen xanh” đã qua đời tại Hà Nội lúc
23h ngày 22/7 ở tuổi 93. “Ông là một con người đặc biệt và là một nhà văn đặc biệt. Ý
chí sống và sáng tạo phi thường của ông là một tấm gương lớn”, Chủ tịch Hội Nhà văn
Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bày tỏ niềm thương tiếc đối với nhà văn Anh hùng.

lVaccine Covid-19 sản xuất trong nước phải an toàn, không nóng vội (Tr.2)
lQuốc hội sẽ quyết nghị nội dung về phòng, chống Covid-19 (Tr.3)
lĐồng Nai phải kiểm soát giãn cách thật nghiêm để chặn dịch (Tr.6)
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Nếu có một tổ xét nghiệm
dịch bệnh dựng lên trước

cửa nhà bạn, bạn sẽ phản ứng
như thế nào?

Tin rằng thậm chí dù gia
đình bạn có mẹ già, con dại
nhưng 9/10 người được hỏi sẽ
chấp nhận tình huống này, dù có
thể không “vui vẻ” cho lắm. Cả
đất nước đang gồng mình phòng
chống dịch và luật đã quy định
rất rõ ràng, có vui hay không
cũng phải chấp hành.

Thế nhưng, một đối tượng tại
TP HCM đã có cách ứng xử khác. 

Chiều 21/7, Tổ y tế xã Phước
Kiển (huyện Nhà Bè) có mặt tại
khu vực cuối đường số 9, khu dân
cư Lavila ấp 4 để thực hiện nhiệm
vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
theo kế hoạch phòng chống dịch

của Trung tâm Y tế huyện.
Do điều kiện thời tiết thời điểm

đó không bảo đảm tốt cho công
tác bảo quản mẫu và gây khó
khăn cho quá trình lấy mẫu; trời
có dấu hiệu chuyển mưa to kèm
gió lớn có thể gây ngã đổ bàn, ghế
và các trang thiết bị, vật tư y tế; Tổ
y tế đã di dời trang thiết bị, vật tư
y tế, hồ sơ... vào khuôn viên căn
hộ không có người ở gần đó, đồng
thời đặt một bàn tiếp nhận mẫu và
một cây dù dưới lòng đường, phía
trước căn hộ số 75 nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho việc lấy mẫu.

Ít phút sau, người đàn ông SN
1982, tạm trú tại căn hộ 75 lái xe
về, lớn tiếng quát nạt nhân viên y
tế đang làm nhiệm vụ, yêu cầu Tổ
công tác phải dời đi nơi khác,
không được lấy mẫu tại khu vực

trước nhà số 75. Đối tượng co
chân đạp ngã bàn tiếp nhận mẫu
đang được đặt dưới lòng đường,
làm hồ sơ, vật tư y tế trên bàn rơi
tung tóe xuống mặt đường. 

Đoạn clip ghi lại cho thấy đối
tượng ăn mặc chỉn chu, áo “bỏ
thùng”, nhưng rất hùng hổ, nhảy
choi choi, la hét. Trước những giải
thích ôn tồn của lực lượng phòng
chống dịch, đối tượng gào lên
“không biết gì hết”, rồi co chân
phải đạp ngã bàn tiếp nhận mẫu:
“Biến”. Những nhân viên y tế sau
phút sững sờ trước hành vi “đại
náo”, lại cặm cụi thu nhặt vật
dụng, hồ sơ, di dời bàn tiếp nhận
mẫu, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Con virus chết người không làm
chùn bước, nhưng hành vi của đối
tượng đã làm họ phải “bó tay”.

Hàng ngàn, thậm chí hàng vạn
lời bình luận phẫn uất đã dành
cho clip: “Nhà đẹp, nhìn người
cũng đẹp, nhưng xử sự như một kẻ
côn đồ vô học”; “Tội các nhân
viên y tế. Không có sự tôn trọng từ

người mà họ đang gắng sức bảo
vệ”; “Loại vô học ích kỷ”; “Còng
cổ đưa về phường gấp”; “Như lên
cơn”; “Hắn là ai mà hành động
điên cuồng thế?”; “Giàu có, ăn
mặc sạch sẽ, mang giày, bỏ áo
trong quần, nhìn lịch sự nhưng
hành vi côn đồ vô học”; “Nên cho
ra tòa để nhận hình phạt thích
đáng”; “Chắc có chức quyền, vai
vế đây, nghe giọng là biết hống
hách rồi…”.  

Tại cơ quan chức năng, đối
tượng trình bày hành động như
trên “vì nóng nảy, lo sợ việc lấy
mẫu tại khu vực trước nhà mình sẽ
gây lây lan dịch bệnh cho thành
viên trong gia đình”, cho rằng “Tổ
y tế chưa thực hiện đúng yêu cầu
của công tác phòng, chống dịch”.

Thế nhưng thật bất ngờ, Công
an huyện sau khi phối hợp
VKSND lại chỉ phạt hành chính 3
triệu đồng với đối tượng về hành
vi cản trở người thi hành công vụ
theo điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị
định 167/2013/NĐ-CP. Người đi

ra ngoài đường không có lý do
chính đáng đã bị phạt tới 4 triệu,
nhưng đối tượng ngông cuồng
mắng mỏ đạp đổ bàn lấy mẫu, xua
đuổi nhân viên y tế lại chỉ bị phạt
3 triệu, có hợp lý hay không?

Mục đích của hình phạt không
chỉ nhằm trừng phạt người vi
phạm mà còn giáo dục họ trở
thành người có ích cho xã hội, có
ý thức tuân theo pháp luật và các
quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa
hành vi vi phạm mới. Hình phạt
còn nhằm giáo dục người khác
tôn trọng pháp luật.

Nếu cú đạp ngông cuồng như
vậy mà chỉ bị xử lý “giá rẻ” như
vậy, e rằng những mục đích trên
trong sự việc này không đạt được.

Hành vi “đại náo” xôn xao dư
luận nếu chỉ bị “xử lý” nhẹ nhàng
như vậy, e rằng sẽ gây dư luận
không tốt. Trong thời điểm dịch
phức tạp tại nhiều địa phương, vi
phạm này càng cần phải xử lý
nghiêm khắc, đúng pháp luật.

MINH KHANG

CHÀO NGÀY MớI

Cú đạp ngông cuồng
nhưng… giá rất “rẻ”

Chiều 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính
chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành

chuyên gia, nhà nghiên cứu, sản xuất vaccine,
đơn vị thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao
công nghệ sản xuất vaccine nhằm thúc đẩy
sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho
biết, đến nay có vaccine Nanocovax (của
Công ty CP công nghệ sinh học dược
Nanogen) và COVIVAC (của Viện Vaccine
và sinh phẩm y tế) đang thử nghiệm lâm
sàng. Hiện có 3 đơn vị, doanh nghiệp trong
nước đã tiếp cận, đàm phán chuyển giao công
nghệ sản xuất vaccine từ các đối tác của Hoa
Kỳ, Nhật Bản, Nga. Các doanh nghiệp đang
trong quá trình sản xuất, thử nghiệm lâm sàng
tại Việt Nam, nếu thuận lợi từ cuối năm 2021
sẽ bắt đầu sản xuất, với công suất từ 200-300
triệu liều vaccine/năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng

Phạm Minh Chính nhấn mạnh, “chiến lược
vaccine” gồm 3 nội hàm là nhập khẩu vaccine;
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản
xuất vaccine trong nước; tổ chức tiêm vaccine
ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân.

Chúng ta cần đánh giá lại khả năng, kết
quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản
xuất vaccine ở trong nước; rà soát những vấn
đề còn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời, thúc
đẩy nhanh sản xuất vaccine trong nước, với
tinh thần là không cầu toàn nhưng không
nóng vội, phải đảm bảo kịp thời nhưng đảm
bảo khoa học, an toàn và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ,
ngành dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc
lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, chuyển giao
công nghệ sản xuất để có vaccine sản xuất
trong nước nhanh nhất, sớm nhất trên nguyên
tắc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người
dân là trên hết; đảm bảo các nguyên tắc, quy

định về khoa học, thực tiễn và pháp lý.
Đối với những vướng mắc về cơ sở pháp

lý trong công nhận, cấp phép vaccine nói
riêng và các vấn đề liên quan phòng, chống
Covid-19 nói chung, Thủ tướng giao Bộ Tư
pháp phối hợp với Bộ Y tế xây dựng báo cáo
để Chính phủ trình với Quốc hội, Thường vụ
Quốc hội xem xét, đưa vào Nghị quyết chung
của Quốc hội về kinh tế - xã hội.

Bộ Y tế cần thành lập Tổ công tác để phối
hợp với các chuyên gia của WHO về nghiên
cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng, thẩm
định đánh giá các vaccine sản xuất trong
nước cũng như các vaccine chuyển giao công
nghệ. Các bộ, ngành, đơn vị khẩn trương thực
hiện các chỉ đạo để có vaccine trong nước
nhanh nhất, sớm nhất, song phải tăng cường
kiểm tra, giám sát theo quy định, cương quyết
chống tiêu cực trong việc nhập khẩu, nghiên
cứu, sản xuất vaccine. THÀNH CÔNG

lChiều 23/7, tới thăm, tặng
quà các thương bệnh binh tại
Trung tâm Nuôi dưỡng thương
bệnh binh nặng và Điều dưỡng
người có công tỉnh Hà Nam, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày
tỏ tri ân những mất mát, hy sinh của
các anh hùng liệt sĩ, các thương
bệnh binh và người có công, gia
đình người có công trên cả nước,
đã cống hiến vì độc lập tự do của
Tổ quốc. Đồng thời khẳng định,
Đảng, Nhà nước luôn coi trọng
công tác chăm sóc người có công;
không ngừng hoàn thiện, nâng cao
chế độ, chính sách và đảm bảo tổ
chức thực hiện tốt nhiệm vụ này
trên địa bàn cả nước. VIỆT NGA 

lNgày 23/7,  Chủ tịch UBND
TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có
văn bản chỉ đạo các đơn vị thực
hiện khai báo y tế trên Hệ thống
thông tin quản lý Khai báo y tế quốc
gia và việc bảo đảm quy định
phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế
trên địa bàn. Theo đó, toàn bộ cán
bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong hệ thống chính trị, chính
quyền các cấp của thành phố
gương mẫu thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng chống dịch tại nơi
làm việc và khi trở về gia đình; thực
hiện đầy đủ việc khai báo y tế
(www.tokhaiyte.vn), yêu cầu hoàn
thành việc kê khai lần đầu xong
trước ngày 28/7); đồng thời tuyên
truyền, phổ biến hướng dẫn cho gia
đình, người thân thực hiện khai báo
y tế trên hệ thống. BẢO AN  

TIN VắNVaccine Covid-19 sản xuất trong nước phải an toàn, không nóng vội

Ngày 23/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)
đã có văn bản gửi ĐH Quốc gia Hà Nội và

ĐH Quốc gia TP.HCM về kỳ thi đánh giá năng
lực, tạo thuận lợi cho thí sinh (TS) F0, không thể
tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp
của dịch Covid-19 tại một số địa phương, căn cứ
vào điều kiện thực tế, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Kỳ
thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trong các ngày 07 -
08/7/2021, đợt 2 sẽ tổ chức trong các ngày 06 -
07/8/2021. Tuy nhiên, nhiều TS thuộc diện F0
hoặc diện phải cách ly theo dõi, TS ở một số địa
phương phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 không

thể tham dự Kỳ thi đợt 1, đợt 2.
Để đảm bảo quyền lợi cho các TS trên, Bộ

GD-ĐT đề nghị các  ĐH quốc gia chuẩn bị các
điều kiện để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực
(ĐGNL) theo một số nguyên tắc chính sau:
Thông báo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để
thí sinh có nguyện vọng tham gia dự kì thi
ĐGNL; Thời gian tổ chức thi ĐGNL phù hợp với
tình hình diễn biến dịch bệnh và tuân thủ quy
định phòng, chống dịch tại các địa phương; Quy
mô kỳ thi ĐGNL phù hợp, đáp ứng số TS dự thi;
Bài thi tương quan với điều kiện chung để TS sử
dụng kết quả xét tuyển vào các trường thuộc đại
học quốc gia hoặc các cơ sở đào tạo khác có nhu
cầu xét tuyển. N.THƯƠNG

Giữ bí mật thông tin,
bảo vệ người tố cáo
Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến

góp ý của nhân dân đối với dự thảo
Thông tư quy định quy trình xử lý đơn
khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị
phản ánh.

Thông tư này áp dụng đối với cơ
quan hành chính nhà nước, người có
thẩm quyền của cơ quan hành chính
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp nhà nước trong việc xử
lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến
nghị, phản ánh và cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan. Theo dự thảo thông
tư, việc xử lý đơn phải bảo đảm tuân
thủ pháp luật; nhanh chóng, kịp thời; rõ
ràng, thống nhất và tạo điều kiện thuận
tiện cho người dân trong việc thực hiện
các thủ tục về khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh. Đơn phải được gửi,
chuyển, hướng dẫn đến đúng cơ quan,
tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền,
có trách nhiệm giải quyết.

Dự thảo thông tư nêu rõ, trong quá
trình xử lý đơn, cơ quan, tổ chức, đơn
vị, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ bí
mật thông tin của người tố cáo. Trong
trường hợp người tố cáo đề nghị được
bảo vệ thì người xử lý đơn báo cáo
người có thẩm quyền xem xét, quyết
định việc áp dụng các biện pháp bảo
vệ người tố cáo theo quy định tại Luật
Tố cáo. TUỆ MINH

Tạo điều kiện thuận lợi 
để thí sinh tham gia dự kì thi đánh giá năng lực

Đây là một trong các yêu cầu được đưa
ra trong Kế hoạch triển khai thi hành

Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng
dẫn thi hành trên địa bàn TP Hà Nội vừa
được UBND TP Hà Nội ban hành.

Theo Kế hoạch, UBND TP Hà Nội giao
Công an TP chủ trì, phối hợp các cơ quan,
đơn vị liên quan tham mưu cho UBND TP
tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Cư
trú; đồng thời tổ chức tập huấn chuyên sâu,
bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ
quan, tổ chức và ngườỉ trực tiếp làm công

tác đăng ký, quản lý cư trú. Các sở, ban,
ngành và UBND quận, huyện, thị xã căn cứ
vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa
phương lựa chọn hình thức phù hợp để tổ
chức tuyên truyền phổ biến nội dung của
Luật Cư trú đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và nhân dân trên
địa bàn. 

UBND TP Hà Nội giao Công an TP chủ
trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở,
ngành liên quan tham mưu UBND TP tiến
hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

có nội dung liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ
tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ,
tài liệu xác nhận về cư trú, để đề xuất cấp
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành
mới phù hợp với quy định của Luật Cư trú;
hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư
trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục
hành chính. UBND TP Hà Nội cũng yêu
cầu triển khai việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ
liệu chuyên ngành để ứng dụng giảỉ quyết
thủ tục hành chính, công tác chuyên môn;
ứng dụng, khai thác, sử dụng thông tin
trong Cơ sử dữ liệu quốc gia về dân cư vào
công tác quản lý nhà nước. BẢO AN

Hà Nội: Hạn chế lấy thông tin nơi cư trú 
làm điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
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Quyết tâm cao trong xóa đói, 
giảm nghèo

Theo Tờ trình, kết quả thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật; đã
góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ
tiêu Đảng, Quốc hội (QH), Chính phủ
đề ra.

Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ
9,88% năm 2015 xuống còn 2,75%
năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu
số giảm 4%/năm, có hơn 8 triệu người
thoát nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo
ở các huyện nghèo cuối năm 2020 giảm
xuống còn 23,42%, trung bình giảm
5,4%/năm; có 32 huyện nghèo thoát
khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 125
xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang
ven biển và hải đảo đạt chuẩn nông
thôn mới. Việt Nam lần đầu tiên và là
một trong 30 quốc gia áp dụng chuẩn
nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối
thiểu gắn với mục tiêu phát triển bền
vững; đã hoàn thành sớm mục tiêu
Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc về
xóa đói, giảm nghèo, được cộng đồng
quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm
nghèo trên thế giới. 

Kết quả trên có ý nghĩa rất to lớn,
khẳng định ý chí, quyết tâm cao của
Đảng, QH, Chính phủ và toàn dân ta
trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo,
thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp
của chế độ ta

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết,
để tiếp tục phát huy các thành tựu và
khắc phục tồn tại, hạn chế trong công
tác giảm nghèo thời gian qua, việc xây
dựng Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-
2025 trong điều kiện mới là rất cần
thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay,
là giải pháp quan trọng nhất, quyết định

việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
chỉ tiêu và nhiệm vụ về giảm nghèo đã
được đề ra trong Văn kiện Đại hội lần
thứ XIII của Đảng.

Bảo đảm khả thi trong bố trí vốn
ngân sách 

Trong giai đoạn 2021-2025, Chương
trình đề ra mục tiêu phấn đấu giảm 1/2
số hộ nghèo, hộ cận nghèo so với đầu kỳ
theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc
gia; 30% số huyện nghèo, 30% số xã
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven
biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc
biệt khó khăn. Cùng với đó, hỗ trợ thí
điểm, phát triển trên 1.000 mô hình
giảm nghèo tạo sinh kế, việc làm bền
vững, thu nhập tốt, thích ứng với biến
đổi khí hậu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo,
hộ mới thoát nghèo; thu nhập bình quân
đầu người của hộ gia đình tham gia dự
án tăng ít nhất 25%/năm. Tỷ lệ người lao
động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn
qua đào tạo đạt 60%, trong đó có bằng
cấp chứng chỉ là 25%. Phấn đấu hỗ trợ
hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một
thành viên trong độ tuổi lao động có
việc làm bền vững… 

Chương trình gồm 6 dự án và 11
tiểu dự án với tổng nguồn vốn thực
hiện giai đoạn 2021-2025 là 75.000 tỷ
đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung
ương là 48.000 tỷ đồng (vốn đầu tư tối
thiểu là 20.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp
là 28.000 tỷ đồng); ngân sách địa
phương là 12.690 tỷ đồng (vốn đầu tư
là 2.200 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là
10.490 tỷ đồng); vốn huy động hợp
pháp khác là 14.310 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Xã
hội của QH cho rằng, để giảm nghèo đa

chiều thực sự bền vững, phải giảm tỷ lệ
tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh. Do
đó, Chương trình cần có các giải pháp
thoát nghèo bền vững, đủ sức chống
chịu, vượt qua các thách thức của thiên
tai, dịch bệnh như thông qua tạo việc
làm cho người nghèo, đảm bảo mỗi hộ
nghèo có ít nhất một việc làm bền
vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo được
tiếp cận với các chiều dịch vụ xã hội cơ
bản thực sự bền vững. Về dự kiến
nguồn lực thực hiện Chương trình, cơ
quan thẩm tra thống nhất với dự kiến
bố trí 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ
ngân sách trung uơng.

Đồng thời, Ủy ban Xã hội cũng đề
nghị Chính phủ bảo đảm đầu tư có trọng
tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn
trải, manh mún; phải đúng, phải trúng
các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội đề ra. Cùng với đó,
bảo đảm tính khả thi của việc bố trí vốn
ngân sách trung ương trong năm 2021
cho Chương trình là 7.000 tỷ đồng để
tránh gián đoạn, giảm hiệu quả thực hiện
Chương trình; cân nhắc việc bố trí tỷ
trọng vốn lớn vào năm 2025 là năm cuối
cùng của giai đoạn. 

“Không nên huy động ngân sách địa
phương quá lớn khi hầu hết các địa
phương đều gặp khó khăn về nguồn thu
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19”-
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của QH
Nguyễn Thúy Anh nói.

Làm rõ cơ sở của việc 
huy động nguồn lực xây dựng
nông thôn mới

Chiều 23/7, Quốc hội đã nghe Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Lê Minh Hoan trình bày Tờ

trình đề xuất chủ trương đầu tư Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn (NTM) mới giai đoạn 2021-2025
(Chương trình). 

Trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ
trương đầu tư Chương trình, Chủ
nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ
Hồng Thanh đề nghị Chính phủ rà soát
để tránh trùng lặp, tránh bỏ sót về phạm
vi, đối tượng, nội dung hoạt động giữa
các Chương trình, đồng thời bảo đảm
việc lồng ghép phát huy hiệu quả, tránh
lãng phí nguồn lực đầu tư. 

Giai đoạn tới, diễn biến phức tạp,
khó lường của đại dịch Covid-19 sẽ còn
tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế
- xã hội của nước ta, dự kiến thu ngân
sách khó khăn và không có yếu tố tăng
đột biến, trong khi phải thực hiện nhiều
mục tiêu quan trọng khác. 

Do vậy, Ủy ban Kinh tế tán thành
phương án bố trí vốn ngân sách trung
ương cho Chương trình là 39.632 tỷ
đồng và đề nghị trong quá trình điều
hành, căn cứ điều kiện thực tế, Chính
phủ tiếp tục cân đối vốn ngân sách
trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho
Chương trình. Đề nghị Chính phủ rà
soát, tính toán lại số liệu để bảo đảm
nguồn lực ngân sách trung ương được
bố trí hợp lý.

Đối với các nguồn lực khác, Chính
phủ cần làm rõ cơ sở xác định, tính khả
thi của việc huy động nguồn lực do yếu
tố dịch bệnh tác động đến sản xuất,
kinh doanh và các xã phấn đấu đạt
nông thôn mới đến năm 2025 là các xã
còn nhiều khó khăn, khả năng tham gia
đóng góp kinh phí khó khăn hơn. 

TUỆ MINH 

Chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ
quan của Quốc hội, các bộ, ngành

vào hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ đánh giá cao công tác tổ chức
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã
bảo đảm tiến độ đề ra; các đại biểu đã
phát huy tinh thần trách nhiệm trong
việc xem xét, thảo luận các nội dung
trong chương trình làm việc. Công tác
phòng, chống Covid-19 trong thời gian
diễn ra Kỳ họp được bảo đảm. 

Qua thảo luận tại Kỳ họp thứ nhất,
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa
phương, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề
nghị Quốc hội cần bày tỏ quan điểm về
thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Bộ
Chính trị, các Công điện của Thường
trực Ban Bí thư và đồng hành với
Chính phủ trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19. 

Chủ tịch Quốc hội thống nhất, Quốc
hội sẽ không ban hành một Nghị quyết
riêng về phòng, chống dịch Covid-19
nhưng sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung
chương trình Kỳ họp thứ nhất về nội

dung này. Chính phủ sẽ xây dựng Tờ
trình, cơ quan của Quốc hội tiến hành
thẩm tra để Quốc hội xem xét, thảo luận
và đưa nội dung này vào Nghị quyết
chung của Kỳ họp thứ nhất, biểu quyết
thông qua vào cuối Kỳ họp. 

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tờ trình
của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của
Ủy ban Xã hội cần tập trung xử lý những
vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng,
chống dịch Covid-19 hiện nay, tạo sự chủ
động, linh hoạt cho Chính phủ trong điều
hành, kể cả dự phòng các tình huống phát
sinh có thể phức tạp hơn. Có những việc
được rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết
theo quy trình đặc biệt, thậm chí có những
việc chưa được quy định trong luật nhưng

nếu phát sinh thì cho phép Chính phủ chủ
động xử lý. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc
hội giao các cơ quan của Quốc hội và
Chính phủ phối hợp chặt chẽ, bàn chi tiết,
kỹ lưỡng các nội dung để trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bộ Y tế,
Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực bảo đảm
an toàn phòng, chống dịch trong những
ngày vừa qua. Đồng thời yêu cầu Tổng
Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội tiếp tục đôn đốc, nhắc
nhở về nội quy phòng, chống dịch,
không chỉ ở Nhà Quốc hội mà còn đối
với cán bộ, nhân viên phục vụ, bộ phận
tác nghiệp thông tin truyền thông, kể cả
những nơi đại biểu Quốc hội lưu trú. 

T.QUYÊN

GIAI ĐOẠN 2021-2025

Phấn đấu giảm một nửa 
số hộ nghèo, hộ cận nghèo

Quốc hội thông qua Nghị quyết
về cơ cấu Chính phủ 2021-2026

Tại phiên họp sáng 23/7, với
470/470 đại biểu QH (chiếm 94,19%
tổng số đại biểu QH) tham gia biểu
quyết tán thành, QH đã thông qua
Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của
Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XV.

Theo đó cơ cấu tổ chức của Chính
phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm
18 Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,
Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,
Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông
Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao
và Du lịch, Bộ Khoa học và Công
nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y
tế) và 4 cơ quan ngang Bộ: Ủy ban
Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn
phòng Chính phủ). BẢO AN

lBộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Lê Minh Hoan trình bày tờ trình tại phiên họp.

Đây là một trong những nội
dung trong Tờ trình đề xuất
chủ trương đầu tư Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn
2021-2025 của Chính phủ,
được Bộ trưởng Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội Đào
Ngọc Dung  trình bày trước
Quốc hội ngày 23/7.

Quốc hội sẽ quyết nghị nội dung 
về phòng, chống Covid-19

THờI Sự



Vai trò kiến tạo và 
phát triển

Vai trò của Nhà nước và pháp
luật thể hiện trên các mặt cơ bản
sau: Một là, Nhà nước cũng như
pháp luật là công cụ và là phương
tiện đảm đương vai trò dẫn dắt và
chi phối xã hội bằng việc kiến tạo
môi trường và cơ hội pháp lý như
nhau để các thành viên của xã hội
thuộc mọi thành phần kinh tế
khác nhau phát huy khả năng của
mình để khởi nghiệp và phát
triển. Hai là, pháp luật XHCN là
phương tiện có khả năng đảm bảo
bình đẳng xã hội. Bởi pháp luật
của Nhà nước pháp quyền
XHCN là những giá trị bình đẳng
mà xã hội có, xã hội cần và xã hội
ủng hộ. Ba là, pháp luật của Nhà
nước pháp quyền XHCN là
phương tiện để Nhà nước điều
hòa lợi ích giữa các tầng lớp xã
hội, bảo đảm cho xã hội phát triển
hài hòa và ổn định. Bốn là, pháp
luật là phương tiện để Nhà nước
thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và
bảo đảm quyền con người, quyền
công dân, giữ gìn an ninh, an toàn
xã hội cho con người. Năm là,
xây dựng một Nhà nước ngoài
việc để quản lý xã hội một cách
có hiệu lực và hiệu quả thì khó
khăn lớn nằm ở chỗ tổ chức
quyền lực nhà nước sao cho bản
thân Nhà nước quản lý được
chính mình. Để làm được điều
đó, đòi hỏi phải giới hạn quyền
lực nhà nước trong khuôn khổ
của Hiến pháp và pháp luật. Đến
lượt mình Hiến pháp và pháp luật
lại trở thành phương tiện để kiểm
soát quyền lực nhà nước, buộc
những người có chức vụ, quyền
hạn hoạt động trong khuôn khổ
của Hiến pháp và pháp luật. Bằng
cách đó pháp luật là phương tiện
quan trọng hàng đầu trong việc
phòng chống sự tha hóa của
quyền lực nhà nước.

Xuất phát từ đòi hỏi khách
quan về việc xây dựng nền kinh
tế thị trường định hướng XHCN,
Hiến pháp năm 1992 cũng như
Hiến pháp năm 2013 nêu rõ:
“Nền kinh tế Việt Nam là nền
kinh tế thị trường với nhiều hình
thức sở hữu, nhiều thành phần
kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai
trò chủ đạo. Các thành phần kinh
tế đều là bộ phận cấu thành quan

trọng của nền kinh tế quốc dân.
Các chủ thể thuộc các thành phần
kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh
tranh theo pháp luật…”. Dựa vào
các quy định nền tảng đó, hàng
loạt các đạo luật, bộ luật mới về
kinh tế - dân sự - lao động lần lượt
ra đời (mà trong nền kinh tế kế
hoạch hóa quan liêu bao cấp
không thể có), như Bộ luật Dân
sự (năm 1995, 2005, 2015); Bộ
luật Lao động (năm 1995, 2003,
2006, 2012), Luật Doanh nghiệp
(năm 1999, 2003, 2006, 2014),
Luật Đầu tư (2005, 2014), Luật
Thương mại (năm 1997, 2005),
Luật Việc làm (năm 2013)…

Cần khẳng định rằng, không
có những tư duy pháp lý mới về
kinh tế của Hiến pháp năm 1992
và năm 2013 làm nền tảng, không
thể có sự đổi mới và hoàn thiện
pháp luật về kinh tế, không thể
kiến tạo được một trật tự các quan
hệ kinh tế mới làm chỗ dựa vững
chắc cho đổi mới các yếu tố của
thượng tầng kiến trúc, giữ vững
sự ổn định và phát triển xã hội.
Do đó, không thể có vốn đầu tư,
không thể có công nghệ tiên tiến
để đẩy nhanh sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Nhờ có các quy định nền
tảng về kinh tế của Hiến pháp
năm 1992 và Hiến pháp năm
2013 mà pháp luật nói chung,
pháp luật về kinh tế nói riêng đã
thực sự trở thành một lực lượng

vật chất góp phần xây dựng và
phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN. 

Sau 30 năm tiến hành công
cuộc đổi mới, hệ thống pháp luật
nói chung, pháp luật về kinh tế
nói riêng, đã có những tác động
tích cực nhằm định hướng cho sự
phát triển nền kinh tế thị trường
của Nhà nước pháp quyền
XHCN ở nước ta. Tuy nhiên,
nhìn một cách tổng thể, có thể nói
pháp luật chưa phát huy hết vai
trò điều chỉnh của mình trong
phát triển kinh tế thị trường nhiều
thành phần. Pháp luật thực định
cũng như pháp luật trong hành
động còn tồn tại sự bất bình đẳng
giữa các chủ thể kinh tế. Kinh tế
nhà nước giữ vai trò chủ đạo chưa
được quy định cụ thể trong pháp
luật dẫn đến nguyên tắc bình
đẳng của pháp luật bị vi phạm
trên thực tế tổ chức và hoạt động
của nền kinh tế thị trường…

Cần những đổi mới cơ bản
Để phát huy vai trò của pháp

luật trong việc hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền XHCN nói
chung và cho sự phát triển nền
kinh tế thị trường ở nước ta nói
riêng, theo tôi, cần có những đổi
mới cơ bản sau đây:

Thứ nhất, đổi mới quan điểm
và nhận thức về bản chất và vai
trò của pháp luật. Trong nền kinh
tế thị trường định hướng XHCN,
tính khách quan của pháp luật,
đòi hỏi phải xem xét một cách
toàn diện, đầy đủ các mối quan hệ
xã hội, không chỉ nhấn mạnh một
chiều vai trò chủ đạo của kinh tế
nhà nước mà còn phải quan tâm
đầy đủ đến ý chí và lợi ích của các
nhóm lợi ích và tầng lớp xã hội
khác nhau thuộc mọi thành phần
kinh tế. Pháp luật phải thể hiện

đầy đủ các giá trị mà xã hội có, xã
hội cần và xã hội ủng hộ, không
tuyệt đối hóa và đề cao một chiều,
một giá trị nào đó.

Trong nền kinh tế thị trường,
pháp luật ra đời từ đòi hỏi khách
quan của các quan hệ kinh tế thị
trường. Điều đó chỉ ra rằng việc
Nhà nước ban hành pháp luật
phải xuất phát từ nhu cầu khách
quan, phù hợp với đặc điểm của
các quan hệ xã hội, chứ không thể
coi pháp luật đơn thuần là công
cụ của Nhà nước, phụ thuộc vào
ý muốn chủ quan của Nhà
nước… Theo đó, pháp luật trước
hết là phương tiện quản lý bản
thân Nhà nước và sau đó mới là
phương tiện quản lý xã hội. Pháp
luật không chỉ là các quy định
trong các đạo luật, bộ luật… đăng
tải trong các trang công báo (gọi
là pháp luật “tỉnh”) mà còn là
“pháp luật trong hành động”,
“pháp luật trong đời sống” (gọi là
pháp luật “động”). Xem xét pháp
luật trong trạng thái “động” là
xem xét pháp luật trong mối quan
hệ với việc thực hiện, áp dụng và
tuân thủ pháp luật. Chỉ có nhìn
nhận pháp luật trong hành động
thực tiễn thì mới thấy hết ý nghĩa
và vai trò của nó. Điều đó, một
mặt đòi hỏi phải kịp thời thể chế
hóa các giá trị xã hội thành các
quy định pháp luật và mặt khác,
một đòi hỏi không thể thiếu được
là phải xây dựng một cơ chế thực
hiện và áp dụng pháp luật, làm
cho pháp luật đi vào cuộc sống.

Thứ hai, để làm tốt chức năng
của mình, Nhà nước về cơ bản và
chủ yếu sử dụng phương tiện
pháp luật. Theo đó, nội dung của
pháp luật cần tập trung điều chỉnh
các quan hệ kinh tế - xã hội theo
định hướng phát triển bền vững
bằng việc kết hợp chặt chẽ ba yếu
tố: tăng trưởng kinh tế; tiến bộ xã
hội và công bằng xã hội; bảo vệ
môi trường. Khắc phục sự tách
rời ba mục tiêu này trong quá
trình điều chỉnh bằng pháp luật. 

Thứ ba, giải quyết đúng đắn
mối quan hệ giữa Nhà nước và thị
trường bằng pháp luật, khắc phục
thói quen can thiệp của Nhà nước
vào thị trường bằng các biện pháp
hành chính, thay vì sử dụng các
công cụ can thiệp gián tiếp (chủ
yếu là pháp luật) để điều tiết thị
trường. Chính các công cụ can
thiệp gián tiếp (như pháp luật)
mới mang lại hiệu quả quản lý
nhà nước và phù hợp với tính chất
của nền kinh tế thị trường. Pháp

luật chính là công cụ để giải quyết
sự bất cập trong quản lý nhà nước
đối với nền kinh tế thị trường,
khắc phục tính tự phát do “bàn
tay vô hình” là thị trường dẫn dắt.
Việc hoàn thiện chính sách pháp
luật phải được đảm bảo bằng cả
hệ thống pháp luật của Nhà nước
chứ không riêng gì pháp luật về
kinh tế.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và
hoàn thiện pháp luật về tổ chức
bộ máy quản lý kinh tế theo
nguyên tắc phân công và kiểm
soát quyền lực nhà nước. Theo
đó, cần mở rộng việc phân cấp,
phân quyền của Chính phủ cho
chính quyền địa phương. Chính
phủ - nhất là Chính phủ kiến tạo
hiện nay, cần tập trung vào ba
nhiệm vụ cơ bản: hoạch định thể
chế, chính sách; xây dựng và ban
hành thể chế, chính sách pháp
luật; kiểm tra, thanh tra và có chế
tài xử lý vi phạm nghiêm minh.
Còn các quyết định cụ thể liên
quan đến đời sống kinh tế - xã hội
ở địa phương để cho địa phương
quyết định và thực hiện. Việc
phân quyền, phân cấp phải đảm
bảo nền hành chính quốc gia
thống nhất của một nhà nước đơn
nhất, nhưng phải đề cao tính tự
chủ của địa phương theo quy định
của pháp luật. Nhiệm vụ của cấp
nào thì cấp đó chịu trách nhiệm
pháp lý toàn bộ và có thẩm quyền
đầy đủ (tự quyết, tự quản đối với
công việc được giao, không để
một công việc giao cho nhiều cấp
cùng làm và không ai chịu trách
nhiệm, tránh sự đùn đẩy trách
nhiệm, chồng chéo, lẫn lộn, cản
trở hoạt động của nhau).

Với các quan điểm và nguyên
tắc nói trên cần tiếp tục nghiên
cứu bổ sung, hoàn thiện các đạo
luật liên quan đến tổ chức bộ máy
nhà nước. Đặc biệt là xây dựng
các định chế công phi lợi nhuận
để cung cấp dịch vụ công cộng
như y tế, giáo dục, văn hóa, khoa
học, trợ giúp pháp lý,… Các
thành phần kinh tế và Nhà nước
đều có quyền đầu tư, không phân
biệt ai là chủ sở hữu đều được
thành lập để phục vụ cho lợi ích
chung của xã hội, của cộng
đồng mà không thu lợi nhuận.
Theo đó, Nhà nước cần sớm xây
dựng và hoàn thiện pháp luật tổ
chức dịch vụ công phi lợi
nhuận. Khi đó vai trò quản lý
của Nhà nước chính là kiểm tra,
giám sát hoạt động mà không
làm thay các tổ chức này.n

Phát huy vai trò của pháp luật trong
phát triển nền kinh tế thị trường
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qGS. TS. TRẦN NGỌC ĐƯỜNG
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nền kinh tế thị trường của nước ta “vừa tuân theo
những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên
cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc
và bản chất CNXH”. Với mô hình kinh tế thị trường
như vậy, Nhà nước nói chung, pháp luật nói riêng
có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định
hướng XHCN cho sự phát triển. 

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

lGS.TS Trần Ngọc Đường.

lNền kinh tế thị trường của nước ta vừa tuân theo những quy luật của kinh

tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc

và bản chất CNXH. (Ảnh minh họa)
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Tháo gỡ cho các địa phương
nghèo trong công tác 
trợ giúp pháp lý       

Để tiếp tục triển khai chính sách trợ giúp pháp
lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc

thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản
đặc biệt khó khăn và hỗ trợ vụ việc tham gia tố
tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình theo
Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ (QĐ 32) theo tinh thần Nghị quyết số
195/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Bộ
Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp
tục thực hiện QĐ 32.

Theo Bộ Tư pháp, việc tiếp tục thực hiện QĐ
32 trong thời gian chưa có Nghị quyết của Quốc
hội, Chính phủ về chương trình giảm nghèo sau
năm 2020 là rất cần thiết để kịp thời bảo đảm công
bằng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL của
người được TGPL tại các địa phương chưa tự cân
đối được ngân sách, có huyện nghèo, xã nghèo,
thôn, bản đặc biệt khó khăn khi họ không đủ điều
kiện để sử dụng dịch vụ pháp lý có thu phí. 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa
phương này trong thời gian chờ Quốc hội, Chính
phủ ban hành định hướng giảm nghèo trong thời
gian sau năm 2020, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng
Chính phủ cho phép xây dựng dự thảo Quyết định
theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại
khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015.

Theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg, ngân sách trung
ương hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối được
ngân sách các hoạt động: thực hiện vụ việc tham
gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình;
hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm TGPL
nhà nước tại các địa phương có huyện nghèo, xã
nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn tham gia khóa
đào tạo nghề luật sư; tăng cường năng lực cho
người thực hiện TGPLvà thiết lập đường dây nóng
về TGPL. Bên cạnh đó, ngân sách địa phương bảo
đảm thực hiện một số hoạt động.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách trung ương
đang tập trung thực hiện việc phòng, chống dịch
Covid-19 nên dự thảo Quyết định quy định kinh
phí thực hiện Quyết định này do ngân sách địa
phương bảo đảm. T.NHÀN 

HÀ NỘI:
673.000 lượt người dự thi tìm
hiểu pháp luật trong phòng,
chống dịch Covid-19

Sau 1 tháng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm
hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-

19” trên địa bàn TP Hà Nội đã có hơn 1.000.000
lượt truy cập vào hệ thống website cuộc thi, trong
đó có khoảng 673.000 lượt người tham gia thi.
Trong đó, người dân tại nhiều quận, huyện tích cực
hưởng ứng, tham gia cuộc thi như huyện Đông Anh
có 143.000 người tham gia thi; quận Bắc Từ Liêm
có gần 61.000 người tham gia thi; quận Thanh
Xuân có gần 59.000 người tham gia thi; huyện
Hoài Đức có gần 35.000 người tham gia thi; quận
Hoàn Kiếm có 32.000 người tham gia thi...

Cuộc thi nói trên dành cho đối tượng dự thi là
công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang
sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố (trừ
thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư
ký và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào
quá trình tổ chức cuộc thi).

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong
phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Hà Nội
do UBND thành phố tổ chức và đã được phát động,
bắt đầu thi từ ngày 20/6/2021 (kết thúc vào 24h
ngày 1/8/2021) tại website https://timhieuphaplu-
atpccovid-19.hanoi.gov.vn, được kết nối trên trang
thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của
thành phố, Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà
Nội, Báo Kinh tế và Đô thị. P.V

Thời gian qua, các địa
phương trong cả nước đều
đã quan tâm, chỉ đạo triển
khai các nhiệm vụ, giải
pháp để giảm chi phí tuân
thủ pháp luật, nâng xếp
hạng Chỉ số B1 và đạt được
những kết quả tích cực. 

Tại Hà Nội, việc triển khai các
hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp  mà chủ yếu là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp
khởi nghiệp đã được tập trung đẩy
mạnh. Thành phố thực hiện đa dạng
hóa các loại hình hỗ trợ như: Tổ
chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật
cho doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý
trên truyền hình, internet, thiết lập
mạng lưới tư vấn pháp luật; xây
dựng phát sóng các chương trình hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giải
đáp pháp luật cho doanh nghiệp trên
đài phát thanh, truyền hình Hà Nội;
tổ chức tập huấn theo chuyên đề kiến
thức pháp luật cho doanh nghiệp các
lĩnh vực… Qua đó đã kịp thời cập
nhật thông tin, tiếp nhận ý kiến phản
ánh của cá nhân, doanh nghiệp hoạt
động sản xuất kinh doanh cũng như
tăng cường hoạt động tiếp xúc, gặp
gỡ, đối thoại với đại diện doanh
nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để
giải quyết kịp thời các khó khăn,
vướng mắc của doanh nghiệp. 

Còn tại Bắc Kạn, thực hiện
hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chỉ
đạo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến
nay, các sở, ngành và các địa phương
trong tỉnh đã tăng cường rà soát,
đánh giá các quy định về phí, lệ phí
thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa
phương quản lý để kịp thời phát hiện
các quy định chưa phù hợp, tạo gánh
nặng, làm tăng chi phí tuân thủ pháp
luật cho doanh nghiệp và người dân;
trình cấp có thẩm quyền xem xét,
sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy
định của Luật Phí và Lệ phí và các
văn bản hướng dẫn thi hành. 

Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao chất
lượng thẩm định trong hoạt động ban
hành văn bản quy phạm pháp luật;
thực hiện rà soát, đánh giá 6 thủ tục
hành chính (TTHC) trong các lĩnh
vực lý lịch tư pháp, công chứng, tư
vấn pháp luật, qua đó kiến nghị đơn
giản hóa đối với 4 TTHC.

Cùng với việc rà soát, nhằm tiết
kiệm chi phí, thời gian cho người
dân, doanh nghiệp và đảm bảo công

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 trong tình hình mới, các sở, ngành
chức năng, các địa phương đã đẩy
mạnh cải cách TTHC, tuyên truyền
hướng dẫn người dân, doanh nghiệp
thực hiện dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 và tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong giải quyết
hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4.

Với việc thành lập Tổ tư vấn
TTHC và hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp trong giải quyết TTHC, các
quy định về thu hút đầu tư kinh
doanh tại tỉnh Bình Dương đã có
nhiều bước cải tiến. Theo đó, Tổ
trưởng Tổ tư vấn là lãnh đạo Trung
tâm Trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên
thường trực thuộc các sở, ban, ngành
trực tư vấn 5 ngày/tuần tại trụ sở làm
việc của cơ quan. Cách làm này đã
góp phần tạo môi trường làm việc
hiện đại và thân thiện, tạo ra sự hài
lòng cho doanh nghiệp, thu hút
nguồn vốn đầu tư trong và ngoài
nước, tạo môi trường đầu tư bình
đẳng, thông thoáng, thuận lợi.

Bên cạnh các kết quả đạt được,
các địa phương vẫn còn gặp một số
khó khăn do những quy định về Chỉ
số B1 chưa hoàn thiện, có sự chồng
lấn với các chỉ số khác như chỉ số cải
cách hành chính, kiểm soát TTHC,
chỉ số cạnh tranh CPI; một số văn
bản quy phạm pháp luật của Trung
ương có quy định về TTHC thường
xuyên thay thế, sửa đổi, bổ sung…
nên mất nhiều thời gian để rà soát.
Nguồn lực về kinh phí và biên chế
thực hiện công tác nâng xếp hạng chỉ

số chi phí tuân thủ pháp luật còn
thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để phát huy kết quả đạt được, đồng
thời khắc phục những tồn tại, hạn chế
trong việc thực hiện nhiệm vụ cắt giảm
chi phí tuân thủ pháp luật, cải thiện
điểm số, duy trì thứ hạng Chỉ số B1,
các bộ, ngành và địa phương trong
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của mình cần tiếp tục tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được
nêu ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP
của Chính phủ năm 2019, 2020, 2021
và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại
Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn
nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ
pháp luật.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa
phương cần tiếp tục thực hiện rà
soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các
quy định không rõ ràng, cụ thể,
không khả thi, cản trở điều kiện đầu
tư kinh doanh gây khó khăn, phiền
hà cho doanh nghiệp, kiểm soát chặt
chẽ việc xây dựng, ban hành các văn
bản quy phạm pháp luật quy định về
điều kiện đầu tư kinh doanh. Tiếp tục
cải cách hành chính, nâng cao chỉ số
cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi
hơn nữa cho các doanh nghiệp trong
đầu tư, kinh doanh. Tăng cường chia
sẻ dữ liệu cho các địa phương, quan
tâm hơn nữa trong việc giải đáp
những khó khăn, vướng mắc về
nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị ở
địa phương để việc tổ chức thực thi
pháp luật được chính xác, thống
nhất, đồng bộ nhằm làm giảm chi phí
tuân thủ pháp luật…

BẢO NGỌC 

KHÁNH HÒA:
Quy định mới về tiêu chí 
xét duyệt hồ sơ đề nghị thành
lập văn phòng công chứng

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn
Tấn Tuân đã ký Quyết định ban hành quy định về

tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng
công chứng (VPCC) trên địa bàn tỉnh.

Quy định gồm 04 chương, 10 điều áp dụng trong 03
trường hợp: xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC;
VPCC đang hoạt động thay đổi địa chỉ trụ sở đến đơn vị
hành chính cấp huyện khác; xem xét cấp lại Giấy đăng
ký hoạt động cho VPCC đang hoạt động nhưng có yêu
cầu thay đổi trụ sở làm việc (tiêu chí về cơ sở vật chất).

Theo quy định này, việc xét duyệt hồ sơ thành lập VPCC
được dựa trên 04 tiêu chí, gồm: Tiêu chí về công chứng
viên, tiêu chí về cơ sở vật chất; tiêu chí về sự cần thiết, bảo
đảm tính khả thi của đề án thành lập VPCC và tiêu chí về
nhân viên nghiệp vụ văn phòng. Theo Điều 3 của Quy định
này, có 08 trường hợp không xét duyệt hồ sơ đề nghị thành
lập VPCC, trong đó có thể kể đến như: Các nội dung của
đề án thành lập VPCC vi phạm Luật Công chứng 2014 và
văn bản liên quan; công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị khi
đang hành nghề tại một VPCC khác hoặc kiêm nhiệm công
việc thường xuyên khác; công chứng viên đã tham gia
thành lập VPCC do UBND tỉnh cho phép thành lập trong
02 năm tính từ ngày nộp hồ sơ, nay lại tham gia thành lập
VPCC khác; công chứng viên tham gia trong nhiều hồ sơ
đề nghị ở cùng thời điểm xét duyệt… Quyết định nói trên
có hiệu lực từ ngày 26/7/2021. H.DƯƠNG

TIN TỨCCác địa phương nỗ lực giảm
chi phí tuân thủ pháp luật 

l Các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính.

Tư PHÁP
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Đó là nhấn mạnh của Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam tại
buổi làm việc với Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19
tỉnh Đồng Nai. 

Trước đó, Phó Thủ tướng
cũng đã kiểm tra khu cách ly
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai,
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. 

Vẫn có nhiều ổ dịch 
thứ phát

Theo Giám đốc Sở Y tế
Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ,
hiện tỉnh có nhiều ổ dịch thứ
phát, nhất là tại các chợ dân
sinh, khu trọ công nhân nên khó
kiểm soát. Đồng Nai đã ghi
nhận nhiều ca dương tính ở các
khu công nghiệp. Trên địa bàn
tỉnh có 2 huyện, TP ở mức nguy
cơ rất cao, 3 huyện nguy cơ cao,
4 huyện nguy cơ, 2 huyện ở
mức độ bình thường mới. Tỉnh
đã phong toả 100 khu dân cư
với khoảng 400.000 nhân khẩu. 

Để đáp ứng tốc độ truy vết,
xét nghiệm, Đồng Nai đang
khẩn trương nâng cao công suất
xét nghiệm RT-PCR từ 3.200
mẫu đơn lên 8.200 mẫu/ngày
(tương đương 41.000 mẫu
gộp/ngày). Toàn tỉnh hiện có
khoảng 4.000 giường điều trị
bệnh nhân Covid-19, trong đó
có 6 bệnh viện dã chiến (3.320
giường), thời gian tới sẽ thiết
lập thêm 2 bệnh viện dã chiến
với quy mô 2.600 giường; thiết
lập đơn vị hồi sức tích cực
khoảng 140 giường…

Đồng Nai kiến nghị được hỗ
trợ thêm 2 dàn máy xét nghiệm
RT-PCR để đáp ứng tốc độ truy

vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng
lọc, tầm soát trên địa bàn. “Các
đồng chí phải xây dựng các đội
xét nghiệm RT-PCR “thiện
chiến”, chuyên nghiệp, bài bản
từ lấy mẫu, quản lý thông tin,
kết quả xét nghiệm…, không
chỉ chống dịch trên địa bàn mà
còn nâng cao trình độ chuyên
môn để sẵn sàng hỗ trợ, chi viện
cho các tỉnh khác hay TP HCM
theo điều phối của Bộ Y tế”,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
lưu ý.

Linh hoạt, sáng tạo trong
điều trị F0, cách ly F1

Tại buổi làm việc, Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam yêu cầu
Đồng Nai phải quán triệt tinh
thần thực hiện thật nghiêm giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-
TTg, phát huy tối đa vai trò của
các tổ chức, đoàn thể, tổ Covid-
19 cộng đồng, nòng cốt là lực
lượng công an để “đi từng ngõ,
gõ từng nhà, rà từng người”. 

Phó Thủ tướng cho rằng,
mặc dù năng lực cách ly, điều trị
của Đồng Nai đáp ứng được tình
hình dịch bệnh hiện nay nhưng
tỉnh cần chuẩn bị phương án lấy
mẫu, xét nghiệm, không để quá
tải các khu cách ly, bệnh viện dã

chiến nếu dịch diễn biến phức
tạp hơn nữa và số lượng F0, F1
tăng cao.

Nhấn mạnh hướng dẫn của
Bộ Y tế về cách ly, điều trị
không thể bao phủ hết các tình
huống thực tiễn, Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Đồng
Nai mạnh dạn vừa làm, vừa điều
chỉnh, đồng thời tổng hợp báo
cáo cấp trên để kịp thời tháo gỡ.

Đối với các F0 không có
triệu chứng, Bộ Y tế quy định
phải sau 7 ngày điều trị có kết
quả xét nghiệm RT-PCR âm
tính hoặc nồng độ virus rất thấp
không còn khả năng lây nhiễm
ra cộng đồng thì sẽ được về
cách ly, theo dõi y tế, xét
nghiệm tại nhà. Nhưng từ thực
tiễn của địa phương, Đồng Nai
có thể xem xét kết hợp kết quả
xét nghiệm và điều tra dịch tễ,
nếu khẳng định được có những
trường hợp F0 đã nhiễm từ
nhiều ngày trước thì dù thời
gian điều trị chưa đến 7 ngày,
cũng có thể xem xét đưa về tiếp
tục cách ly y tế tại nhà.

Về điều trị, những trung tâm
thu dung, điều trị bệnh nhân
Covid-19 ban đầu ở Đồng Nai
phải căn cứ vào kết quả xét

nghiệm, nồng độ virus, tình
trạng sức khỏe để bố trí nhân
viên y tế theo dõi sát, thăm hỏi,
kịp thời chuyển ngay tuyến trên
những trường hợp có dấu hiệu
chuyển nặng. Đối với những F0
chưa có triệu chứng thì tạo điều
kiện cho bà con sinh hoạt, vận
động, thư giãn, bớt bức bách về
tinh thần. 

Những cơ sở điều trị bệnh
nhân chuyển nặng phải có hệ
thống oxy tập trung, máy thở
oxy dòng cao (HFNC), thuốc
men… để giảm đáng kể nguy cơ
bệnh nặng hơn, hạn chế tử vong.
Để bảo đảm tiến độ mua sắm vật
tư, trang thiết bị chống dịch, tập
thể lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cần
tập trung bàn, thống nhất và ra
quyết định để tháo gỡ những
vướng mắc, khó khăn, sớm thực
hiện mua sắm vật tư, trang thiết
bị y tế phục vụ chống dịch…

Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam nhấn mạnh, những đợt
dịch trước được khống chế bởi
chúng ta quyết tâm, quan trọng
nhất là toàn dân đồng lòng.
Đảng bộ, chính quyền, nhân
dân Đồng Nai, nòng cốt là các
lực lượng chống dịch đã quyết
tâm phải quyết tâm hơn nữa, đã
nghiêm phải nghiêm hơn nữa.
Nếu để dịch bệnh tiếp tục lây
lan đến ngưỡng nhất định thì dù
có quyết liệt hơn thì lúc đó đã
phải trả giá rất đắt, thậm chí
không kịp. Sự tham gia, ý thức
của người dân cùng thực hiện
nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg là
yếu tố quyết định. 

Chính quyền địa phương có
thể huy động tổ Covid-19 cộng
đồng, thanh niên xung phong,
lực lượng vũ trang tham gia
tuần tra, kiểm soát để thực sự
cách ly nhà với nhà, tổ dân phố
với tổ dân phố, khu phố với
khu phố… THẢO NHI 

Đồng Nai phải kiểm soát giãn cách
thật nghiêm để chặn dịch
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Ra mắt Kênh tư vấn
chăm sóc sức khỏe
phòng chống Covid-19

Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho
người dân phòng, chống Covid-19 tại

TP HCM qua Cổng thông tin 1022 chính
thức hoạt động từ 8h ngày 23/7.

Với phương châm “Hãy cùng hành
động vì sức khỏe của người dân thành
phố”, bên cạnh những kênh tiếp nhận ý
kiến của người dân liên quan đến công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã và
đang hoạt động, Sở Y tế TP HCM triển
khai “Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho
người dân phòng, chống bệnh Covid-19”
thông qua Cổng thông tin 1022. Người
dân chỉ cần gọi 1022 – nhấn phím 3 để
được tư vấn, hỗ trợ.

Tham gia tư vấn tự nguyện qua kênh
là đội ngũ các giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ

giàu kinh nghiệm đến từ Hội Y học TP
HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
thành phố, chuyên gia về bệnh truyền
nhiễm, chuyên gia về dịch tễ học của các
bệnh viện thành phố… sẽ trực tiếp tư vấn
giải đáp các thắc mắc của người dân về
hướng dẫn cách xử trí khi người dân hoặc
người thân trong gia đình mắc bệnh
Covid-19 hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-
19; hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe
khi người dân hoặc người thân trong gia
đình mắc bệnh Covid-19 (F0) hoặc tiếp
xúc gần với các ca bệnh Covid-19 (F1).

Trong giai đoạn hiện nay, thời gian tư
vấn tất cả các ngày trong tuần theo các
khung giờ cố định: Buổi sáng (từ 8h đến
10h); buổi chiều (từ 14h đến 16h); buổi tối
(từ 19h đến 21h).

Với việc đưa vào hoạt động “Kênh tư
vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân
phòng, chống bệnh Covid-19” thông qua
Cổng thông tin 1022, người dân thành phố
có thể tiếp cận một cách dễ dàng, nhanh
chóng với những thông tin sức khỏe hữu

ích, chính thống, khoa học. Từ đó, giúp
người dân có cảm giác an toàn, giữ vững
tinh thần lạc quan khi luôn có các bác sĩ
đồng hành trong quá trình phòng chống
dịch bệnh Covid-19. G.H

Lao động tự do gặp
khó khăn do Covid-19
được hỗ trợ 1,5 triệu
đồng/người/lần

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND TP
Hà Nội vừa có quyết định hướng dẫn về
nội dung, điều kiện, đối tượng, mức hỗ trợ
và phương thức hỗ trợ, chi trả cho các đối
tượng trên.

Theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND
do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc
Anh ký về việc thực hiện một số chính

sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội, lao
động tự do cư trú hợp pháp trên địa bàn
TP; bị mất việc làm do phải dừng hoạt
động trong thời gian từ ngày 1/5 đến
31/12/2021 sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu
đồng/người/lần. Phương thức chi trả theo
hình thức trực tiếp cho người lao động trên
cơ sở danh sách được phê duyệt. Đối với
các trường hợp người lao động bị mất việc
làm thuộc các ngành nghề bị tạm dừng
hoạt động sau ngày quyết định có hiệu lực
thi hành, các bên liên quan áp dụng theo
văn bản chỉ đạo của UBND TP hoặc chính
quyền địa phương theo từng thời điểm và
diễn biến của dịch Covid-19.

Nhóm lao động tự do khác được hỗ trợ
là người lao động bị cách ly, cư trú trong
khu vực bị phong tỏa theo quyết định của
cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp người
lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp
mất sức lao động hàng tháng. 

TUỆ MINH 

Quảng Ninh 
đề nghị không ra
khỏi nhà sau 23h

Trong công văn gửi chính quyền
các địa phương về triển khai

các biện pháp phòng, chống Covid-
19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Ninh Nguyễn Tường Văn đề nghị
người dân không ra khỏi nhà sau
23h đến 4h ngày hôm sau, trừ
trường hợp đặc biệt như đang làm
việc, lao động, thực hiện nhiệm vụ
phân công của cơ quan đơn vị,
doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh yêu
cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh
doanh phải triển khai gắn và quét
mã QR để kiểm soát người ra vào.
Người dân đến khu vực tập trung
đông người như chợ, trung tâm
thương mại, nhà hàng, trụ sở làm
việc… cần phải quét mã QR để khai
báo y tế. Đối với những người
không có điện thoại thông minh,
các địa phương bố trí người hướng
dẫn tạo mã QR cấp phát cho người
dân.

Người dân trở về từ các tỉnh,
thành phố đang áp dụng các biện
pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị
15, 16 của Chính phủ phải cách ly
y tế tập trung 14 ngày và theo dõi y
tế tại nhà 14 ngày. Trường hợp F1
tiếp tục cách ly tập trung y tế đủ 14
ngày theo quy định.

Các địa phương tạo mọi điều
kiện để xe tải chở hàng hóa, vật tư,
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất,
xe chở nhu yếu phẩm, xe chở công
nhân đi làm theo tuyến cố định có
kiểm soát lưu thông bình thường.
Đồng thời, tài xế xe tải, xe container
chở hàng hóa liên tỉnh, đặc biệt từ
miền Nam, miền Trung khi vào tỉnh
phải ký cam kết chỉ dừng, đỗ khi
giao hàng, tiếp nhiên liệu.

Riêng đối với hoạt động du lịch,
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu
các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch
chỉ đón khách du lịch nội tỉnh là
những người đang sinh sống và
làm việc tại Quảng Ninh. Kiên
quyết không đón du khách từ tỉnh
ngoài vào dưới mọi hình thức cho
đến khi có thông báo mới. 

DIỆU THẮNG

TIN TỨC

l Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát khu cách ly tập trung tại Đồng Nai.

Quan trọng nhất là
Đồng Nai phải thực hiện
nghiêm Chỉ thị 16/CT-
TTg, đặc biệt trong các
khu, điểm phong tỏa
phải siết chặt hơn nữa. 
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Sau 5 lần kéo dài các
biện pháp giãn cách xã
hội, TP HCM tiếp tục
thực hiện Chỉ thị 16 đến
ngày 1/8. Không chỉ
vậy, ở thời điểm số ca
nhiễm liên tục tăng
mạnh, TP HCM cũng
kêu gọi chi viện nhân lực
để dồn lực chống dịch. 
Kéo dài thực hiện Chỉ thị 16
đến ngày 1/8

Theo đó, qua 15 ngày triển
khai thực hiện, mặc dù TP HCM
đã cố gắng kiểm soát tình hình
dịch nhưng số ca nhiễm vẫn còn
tăng cao; Do đó, TP HCM tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 16 đến
ngày 1/8, với các giải pháp mạnh
hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi
dịch bệnh, theo hướng phong tỏa,
kiềm chế tốc độ lây lan của dịch;
giữ vững, mở rộng vùng an toàn
và kiểm soát sự lây lan vùng
nguy cơ cao với mục tiêu hạ thấp
số ca nhiễm mới và tập trung
điều trị các bệnh nhân nặng, giảm
tỷ lệ tử vong.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy
TP HCM Nguyễn Văn Nên ký
Chỉ thị khẩn số 12, về tăng cường
một số biện pháp thực hiện Chỉ
thị 16. Các biện pháp tăng
cường cụ thể như sau: Thứ nhất,
tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
sâu rộng, thực hiện triệt để
phương châm “đi từng ngõ, gõ
từng nhà, rà từng người”, phát tờ
rơi hướng dẫn thực hiện giãn
cách và các biện pháp phòng,
chống dịch.

Thứ hai, tăng cường kiểm tra,
giám sát, đôn đốc thực hiện
nghiêm các quy định về giãn
cách, nhất là việc bảo đảm giãn
cách giữa cá nhân với cá nhân,
gia đình với gia đình; thực hiện
nghiêm yêu cầu, quy định cách
ly, phong tỏa..

Thứ ba, thu hẹp diện các
nhóm đối tượng hoạt động trong
thời gian thực hiện Chỉ thị 16.
Thứ tư, tăng cường công tác
truyền thông chủ động, hiệu quả,
an dân: Thông tin chính xác, kịp
thời, tích cực về các hoạt động
phòng, chống dịch, hạn chế tối
đa đưa tin một chiều, thiếu kiểm
chứng, gây tâm lý hoang mang
trong nhân dân.

TP HCM cũng sẽ tập trung
nâng cao năng lực, kịp thời xử lý
tiếp nhận, chăm sóc và điều trị
các ca F0, nhất là các ca nặng;
khẩn trương ban hành các quy
định, hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu,
dễ làm để vận hành tại các khu
cách ly F0, F1, khu phong tỏa và
việc chuẩn bị các khu cách ly F0
tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo
phối hợp tổ chức tốt việc cung
ứng vận chuyển, tiếp nhận, lưu
thông hàng hóa thiết yếu phục vụ
đời sống và sản xuất thông suốt,
thuận lợi. Kiên quyết xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi
phạm các quy định về phòng,
chống dịch hoặc lợi dụng tình
hình dịch bệnh để xuyên tạc,
kích động, chống phá…

Đặc biệt cần nắm chắc người
dân, hộ gia đình có ca F0, F1
thuộc dạng nghèo, khó khăn, neo
đơn, khuyết tật, tôn giáo, dân
tộc,… kể cả người nghiện, để có

biện pháp hỗ trợ phù hợp. 
TP HCM xác định thời gian

cao điểm hai tuần tới có ý nghĩa
quyết định đối với kết quả
phòng, chống dịch của TP;
đồng thời yêu cầu các lãnh đạo,
người đứng đầu các cấp đoàn
kết, thống nhất, quyết tâm, nêu
cao tinh thần trách nhiệm, chủ
động, sáng tạo, vượt qua thách
thức, hành động quyết liệt, phấn
đấu hoàn thành tốt nhất kế
hoạch đề ra. 

Huy động các nguồn lực
để chống dịch 

Trước tình hình số ca mắc
Covid-19 ngày càng tăng cao,
Chủ tịch UBND TP HCM
Nguyễn Thành Phong vừa ký
công văn đề xuất Thủ tướng chi
viện nhân lực hỗ trợ. Cụ thể, đối
với công tác điều trị, lãnh đạo TP
HCM đề nghị được hỗ trợ 927
bác sĩ; 4.137 điều dưỡng, kỹ
thuật viên. Đối với công tác lấy
mẫu xét nghiệm, TP đề nghị
được hỗ trợ 2.000 nhân viên có
chuyên môn liên quan.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch
UBND TP Dương Anh Đức cũng
ký văn bản khẩn đề xuất Bộ Y tế
hỗ trợ, điều động lực lượng nhân
viên y tế của các bệnh viện Trung
ương, bộ, ngành đóng trên địa
bàn TP HCM.

Theo đó, TP HCM đang cần
thêm 1.000 bác sĩ, gồm 100 bác
sĩ chuyên về hồi sức, 900 bác sĩ
khám và điều trị; 4.000 điều
dưỡng và kỹ thuật viên, gồm
300 điều dưỡng chuyên về hồi
sức, 3.600 điều dưỡng, 100 kỹ
thuật viên.

Không chỉ vậy, Tổ trưởng Tổ
điều phối nguồn nhân lực, Giám
đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh
Nhân đã có văn bản về việc cung
cấp danh sách cán bộ, công
chức, viên chức đang làm việc
tại các cơ quan, đơn vị để tạo
nguồn khi cần thiết hỗ trợ phục
vụ phòng, chống dịch và duy trì
hoạt động trong thời gian xảy ra
dịch bệnh.

Theo đó, Tổ điều phối yêu
cầu lực lượng tham gia chống
dịch phải đảm bảo các tiêu chí
nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 40
tuổi; sức khỏe tốt, không có
bệnh lý nền. Số lượng cán bộ,
công chức, viên chức được lập
danh sách không quá 30% tổng
số nhân lực để phải đảm bảo
thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan,
đơn vị. YẾN NHI

Nhiều tỉnh, thành nỗ lực đưa cuộc sống 
trở lại bình thường
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và số ca mắc tăng nhanh tại các tỉnh,

thành phía Nam, nên tỉnh Bình Phước rất chú trọng nhu cầu đào tạo, tập huấn, bổ
sung phương tiện, trang thiết bị, máy móc phục vụ xét nghiệm, điều trị, cách ly. Tỉnh
cũng chủ động xây dựng các phương án, kịch bản thành lập bệnh viện dã chiến có quy
mô tương xứng. Từ đó, làm tiền đề để công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh luôn
trong tầm kiểm soát, không để bị động, bất ngờ và lan rộng.

Công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang được
ngành Y tế Bình Phước đặc biệt quan tâm. Theo đó, tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
SARS-CoV-2 cho ít nhất 20% công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trong
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’ Yim Kđoh cho biết, tỉnh đã có
công văn yêu cầu tất cả người dân trở về hoặc đến Đắk Lắk từ các địa phương khác phải
có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét
nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; đến trạm y tế gần
nhất để thực hiện khai báo y tế, được hướng dẫn áp dụng ngay các biện pháp cách ly y
tế theo đúng quy định của tỉnh và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
với chính quyền địa phương.

Còn tại Bình Dương, địa phương này đã xây dựng nhiều kế hoạch phòng chống và
dập dịch, như: huy động nhân lực truy vết nhanh F1, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc

cộng đồng; bố trí nhiều khu cách ly tập trung, lập các bệnh viện dã chiến; tiêm vaccine
cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân... Để không làm đứt gãy chuỗi sản
xuất trong thời điểm bùng phát dịch, Bình Dương đã hướng dẫn doanh nghiệp thực
hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến” và đã có gần 3.100 đơn vị áp
dụng…B.MẾN 

BẮC GIANG: 
Gần 96% bệnh nhân Covid-19 xuất viện
Tính đến ngày 23/7 toàn tỉnh Bắc Giang có 5.548 bệnh nhân Covid-19 đã ra viện,

số đang điều trị chủ yếu phát hiện gần đây và là ca nhẹ, không triệu chứng. Như
vậy, trong đợt dịch thứ 4, gần 96% đã khỏi và xuất viện. 165 bệnh nhân còn lại đang
điều trị, trong đó 5 ca đã âm tính lần một, 3 ca âm tính lần hai.

Bắc Giang cũng đang kiểm soát chặt người từ TP HCM và các địa phương đang có
dịch về, cách ly, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, tỉnh đã rà soát 1.727 người,
gồm 559 người từ TP HCM về. Hiện 350 người cách ly tập trung, còn lại cách ly và tự
theo dõi sức khỏe tại nhà, 39 người đã hết thời gian theo dõi và không phát hiện trường
hợp dương tính. Ngoài ra, 966 người từ TP Hà Nội về, trong đó, 34 người cách ly tập
trung, còn lại cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngày 23/7, Bắc Giang không phát sinh ca nhiễm mới. Nhiều huyện trên địa bàn đã
qua 21 ngày không ghi nhận thêm ca Covid-19. Tỉnh tiêm 1.954 liều vaccine Covid-19
Moderna cho công nhân khu công nghiệp, tổng cộng đã tiêm được 275.252 liều vaccine. 

DIỆU THẢO 

TP HỒ CHÍ MINH: 

Siết chặt Chỉ thị 16, 
dồn nhân lực chống dịch

Tại buổi làm việc với TP
HCM, Phó Thủ tướng Thường
trực Trương Hòa Bình bày tỏ
sự ủng hộ với quyết định kéo
dài thời gian áp dụng Chỉ thị
16. Tuy nhiên, giải pháp căn
bản và lâu dài để đối phó với
dịch bệnh vẫn là tập trung
nguồn lực cho vaccine.

Ông yêu cầu các địa
phương xem xét lại cách làm,
bình tĩnh xác định để xử lý, tập
trung xét nghiệm "vùng đỏ" để
tìm F0 sao cho không tiếp tục
lây lan; đồng thời, tập trung
giữ "vùng xanh".

Về việc cách ly F1, F0 tại
nhà, Phó Thủ tướng Thường
trực Trương Hòa Bình thống
nhất với chủ trương mới của
thành phố. Ông cũng bày tỏ sự
ủng hộ với mô hình tháp 5 tầng.

Phó Thủ tướng Thường trực
nhắc nhở cần kiểm soát các F0
được cách ly tại nhà. Các bệnh
viện quận, huyện phải tăng
cường năng lực, điều trị F0 ngay
tại địa phương, "chia lửa" với TP.
Khi bệnh nhân có triệu chứng
nặng mới chuyển lên tuyến trên.

lTP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8.

Đề nghị Pháp 
hỗ trợ Việt Nam
chuyển giao công nghệ
sản xuất vaccine

Ngày 23/7, Bộ trưởng Ngoại giao
Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với

Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao
Pháp Jean Yves Le Drian.

Tại điện đàm, Bộ trưởng Le Drian
nhấn mạnh Việt Nam là một trong
những đối tác hàng đầu trong chính
sách của Pháp hướng tới khu vực Ấn
Độ Dương - Thái Bình Dương; nhất
trí phối hợp chuẩn bị các chuyến thăm
sắp tới của Lãnh đạo cấp cao hai
nước, cũng như việc chuẩn bị tổ chức
Hội nghị hợp tác giữa các địa phương
hai nước lần thứ 12 trong năm 2022,
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50
năm thiết lập quan hệ ngoại giao và
10 năm thiết lập quan hệ Đối tác
chiến lược trong năm 2023. Bộ
trưởng Le Drian cũng đánh giá cao
những kết quả Việt Nam đạt được
trong thời gian qua, vừa ứng phó với
đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh
tế xã hội, đồng thời cảm ơn Việt Nam
đã tạo điều kiện thuận lợi cho Pháp
nhập khẩu vaccine để tiêm chủng cho
cộng đồng người Pháp sinh sống và
làm việc tại Việt Nam. Bộ trưởng Le
Drian khẳng định với vai trò của
mình, Pháp sẽ thúc đẩy việc cung cấp
vaccine cho Việt Nam với số lượng
nhiều nhất trong thời gian sớm nhất
thông qua cơ chế COVAX. Về đề
nghị EU gỡ bỏ thẻ vàng cảnh báo
đánh bắt thuỷ sản IUU, Bộ trưởng
Pháp ghi nhận Việt Nam đã có nhiều
nỗ lực trong lĩnh vực này và tin tưởng
Ủy ban châu Âu sẽ sớm gỡ bỏ thẻ
vàng IUU đối với Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến
lược, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi
Thanh Sơn đề nghị Pháp hỗ trợ Việt
Nam tiếp cận, chuyển giao công
nghệ sản xuất vaccine và các trang
thiết bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh
đang diễn biến phức tạp, và tạo điều
kiện cho nông sản theo mùa của Việt
Nam vào thị trường Pháp. Hai Bộ
trưởng trao đổi, khẳng định tầm
quan trọng của việc bảm đảm tự do
hàng hải, hàng không, an ninh và
hòa bình tại biển Đông; nhấn mạnh
vai trò của Công ước Luật Biển của
LHQ năm 1982 (UNCLOS 1982) là
khuôn khổ pháp lý cho tất cả các
hoạt động trên biển và đại dương. 

MINH NGỌC
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Còn mãi “Búp sen xanh”
Tác phẩm ghi dấu ấn nhất của

Sơn Tùng có lẽ vẫn là “Búp sen
xanh”. Đây cũng là công trình
ông đầu tư nhiều thời gian và
công sức nhất, bắt đầu từ năm
1948, hoàn thành vào năm 1980.
Bằng những chuyến đi không
biết mệt mỏi, những cuộc tìm
kiếm kiên trì, ông đã tái dựng
một chặng đường gian khó
nhưng đẹp đẽ và thơ mộng nhất
của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tháng 3/1982, “Búp sen xanh”
với 30.200 bản ra đời đã gây một
tiếng vang lớn, mở ra cách tiếp
cận hoàn toàn mới về cuộc đời
và sự nghiệp của Bác. 

“Búp sen xanh” viết về thời
thơ ấu và những năm đầu tuổi 20
của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
độ dài khoảng 300 trang, được
nhà văn chia làm 3 chương:
“Thời thơ ấu”, “Thời niên thiếu”
và “Tuổi hai mươi”. Tác giả
cũng đưa người đọc về với làng
quê xứ Nghệ những năm đầu thế
kỷ 20, nơi ấy là làng Sen quê
nội, làng Hoàng Trù quê ngoại,
với những câu dân ca, ví giặm.
Theo bước chân của Bác khi còn
thơ ấu với tên gọi Nguyễn Sinh
Côn, đến khi trở thành người
thanh niên Nguyễn Tất Thành,
người đọc lại biết đến kinh
thành Huế cổ kính, dòng sông
Hương lững lờ, với đình Dương
Nổ, Trường Pháp - Việt Đông
Ba, Trường Quốc học hay bến
Nhà Rồng, với phong tục tập

quán, lời ăn, tiếng nói mỗi một
vùng được thể hiện một cách tự
nhiên, thấm thía. 

Nhà văn từng chia sẻ: “Tôi
nghĩ mọi tình cảm của tôi đều
bắt đầu từ sự kính trọng. Nhưng
nếu chỉ kính trọng và có nhiều tư
liệu thì vẫn chưa đủ, mà phải thật
sự yêu quý một tài năng, một
nhân cách. Đã có nhiều đoạn tôi
viết trong nước mắt, như đoạn
Bác ở Huế. Đó là Tết Tân Sửu
(1901), mẹ mất, cha đi vắng chỉ
còn một mình cậu bé Côn với em
nhỏ chưa đầy một tuổi... Nhiều
người đọc đến đoạn này cũng đã
rơi nước mắt.

Khi viết, tôi đã hình dung ra
hình ảnh Bác Hồ còn nhỏ tuổi,
đầy mơ ước như bao trẻ em
khác, mơ áo mới, với tiếng pháo
ngày Tết lại phải đi sau quan tài
mẹ. Rồi hình ảnh Người ngồi bế
em trước bàn thờ mẹ quạnh quẽ
và đơn độc trong ba ngày Tết
Tân Sửu. Ngay những người bạn
của Bác ở Huế, khi kể lại cho tôi
câu chuyện này cũng đã không
cầm được nước mắt. 

Ngay khi miền Nam vừa giải
phóng, tôi vội vã thu xếp một
chuyến đi xuyên Việt, đến những
nơi từng in dấu chân của Bác để
sưu tầm tư liệu. Đó thực sự là cả
một hành trình tươi nguyên trong
ký ức để sau này tôi đưa vào
“Búp sen xanh””.

Gần 40 năm kể từ ngày ra
mắt, với không ít thăng trầm, đến
nay tiểu thuyết “Búp sen xanh”
liên tục được tái bản, một điều
hiếm thấy trong đời sống văn
học Việt Nam. Tác phẩm được
dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế
giới và chuyển thể thành tác
phẩm điện ảnh…

Anh hùng Lao động 
đặc biệt

Sơn Tùng là một nhà văn đặc
biệt, một Anh hùng Lao động,
một thương binh 1/4 mang trên
mình 14 vết thương, ba mảnh
đạn còn găm trong sọ não.
Nhưng bằng nghị lực và trí lực
phi thường, ông vẫn làm việc và
sáng tác, tạo dấu ấn đậm nét
trong nền văn học nước nhà,
thực sự là “người có trí mệnh”
như lời Đại tướng Võ Nguyên
Giáp từng dành cho ông.

Trong căn nhà cũ kỹ ở ngõ
nhỏ của khu tập thể Văn
Chương, Hà Nội, Sơn Tùng đã
đón tiếp các nhà hoạt động
chính trị, nhà ngoại giao, nhà
văn hóa, các văn nghệ sỹ, nhà
báo, những “tao nhân mặc
khách” ở trong và ngoài nước.

Từ năm 1974 đến nay, với
khoảng 40 đầu sách, trong đó
hơn 20 đầu sách viết về Bác Hồ,
sức làm việc phi thường của nhà
văn thương binh đã khiến nhiều
người khâm phục.

Nay Sơn Tùng đã đi về cõi
vĩnh hằng, nhiều nhà văn, nhà
thơ, độc giả không khỏi bày tỏ
niềm tiếc thương. Trên trang cá
nhân, nhà văn Thiên Sơn, cháu
họ của nhà văn viết: “Xin
nghiêng mình tiễn biệt ông,
người thầy lớn nhất của tôi. Một
nhân cách đáng ngưỡng mộ bậc
nhất mà tôi từng gặp trong đời.
Ông để lại một tấm gương lao
động quên mình và là một biểu
tượng của sự liêm khiết, một nhà
văn có phẩm giá”.

Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ
cũng bày tỏ: “Chú Sơn Tùng -

nhà văn, thương binh nặng, Anh
hùng Lao động đã sống, viết
trong khổ đau, bần hàn cùng cực
vẫn ngạo nghễ, cao thượng, son
sắt, đanh thép. Một con người
phi thường và hiếm hoi”. 

MIÊN THẢO

Nhớ nhà văn Sơn Tùng
Nhà văn, Anh hùng Lao động Sơn Tùng, tác giả “Búp sen xanh” đã qua đời tại
Hà Nội lúc 23h ngày 22/7 ở tuổi 93. “Ông là một con người đặc biệt và là
một nhà văn đặc biệt. Ý chí sống và sáng tạo phi thường của ông là một tấm
gương lớn”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bày tỏ niềm
thương tiếc đối với nhà văn Anh hùng.

Nhà văn Sơn Tùng (Bùi Sơn
Tùng) sinh năm 1928, tại Diễn
Kim, Diễn Châu, Nghệ An. Khi
16 tuổi, Sơn Tùng tham gia
hoạt động trong phong trào
thanh niên ở địa phương. Sau
khi Hà Nội giải phóng, Sơn
Tùng học Trường Đại học Nhân
dân, sau đó trở thành cán bộ
tuyên truyền của Đảng. Năm
1961, ông viết cho Báo Nông
nghiệp và từ cuối năm 1962 là
phóng viên Báo Tiền Phong.
Năm 1967, ông được điều vào
Nam thành lập và phụ trách tờ
Thanh niên Giải phóng. Năm
1971, ông bị thương nặng và rời
chiến trường miền Nam với
80% thương tật. 

Tháng 7/2011, Sơn Tùng
được Nhà nước trao tặng danh
hiệu Anh hùng Lao động vì “đã
có thành tích đặc biệt xuất sắc
trong lao động, sáng tạo, góp
phần vào sự nghiệp xây dựng
Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ
quốc”. Ông trở thành nhà văn
đầu tiên Hội nhà văn đề nghị
Nhà nước phong tặng danh
hiệu Anh hùng Lao động khi
đang còn sống (Trước Sơn Tùng,
có một nhà văn được phong
tặng danh hiệu Anh hùng là liệt
sĩ Chu Cẩm Phong).

Một số tác phẩm của Sơn
Tùng: “Bên khung cửa sổ”
(1974), “Nhớ nguồn” (1975),
“Con người và con đường”
(1976), “Trần Phú” (1980),
“Nguyễn Hữu Tiến” (1981),
“Bông sen vàng” (1990, 2016),
“Trái tim quả đất” (1990),
“Hoa râm bụt” (1990), “Sáng
ánh tâm đăng Hồ Chí Minh”
(2005), “Bác ở nơi đây” (2005),
“Tấm chân dung Bác Hồ”
(2013), “Cuộc chia ly trên bến
Nhà Rồng” (2015), “Thầy giáo
Nguyễn Tất Thành ở Trường
Dục Thanh” (2016)...

Hà Nội, một ngày buồn tênh.
Trong căn gác nhỏ nơi ngõ

cũ Văn Chương, Sơn Tùng đã
rời cõi tạm. “Chiếu Văn”, chốn
hội ngộ của văn nghệ sĩ nhiều
thế hệ, giờ cũng lặng ngắt tiếc
thương cho cuộc đời nhà văn
khổ đau mà phi thường.

Những năm tháng tuổi trẻ sục
sôi làm báo, Sơn Tùng là cây bút
chuyên viết về những số phận
thiếu may mắn với sự cảm thông
vô cùng. Từ năm 1967, ông là
người đầu tiên phát hiện và viết
về cậu bé cụt tay Hoa Xuân Tứ ở
quê nghèo Nghệ An, góp phần
đưa cậu bé “siêu nhân” trở thành
biểu tượng nghị lực một thời. Ai
ngờ, hình ảnh cậu bé phải vặn
vẹo đầu cổ kẹp cho được chiếc
bút viết chữ lại là động lực cho
nhà văn trong quãng đời đấu
tranh với bệnh tật sau này.

Năm 43 tuổi, Sơn Tùng bị

thương nặng tại chiến trường
miền Nam với 14 vết thương, 3
mảnh đạn trong sọ não không
lấy ra được, thị lực chỉ còn 1/10.
Một mảnh đạn đã cắt vào gân cổ
tay phải khiến tay ông co quắp
lại. Từ cõi chết, Sơn Tùng trở về
cuộc sống đời thường với hàng
chục mảnh đạn cứa nát thân thể.
Nhà văn từng tâm sự, ông chỉ
ước có được hai năm bình
thường như trước để dồn toàn
lực ghi chép thành văn bản tất cả
những tư liệu quý giá đã nghiên
cứu sưu tầm được. Nhưng bàn
tay ông không nâng được bát
cơm, không cầm được bút viết. 

Khao khát được viết, khao
khát được làm việc! Ý chí thôi
thúc ông phải cầm lại bút. Hình
ảnh cậu bé Hoa Xuân Tứ nơi bãi
bồi sông Lam kẹp bút vào vai
luôn hiện lên trong tâm trí ông.
Nhà văn thương binh phải tập

viết bằng cách dùng dây chun
buộc bút vào ngón trỏ và ngón
cái. Rất lâu sau ông mới có thể
tháo dây, tự kẹp bút vào hai ngón
tay để viết.

Cũng mấy ai ngờ, sau gần
nửa thế kỷ, nhà văn có thể gặp
lại cậu bé Tứ năm nào. Sau khi
Pháp luật & Thời đại, ấn phẩm
của Báo Pháp luật Việt Nam
đăng tải bài “Góc khuất 45 năm
cuộc đời sau khoảnh khắc được
tôn vinh của “siêu nhân” Hoa
Xuân Tứ” vào năm 2012, Ban
biên tập Báo đã giúp ông Tứ nối
lại được liên lạc và từ Nghệ An
ra Hà Nội để thực hiện ước mơ
canh cánh: tri ân nhà văn Sơn
Tùng. Anh Sơn Định, con trai
nhà văn lúc ấy đã xúc động gọi
sự gặp gỡ là “mối nhân duyên
non nửa đời người”. Gần nửa
thế kỷ giờ mới gặp lại nhau trong
tình cảnh ấy, “vừa mừng vừa
nghĩ cũng nhiều xót xa”.

Những tác phẩm để đời của
nhà văn đều được chắp bút từ

những năm tháng vật lộn trong
những cơn đau buốt triền miên.
Từ bàn viết giản dị bên cửa sổ
gian tập thể nhỏ xíu, từ cây bút
máy kẹp chặt bằng ngón cái và
ngón trỏ, hàng nghìn trang bản
thảo đã ra đời. Với Sơn Tùng,
giai đoạn sáng tác mãnh liệt nhất
lại là lúc ông đã ở tuổi năm mươi
và là thương binh nặng. 

Gia đình Sơn Tùng từng kể,
có những lúc sợ mình lên cơn
đau bất chợt có thể ngã, nhà văn
phải nhờ người thân dùng dây
mền buộc mình vào ghế để ngồi
cho vững. Cứ thế ông miệt mài
viết, có lúc vết thương cũ trên
đầu rỉ máu thấm đỏ cả cổ áo mà
mải mê không biết. 

Mấy chục năm ốm đau,
thương tật, sáng nào cũng thế,
ông đã dậy ngồi tập thiền từ hai
ba giờ sáng. Vào cái thời nước
máy Hà Nội chảy từng giọt nhỏ,
ông thường xuống dưới sân
chung từ sáng sớm hứng được ít
nước để dọn mình cho thân thể

thanh khiết rồi tự mình pha trà,
sắp sửa đồ ăn sáng. Trong không
khí thanh tịnh của buổi sáng tinh
sương và mùi hương thơm ngát
trên ban thờ, ông bắt đầu ngồi
vào bàn viết, làm việc liên tục
đến khi có những người bạn ghé
thăm. Cái tên “Chiếu Văn” (nơi
ở của nhà văn) ra đời từ ngày
nào không hay nhưng từ lâu đã
là cái tên thân thương với văn
nghệ sỹ nhiều thế hệ. 

Năm 2010, nhà văn lão thành
một lần nữa phải chiến đấu với
căn bệnh tai biến xuất huyết não.
Mặc dù qua cơn thập tử nhất
sinh nhưng Sơn Tùng vẫn nằm
liệt giường và không nói được
nhiều. 

Nay những khổ đau đã không
còn. Nhà văn đã rời cõi tạm.
Nhưng người yêu văn Sơn Tùng
vẫn lưu dấu hình ảnh và những
sáng tác rút ruột rút gan của một
văn sĩ tài năng, một nhân cách
cương nghị, một số phận phi
thường. TUYẾT LAN

Buồn tênh “Chiếu Văn” 



Tỉnh Quảng Nam có các di sản văn
hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và
Khu đền tháp Mỹ Sơn, Di sản văn hóa
phi vật thể đại diện của nhân loại
nghệ thuật Bài chòi và Khu dự trữ
sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. 

Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL
tỉnh Quảng Nam, năm 2019, Quảng
Nam đón gần 7,8 triệu lượt khách, tốc
độ tăng bình quân trên 20% mỗi năm.
Năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác
động tiêu cực do ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19, du lịch Quảng Nam
vẫn đón khoảng 1,5 triệu lượt khách,
trong đó có trên 764.000 lượt khách
quốc tế. Khách du lịch đến Quảng
Nam đứng thứ 2/8 tỉnh, thành phố
trong vùng du lịch Duyên hải Nam
Trung Bộ. Trong đó, khách quốc tế
đến Quảng Nam luôn dẫn đầu các tỉnh
thuộc vùng du lịch Duyên hải Nam
Trung Bộ.

Để có được thành công này, tỉnh
Quảng Nam đã ban hành nhiều chính
sách, văn bản pháp quy liên quan cho
công tác bảo tồn, phát huy các giá trị
các di sản văn hóa; các di tích lịch sử
- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên
địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ
và phát huy giá trị của đô thị nói

riêng, hệ thống di tích, di sản văn hóa
ở thành phố Hội An nói chung được
các cấp chính quyền, các cơ quan
chuyên môn địa phương và cộng đồng
người dân chung tay thực hiện. Đối
với Khu đền tháp Mỹ Sơn, nhiều công
trình nghiên cứu và dự án tu bổ, phục
dựng được thực hiện với sự hỗ trợ của
các tổ chức quốc tế, Chính phủ Ấn Độ,
Italia, hợp tác với Trung tâm Nghiên
cứu Văn hóa quốc tế New Delhi (Ấn
Độ) dịch thuật hệ thống văn bia; phối
hợp với các tổ chức MUTSUBISI,
JICA sưu tầm tư liệu, xuất bản các ấn
phẩm văn hóa nhằm quảng bá di sản...

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch
độc đáo ở khu phố cổ Hội An cùng nhiều
lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống,
diễn xướng dân gian, lễ hội đèn lồng...
được phục hồi, phát huy đúng hướng,
vừa gắn với tín ngưỡng truyền thống,
vừa phục vụ nghiên cứu, du lịch. 

Mới đây, Chương trình Bảo tồn và
Phát huy bền vững giá trị di sản văn
hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025
vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
ký phê duyệt. Chương trình đặt ra
những nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu trong
đó tập trung vào việc hoàn thành lập
quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi

các di sản đã được UNESCO ghi
danh, các di tích quốc gia đặc biệt đã
được xếp hạng. Theo đó, đầu tư tu bổ,
tôn tạo tổng thể ít nhất 3 di sản đã
được UNESCO ghi danh và 13 di tích
quốc gia đặc biệt; đầu tư tu bổ ít nhất
11 di tích cách mạng - kháng chiến
quan trọng, tiêu biểu trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp và
đế quốc Mỹ và 6 di tích khảo cổ tiêu
biểu; đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 20
di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc
nghệ thuật, danh lam thắng cảnh,
khảo cổ cấp quốc gia có giá trị đang
bị xuống cấp... 

Chương trình còn nhấn mạnh đến
công tác tổ chức các lớp truyền dạy
thực hành di sản văn hóa phi vật thể
trong cộng đồng. Bảo tồn và phát huy
giá trị các làng, bản, buôn truyền
thống tiêu biểu để kết hợp với phát
triển kinh tế du lịch…

Soi chiếu từ Chương trình vừa
được Phó Thủ tướng ký phê duyệt với
những thành công tỉnh Quảng Nam đã
đạt được trong bảo tồn và phát huy
bền vững giá trị di sản văn hóa Việt
Nam và phát huy giá trị di sản gắn với
phát triển du lịch, có thể thấy vai trò
của các nhóm giải pháp có tính khả thi
mang lại hiệu quả thiết thực được đưa
ra từ chính quyền địa phương cùng sự
đồng lòng thực hiện của người dân là
vô cùng quan trọng. N.K
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Trưng bày “Thắp lửa 
yêu thương” tại Nhà tù
Hỏa Lò

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt
sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), Ban Quản

lý di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức
trưng bày “Thắp lửa yêu thương”, kể lại câu
chuyện về các chiến sỹ yêu nước dù bị giam
cầm tại Nhà tù Hỏa Lò nhưng vẫn thể hiện
niềm tin, khát vọng, một lòng hướng về cách
mạng, kề vai nhau trong đấu tranh. 

Trưng bày được thể hiện qua 2 nội
dung: “Mạch nguồn yêu thương” và “Lửa
thiêng cháy mãi”. “Mạch nguồn yêu
thương” tái hiện cuộc sống lao tù khắc
nghiệt của các chiến sỹ yêu nước, cách
mạng khi bước chân vào “chốn địa ngục
trần gian” và ý chí, sức mạnh đấu tranh của
các chiến sĩ. Phần “Lửa thiêng cháy mãi”
giới thiệu những hình ảnh thế hệ hôm nay
đã và đang tiếp nối truyền thống của cha
anh, chung tay lan tỏa ngọn lửa của lòng
yêu thương, tình “tương thân, tương ái”
trong xã hội. 

Tại không gian trưng bày, các tài liệu,
hiện vật quý gắn liền với sự nghiệp hoạt
động cách mạng của các cựu tù chính trị
Nhà tù Hỏa Lò cũng được giới thiệu đến
công chúng.

Trưng bày thực hiện tại thực địa và theo
hình thức online, thời gian diễn ra đến hết
tháng 12/2021. A.P

Kỳ vọng sân khấu thời 4.0
Mở đầu cho chuỗi hoạt động “Nhà hát

online” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du
lịch (VH-TT&DL) tổ chức, các nghệ sỹ
Nhà hát Tuồng Việt Nam háo hức diễn vở
tuồng “Trung thần” trong chuyên đề Nhà
hát Truyền hình trên VTV1. Vở diễn do
Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Quỳnh Mai dàn
dựng đã giành Huy chương Bạc tại Liên
hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc
2019, ca ngợi Tả quân Lê Văn Duyệt
(1764-1832), một trung thần nhà Nguyễn
có nhiều công lao với đất nước. Nghệ sỹ
Ưu tú Lộc Huyền chia sẻ: “Suốt thời gian
dài nghỉ dịch, chúng tôi rất nhớ sân khấu
và luôn khát khao được biểu diễn trở lại.
Vì vậy, mặc dù chương trình biểu diễn sẽ
không có khán giả nhưng ai cũng thấy hào
hứng, hạnh phúc khi được đứng dưới ánh
đèn sân khấu, được hát và sống với đam
mê của mình”.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày
Thương binh - Liệt sỹ tại Nhà hát Lớn
Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian
Việt Bắc sẽ tổ chức chương trình nghệ
thuật “Những ngôi sao bất tử”, phát
sóng trực tiếp vào 20h ngày 27/7 trên
VTV2. Quyền Giám đốc Nhà hát Ca
múa nhạc dân gian Việt Bắc, Nghệ sỹ
Ưu tú Lê Khánh Toàn, cho biết, chương

trình “Những ngôi sao bất tử” ngợi ca sự
hy sinh của những Bà mẹ Việt Nam Anh
hùng, các liệt sỹ và thương binh trong
kháng chiến cứu nước. 

Hiện nay, lãnh đạo và nghệ sỹ của hai
nhà hát đang hào hứng khi được Bộ VH-
TT&DL lựa chọn để “ra quân” trong kế
hoạch phát sóng trên truyền hình.

Còn nhớ, tháng 5/2020, Thứ trưởng
Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông đã có
cuộc họp với lãnh đạo Cục Nghệ thuật
biểu diễn (NTBD) về việc triển khai xây
dựng “Nhà hát online”. Theo lãnh đạo
Bộ này, “Nhà hát online” được kỳ vọng
sẽ đưa nhà hát ngày càng gần hơn với
công chúng. Bởi nhờ công nghệ, khán
giả không cần phải đến rạp vẫn có thể
thưởng thức các vở kịch đặc sắc. 

Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục
trưởng Cục NTBD cho rằng, mô hình
“Nhà hát online” không chỉ là giải pháp
trong thời Covid-19. Đây phải được coi
như một hướng đi mới để tiếp cận các

hoạt động biểu diễn. Việc xây dựng
“Nhà hát online” không chỉ đơn thuần
đưa những chương trình có sẵn mà sẽ
xây dựng một chương trình hoàn toàn
mới, phù hợp để phát trên các nền tảng
số. Những tác phẩm được lựa chọn cũng
nằm trong danh sách tác phẩm kinh
điển, có sức nặng và khả năng tạo được
tiếng vang. Từ đó, mô hình này sẽ thu
hút được sự tương tác của khán giả đối
với các sản phẩm sân khấu, thu hút mọi
người đến nhà hát nhiều hơn và là một
hình thức quảng bá hiệu quả.

Để đưa chủ trương “Nhà hát online”
vào cuộc sống, Cục NTBD đã làm việc
với các nhà hát trực thuộc Bộ và chọn ra
những tác phẩm chất lượng để ghi hình,
phát sóng trên một số kênh truyền hình
trung ương và địa phương từ tháng 7.
Với thế mạnh của 12 nhà hát trực thuộc
Bộ, khán giả truyền hình sẽ được thưởng
thức những vở diễn tiêu biểu của nhiều
loại hình nghệ thuật khác nhau từ kịch

nói, tuồng, chèo, cải lương, múa rối,
xiếc cho tới các thể loại ca múa nhạc dân
gian và đương đại...

Nhiều nỗi lo
Nỗi lo của không ít lãnh đạo, nghệ sĩ

sân khấu Việt Nam khi triển khai “Nhà
hát online” là các nghệ sĩ không được
“sống” trong tràng pháo tay, cảm xúc
của khán giả. Với những hàng ghế trống
trơn, các nghệ sĩ khó lòng thăng hoa,
hay đo đếm trực tiếp cảm xúc của khán
giả trong từng vở diễn, từng khoảnh
khắc nhân vật. Theo đạo diễn Việt Tú,
xem online bạn có thể nhìn sâu vào ngóc
ngách các chi tiết nhưng có một thứ vô
giá của việc xem trực tiếp chính là cảm
xúc, không khí nhà hát ấy, cảm xúc của
người nghệ sĩ khi họ cất lên tiếng hát,
giọng nói hay điệu múa ấy, đó là điều
không gì thay thế được. 

Nỗi lo thứ hai chính là khán giả.
Trước đại dịch, sân khấu Việt Nam vốn
đã khó khăn khi kéo khán giả tới mua vé
để xem nghệ thuật kịch, cải lương,
tuồng, chèo… Không ít đêm diễn sáng
đèn chủ yếu là khách mời. Nhiều nghệ
sĩ lo với “Nhà hát online”, khán giả sẽ
càng “lười” đến rạp, đồng nghĩa nguồn
thu từ bán vé bị ảnh hưởng nhiều.

Ngoài lo số lượng khán giả bị “thui
chột”, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, cảnh
quay sân khấu cũng làm cho các lãnh
đạo, nghệ sĩ băn khoăn. Nghệ sỹ Nhân
dân  Hồng Vân nhận xét, kịch online
thực tế giống kịch truyền hình mà còn
không hấp dẫn bằng. Kịch truyền hình
còn được quay nhiều góc máy, kịch on-
line càng hạn chế góc máy hơn.

Để đầu tư sân khấu, âm thanh, ánh
sáng, cảnh quay theo đúng chuẩn của
“Nhà hát online” rất tốn kém công sức
và kinh phí. Trong khi các nhà hát hiện
đang “ngắc ngoải” với cơn bão Covid-
19 lại “cõng” thêm áp lực kinh tế tự chủ,
xã hội hóa. Thế nên, dù Bộ VH-TT&DL
có thể sẽ hỗ trợ một phần kinh phí đầu
tư trang thiết bị nhưng cũng khó khỏa
lấp sự lo lắng của các lãnh đạo nhà hát
và các nghệ sĩ. BẢO CHÂU

Từ câu chuyện của Quảng Nam…
GÓC NHÌN

“Nhà hát online” - nghệ sĩ
vừa mừng, vừa lo

“Nhà hát online” được kỳ vọng
sẽ đưa nhà hát gần hơn với
công chúng. Nhờ công nghệ,
khán giả không cần đến rạp
vẫn có thể thưởng thức các vở
kịch đặc sắc, nhất là trong bối
cảnh dịch bệnh. Nhưng khi nhà
hát thời 4.0 sáng đèn, các
nghệ sĩ lại vừa mừng, vừa lo.

l Chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền ảo” gây ấn tượng với người xem.
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PHÁP LUậT 

HÀ NỘI:
Hướng dẫn viên du lịch
nhận hỗ trợ khó khăn 
tại đâu?

Hiện nay, tổng số hướng dẫn viên du lịch
(HDV) được cấp thẻ tại Hà Nội là 5.716,

trong đó HDV quốc tế là 4.285, HDV nội địa
là 1.415, HDV tại điểm là 16. Quyết định số
3642 của UBND Hà Nội hướng dẫn thực hiện
một số chính sách hỗ trợ lao động, doanh
nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, trong đó
có nội dung HDV do Sở Du lịch Hà Nội cấp
thẻ sẽ nộp hồ sơ và được chi trả tại Sở Du lịch
Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội hướng dẫn, tổ chức triển
khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hướng
dẫn viên du lịch theo quy định tại Nghị quyết số
68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và
hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch. Do đó, để thực hiện hỗ trợ cho nhóm đối
tượng HDV, theo quy định, Sở Du lịch Hà Nội
xây dựng dự toán, phê duyệt, chi trả và quyết
toán kinh phí hỗ trợ đối với HDV.

Cụ thể, khoản 9 Điều 4 Quyết định số
3642/QĐ-UBND Hà Nội quy định, HDV có
nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị theo quy định
tại Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến
Sở Du lịch là nơi cấp thẻ cho HDV. Sở Du lịch
Hà Nội tiếp nhận hồ sơ HDV nhận hỗ trợ chậm
nhất đến hết ngày 31/1/2022. 

Về quy trình, trong 4 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Du lịch
Hà Nội thực hiện rà soát, thẩm định, phê duyệt
danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không
phê duyệt, Sở Du lịch trả lời đơn vị bằng văn
bản và nêu rõ lý do; sau khi phê duyệt danh sách
và kinh phí hỗ trợ, Sở Du lịch thực hiện chi trả,
quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. D.N

Thi thiết kế dạy học 
trực tuyến trong giáo dục
nghề nghiệp 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa
tổ chức lễ phát động cuộc thi Thiết kế

dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề
nghiệp (GDNN). Cuộc thi được Tổng cục
GDNN phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc
tế Đức (GIZ) tổ chức nhằm khuyến khích
nhà giáo và cơ sở GDNN đẩy mạnh hoạt
động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) vào thiết kế, tổ chức và
quản lý dạy học trực tuyến, nâng cao trình
độ chuyên môn và năng lực dạy học trực
tuyến của đội ngũ nhà giáo, đồng thời xây
dựng, hoàn thiện hệ thống CNTT, dữ liệu và
tài nguyên số dùng chung, chia sẻ trong toàn
ngành GDNN. 

Cuộc thi được tổ chức trong toàn thể hệ
thống GDNN cho tất cả nhà giáo trong các cơ
sở GDNN đều có thể tự nguyện đăng ký tham
dự, được tổ chức theo 03 vòng thi: vòng thi cấp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vòng sơ
loại toàn quốc và vòng chung kết toàn quốc. Bài
giảng trực tuyến tham dự cuộc thi là bài tích hợp
thuộc chương trình, mô đun mà nhà giáo được
phân công giảng dạy và có thời gian từ 1 đến 2
giờ dạy thực tế trên lớp. Bài giảng trực tuyến dự
thi được cấu trúc trên nền tảng Moodle hoặc
Google Classroom. Bài giảng được kết cấu và
đánh giá theo 07 cấu phần tối thiểu bao gồm giới
thiệu, nội dung bài giảng, luyện tập - vận dụng,
kiểm tra - đánh giá, tương tác với người học, tài
liệu tham khảo và đa phương tiện.

Website của cuộc thi tại địa chỉ
http://nhagiao.gdnn.gov.vn. Website ngoài việc
cung cấp, cập nhật những thông tin chi tiết về
thể lệ, nội dung, tiêu chí đánh giá, còn tích hợp
01 hệ thống phần mềm quản lý dạy học, cho
phép các địa phương tham dự có thể gửi trực
tiếp bài thi qua hệ thống để Ban Giám khảo có
thể đánh giá trực tuyến.  X.HOA

Ban Tổ chức Trung ương Hội Chữ
thập đỏ (CTĐ) Việt Nam vừa gửi văn bản
đến Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thừa Thiên –
Huế cho biết, vừa qua, Tỉnh ủy tiến hành
kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh
Thừa Thiên - Huế nhưng chưa đúng các
bước theo quy trình và nhân sự được giới
thiệu để bầu chức danh chủ chốt của Hội,
chưa đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn theo
quy định của Đảng, Điều lệ Hội CTĐ Việt
Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 do Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 282/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 và
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CTĐ
Việt Nam.

Được biết, ngày 20/4/2021, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã
có Quyết định số 208-QĐ/TU điều động

ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Thường
trực Hội Nông dân tỉnh đến nhận công tác
tại Hội CTĐ tỉnh kể từ ngày 04/5/2021,
giới thiệu để Ban Chấp hành Hội CTĐ
tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. 

Sau đó, tại Hội nghị ngày 18/6/2021,
Ban Chấp hành Tỉnh hội CTĐ Thừa
Thiên - Huế đã  bầu ông Trần Văn Lập
vào chức Chủ tịch Hội như giới thiệu.
Tuy nhiên, vướng mắc nảy sinh là đối với
nhân sự Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội
CTĐ tỉnh, Tỉnh ủy phải trao đổi và được
sự nhất trí của Đảng đoàn Hội CTĐ Việt
Nam thì mới đủ điều kiện để tiến hành
bầu. Việc này được nêu rõ trong Quy định
số 314-QĐ/TW ngày 01/7/2010 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng quy định về
quan hệ công tác giữa Đảng đoàn Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể với tập
thể lãnh đạo và Đảng uỷ cơ quan, đảng
đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc
Trung ương, các ban Trung ương Đảng
và các tỉnh uỷ, thành ủy; và Quy định số
105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ
Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và
bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Sau khi bầu xong xuôi, đến ngày
07/7/2021, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thừa
Thiên - Huế mới gửi Văn bản số 218-
CV/BTCTU,  cùng một số tài liệu liên
quan đề nghị Đảng đoàn Hội CTĐ Việt
Nam chuẩn y chức vụ Chủ tịch Hội CTĐ
tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho ông Trần
Văn Lập. Trong khi, theo đúng quy trình
thì phải có ý kiến nhất trí của Đảng đoàn
Hội CTĐ Việt Nam trước khi bầu. Còn

Thanh tra Chính phủ vừa có
Thông báo số 1169/TB-CP về
kết quả kiểm tra liên quan
đến khiếu nại ranh quy hoạch
5 khu phố thuộc 3 phường
của Khu đô thị mới Thủ
Thiêm, TP Hồ Chí Minh.
Nhà, đất các hộ dân khiếu nại 
đều nằm trong ranh quy hoạch

Về ranh giới quy hoạch Khu đô thị
mới (KĐTM) Thủ Thiêm, Thanh tra
Chính phủ (TTCP) cho biết, qua kiểm tra,
đối chiếu bản đồ quy hoạch KĐTM Thủ
Thiêm do nguyên Chủ tịch UBND TP
HCM  Võ Viết Thanh lưu giữ với 2 bản
đồ mà các cơ quan của UBND TP cung
cấp cho TTCP là trùng khớp với nhau về
ranh quy hoạch.

Từ đó có thể khẳng định, việc xác
định ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm
tại Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày
4/9/2018 của TTCP được Thủ tướng
Chính phủ đồng ý tại Văn bản số
2536/VPCP-V.I,  trong đó TTCP đã chỉ

ra khoảng 4,3ha nằm ngoài ranh quy
hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo Quyết
định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ
tướng Chính phủ là đúng quy định và
thực tế.

Cũng theo TTCP, việc cơ quan phê
duyệt không bắt buộc phải ký, đóng dấu
vào bản vẽ quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm
được lập trước ngày 7/8/2005 là phù hợp
với quy định và thực tế tại thời điểm đồ
án quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ
Thiêm được lập, thẩm định và phê duyệt.
Như vậy, có cơ sở khẳng định các bản đồ
ông Võ Viết Thanh lưu giữ và 2 bản đồ
do các cơ quan của UBND TP HCM
cung cấp cho TTCP là bản đồ để xác định
về ranh quy hoạch được UBND TP HCM
trình Thủ tướng ban hành Quyết định số
367/TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy
hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm. 

Về xác định vị trí, ranh giới, số thửa
đất của các hộ dân 5 khu phố thuộc 3
phường, TTCP cho hay, căn cứ vào bản
đồ hành chính quận 2 để xác định số thửa,
vị trí, ranh giới nhà, đất của từng hộ dân,
trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch
KĐTM Thủ Thiêm cho thấy: vị trí, ranh

giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều
nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ
Thiêm. Do đó, việc người dân căn cứ vào
những việc làm không đúng của UBND
TP HCM về sơ đồ khu vực không bán
nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
quận 2 kèm theo Quyết định số 255/QĐ-
UB-QLĐT để khiếu nại về ranh quy
hoạch KĐTM Thu Thiêm là không có cơ
sở để xem xét giải quyết.

TTCP cũng cho biết, Quyết định số
13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 của
Kiến trúc sư trưởng TP HCM phê duyệt
quy hoạch chi tiết KĐTM Thủ Thiêm tỷ
lệ 1/2000 có sự sai sót về vị trí giới hạn.
Nhưng việc làm không đúng, thiếu trách
nhiệm nêu trên của Kiến trúc sư trưởng
TP HCM không làm thay đổi thực tế ranh
quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm đã được
kết luận tại Thông báo số 1483/TB-TCT
ngày 4/9/2018 của TTCP.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm 
tập thể, cá nhân liên quan 

Liên quan tới việc tổ chức đối thoại
và kiểm tra, rà soát tài liệu hồ sơ sau đối
thoại, TTCP cho biết, ngày 27/11/2020,

“Nhân sự vội vã” ở Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tuy đã được bầu vào chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng ông Trần Văn
Lập hiện vẫn chưa được Trung ương Hội công nhận chức danh này, xuất phát từ một số sai sót trong
“công tác nhân sự”.

KẾT QUẢ KIỂM TRA VỀ RANH QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM:

Xử lý vi phạm liên quan phê duyệt
sơ đồ và chuyển nhượng đất

lKhu đô thị mới Thủ Thiêm.



sau khi bầu thì cơ quan chuẩn y
công nhận chức danh Chủ tịch
tỉnh hội mới là Ban Thường trực
Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.

“Lẽ ra việc điều động, chuyển
công tác thông thường chỉ nên tiến
hành sau khi kết quả hoàn thành
toàn bộ,  bao gồm cả việc chức
danh Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh đã
được Trung ương Hội chính thức
công nhận bằng văn bản” - văn
bản do Trưởng ban Tổ chức Trung
ương Hội CTĐ Việt Nam Đặng
Minh Châu ký, nêu rõ. 

Không chỉ có thế, qua rà soát,
Ban Tổ chức Trung ương Hội CTĐ
Việt Nam còn phát hiện việc ông
Trần Văn Lập tại thời điểm được
giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức
vụ Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh vẫn chưa
được quy hoạch chức danh tương
đương trở lên còn hiệu lực. Thực tế,
ông Lập được duyệt quy hoạch
chức danh Chủ tịch Hội Nông dân
tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 (chức
danh tương đương-PV). Nhưng khi
nhiệm kỳ này đã trôi qua thì ông
Lập không được quy hoạch lại.

Như vậy, việc kiện toàn nhân
sự Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Thừa
Thiên - Huế vừa qua chưa đúng
các bước theo quy trình và nhân
sự được giới thiệu để bầu chức
danh chủ chốt của Hội; chưa đảm
bảo đúng, đủ tiêu chuẩn theo quy
định của Đảng, Điều lệ Hội CTĐ
Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 do
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do chưa được Trung ương Hội
phê chuẩn, nên đến nay ông Trần
Văn Lập không đủ tư cách hợp
pháp để điều hành hoạt động của
Hội CTĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế
dù đã được bầu vào chức danh này.

Được biết, theo Quyết định
1414-QĐ/TU năm 2013 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy thì hiện nay,
Hội CTĐ tỉnh vẫn có hai Phó
Chủ tịch đã được quy hoạch
chức danh Chủ tịch Tỉnh hội
nhiệm kỳ 2017-2022. Vì vậy, dư
luận địa phương đang chờ xem
Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế làm
thế nào để giải bài toán về
trường hợp nhân sự trên. 

K.NGUYÊN
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HẢI PHÒNG: 

Triệt phá động “bay lắc”
giữa mùa dịch Covid-19

Ba quán karaoke ngang nhiên đón tổng cộng hơn
100 khách khi đang có “lệnh cấm” vừa bị lực
lượng chức năng ở Hải Phòng phát hiện, xử lý.
Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo
các quận, huyện nơi có các quán karaoke hoạt
động phải khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm
trách nhiệm vì để xảy ra những vi phạm nghiêm
trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Ngày 23/7, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng cho
biết vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke
của quán karaoke Phố Núi tại tổ dân phố Quyết Thắng (thị trấn Minh
Đức, huyện Thủy Nguyên) và quán karaoke Nice tại số 123, đường
Nội Đồng (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) do vi phạm quy
định chống dịch Covid-19. Ngoài ra, quán karaoke tại số 289C Văn
Cao (phường Đằng Lâm, quận Hải An) cũng bị đề nghị xử lý vi
phạm hành chính vì hoạt động không có giấy phép.

Trước đó, khoảng 14h30' ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự
(Công an TP Hải Phòng) kết hợp với Công an huyện Thủy Nguyên
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Phố Núi do Vũ Văn
Hưởng (SN 1982, trú tại số 50 tổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Minh
Đức, huyện Thủy Nguyên làm chủ), phát hiện 44 đối tượng đang
“bay lắc” tại 2 phòng hát. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an
thu giữ nhiều viên nén hình trụ tròn và chất bột dạng tinh thể màu
trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất
ma túy. 36 đối tượng có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyễn Xuân Hợp (SN
1982), Đặng Minh Tuấn (SN 1995, cùng trú tại TDP Hoàng Long);
Bùi Duy Chiến (SN 1996, trú tại khu Chiến Thắng) và Vũ Hải Nam
(SN 1994, trú tại TDP Quyết Thắng, cùng thị trấn Minh Đức, huyện
Thủy Nguyên) khai nhận chuẩn bị ma túy để tổ chức sinh nhật cho
Hợp tại quán karaoke Phố Núi. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định
tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên về hành vi “Tổ chức sử
dụng trái phép chất ma túy”. Chủ quán Vũ Văn Hưởng cũng bị tạm
giữ về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng ngày, vào hồi 22h30’, Công an huyện Tiên Lãng kiểm
tra hành chính quán karaoke Nice (tại khu 3 thị trấn Tiên Lãng,
huyện Tiên Lãng; chủ quán là Vũ Thị Tuyết). Đến 07h30’ ngày
22/7, Tuyết mới chấp hành yêu cầu mở cửa quán để kiểm tra. Lúc
này, Công an huyện Tiên Lãng phát hiện có 7/46 khách dương
tính với chất ma túy.

Cũng thông qua công tác kiểm tra hành chính, tổ công tác của
UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An) phát hiện tại quán karaoke
298C Văn Cao (chủ quán là Nguyễn Văn Tùng, SN 1993, trú tại xã
An Thắng, huyện An Lão) có 19 người đang hát karaoke. Lực lượng
chức năng đã lập biên bản và mời 19 người này về trụ sở làm việc.
Do hoạt động khi không có giấy phép, vi phạm quy định chống dịch,
chủ quán karaoke 298C Văn Cao bị đề xuất xử lý vi phạm hành
chính. Đối với 19 người là khách hát karaoke cũng bị đề xuất xử
phạt 2 triệu đồng/người.

Như vậy, chỉ trong 1 ngày, lực lượng chức năng thành phố Hải
Phòng liên tiếp phát hiện 3 quán karaoke tại quận Hải An, huyện
Tiên Lãng và Thủy Nguyên bất chấp lệnh cấm, đã mở cửa đón tổng
cộng hơn 100 khách. Đây đều được coi là  vi phạm nghiêm trọng
trong phòng chống dịch bệnh, thậm chí có nhiều đối tượng có dấu
hiệu vi phạm hình sự.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thường trực Thành ủy Hải
Phòng đã yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các quận Hải An,
huyện Tiên Lãng và Thủy Nguyên khẩn trương gửi báo cáo kiểm
điểm về Thường trực Thành ủy Hải Phòng trong ngày 23/7 để
xem xét kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra vi phạm trong công
tác phòng chống dịch. PHƯƠNG THANH

TTCP đã chủ trì, phối hợp với UBND TP
HCM và các bộ, ngành liên quan tổ chức buổi
đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3
phường. Tại buổi đối thoại, TTCP đã thông
báo Dự thảo kết quả kiểm tra về ranh quy
hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường nhưng các
hộ dân vẫn chưa đồng ý và đưa ra một số tài
liệu bổ sung. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa
Bình, TTCP cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài
nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp tục
rà soát các hồ sơ mà người dân cung cấp sau
đối thoại; các hồ sơ được cung cấp cơ bản
giống với hồ sơ người dân cung cấp trước
đối thoại. Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT theo
chức năng quản lý nhà nước đã kiểm tra, rà
soát các ý kiến, bản đồ, tài liệu do đại diện
các hộ dân cung cấp; TTCP có Văn bản số
128 ngày 28/5/2021 chuyển hồ sơ, tài liệu,
bản đồ cho Bộ Xây dựng có ý kiến về cơ sở
pháp lý liên quan đến việc xác định ranh
quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

TTCP khẳng định, Quyết định số
255/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/1/1998 của
UBND TP HCM không thuộc thành phần
hồ sơ, bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng
đô thị. Ngoài ra, Nghị định số 61 ngày
5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh
doanh nhà ở không quy định phải lập quy
hoạch các khu vực bán nhà để làm cơ sở
thực hiện bán nhà. Do đó, Quyết định số
255 của UBND TP HCM  và sơ đồ kèm
theo không là cơ sở pháp lý để xác định
ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo các Bộ: Xây dựng, TN&MT, Tư pháp,
Tài chính, TTCP phối hợp, hướng dẫn
UBND TP HCM xử lý các nội dung liên quan
đến khiếu nại của người dân về ranh giới quy
hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo đúng quy định
của pháp luật.

Đối với UBND TP HCM, kiểm điểm
xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân
liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm
(về việc phê duyệt sơ đồ điều chỉnh các
khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà
nước trên địa bàn quận 2 chưa đúng quy
định; phê duyệt quy hoạch chi tiết KĐTM
Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000 của Kiến trúc sư
trưởng thành phố có sự sai sót về vị trí
giới hạn) theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, kiểm tra, rà soát những tổ
chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến
việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất
đai tại KĐTM Thủ Thiêm; có biện pháp
giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

KHÁNH CHI 

lLực lượng công an lập biên bản tại quán karaoke Phố Núi.

lMột hoạt động mới đây của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Giám đốc doanh nghiệp đi cướp
ngân hàng để lấy tiền trả nợ

Ngọc là giám đốc một doanh nghiệp chuyển phát nhanh.
Làm ăn thua lỗ, nợ tiền khách hàng, Ngọc đã rủ Mạnh

– một người đang cần tiền như mình đi cướp ngân hàng.
Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Ngọc

(SN 1978, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phùng Hữu Mạnh
(SN 1997, ở quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cướp
tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Ngọc nguyên là giám đốc Công
ty CP chuyển phát nhanh GNN. Do Công ty làm ăn thua lỗ,
dẫn tới nợ tiền của nhiều khách hàng, không có khả năng
khắc phục nên Ngọc nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng.

Đến khoảng tháng 4/2020, Ngọc tìm mua trên mạng In-
ternet của một người không rõ lai lịch khẩu súng colt và 50
viên đạn với giá 12 triệu đồng để phòng thân và định sẽ dùng
để đi cướp tiền tại ngân hàng khi có cơ hội. Đến tháng 7/2020,
Ngọc tiếp tục làm 1 vật giống quả mìn bằng hộp cứng và
quấn băng keo màu đen,  mua trang phục áo chống nắng,
kính, khẩu trang, găng tay… để chuẩn bị đi cướp ngân hàng
và rủ Phùng Hữu Mạnh tham gia

Thời gian này, Ngọc thường xuyên đến Phòng giao dịch
Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ngọc Khánh (phố Huỳnh
Thúc Kháng) để nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng đường đi,
quy luật hoạt động của nhân viên ngân hàng và khách đến
giao dịch tại ngân hàng.

Ngày 26/7/2020, Ngọc và Mạnh hẹn gặp nhau để bàn
bạc, thống nhất việc đi cướp tiền ở Phòng giao dịch Ngân
hàng BIDV ở phố Huỳnh Thúc Kháng.

Ban đầu, Ngọc đưa ra phương án sẽ sử dụng súng bắn
vào 3 người: bảo vệ, nhân viên ngân hàng và người đi đường
để cướp xe làm phương tiện tẩu thoát. Mạnh thấy việc sử
dụng súng sẽ gây dư luận nên không đồng ý mà chỉ cần bắn
chỉ thiên để uy hiếp, làm cho nhân viên ngân hàng sợ, buộc
phải giao tiền. Ngọc đồng ý theo phương án của Mạnh.

Khoảng 10h ngày 27/7/2020, Ngọc và Mạnh mặc quần
áo chống nắng, đeo găng tay, bịt khẩu trang… đến cửa Phòng
giao dịch Ngân hàng BIDV ở phố Huỳnh Thúc Kháng. Đến
nơi, Ngọc cầm súng colt bằng tay trái, Mạnh cầm 1 quả mìn
giả đe dọa nhân viên bảo vệ của ngân hàng để cướp tài sản. 

Ngọc hướng đầu súng lên trần nhà bắn 1 phát đồng thời
hô: “Tất cả đứng im”, còn Mạnh để mìn giả xuống sàn nói:
“Thuốc nổ, nếu ai hô thì cho nổ”. 

Nghe tiếng súng nổ, toàn bộ nhân viên ngân hàng và
khách đang giao dịch không dám phản kháng. Sau đó, Ngọc
đi vào phía trong quầy giao dịch và lục ngăn kéo, lấy được
hơn 940 triệu đồng. 

Cướp được tiền, Ngọc và Mạnh đi ra cửa chính của Ngân
hàng ở mặt phố Nguyên Hồng, khống chế anh Đào Văn
Oanh, cướp xe máy tẩu thoát. Sau đó, Mạnh được Ngọc chia
255 triệu đồng. Đến ngày 29/7/2020, Ngọc và Mạnh bị bắt
giữ.

HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Ngọc 23 năm tù,
Mạnh 20 năm tù về hai tội danh. NGỌC DIỆP



Những khó khăn trong lưu
thông, sản xuất đã ảnh hưởng
mạnh đến doanh nghiệp công
nghiệp. Không thể sản xuất,
nguy cơ mất thị trường nước
ngoài do không thể trả đơn
hàng đã ký đang hiện hữu. 

Nỗi lo mất thị trường
Theo đánh giá của các hiệp hội

ngành hàng công nghiệp (CN), trong
những tháng đầu năm, các doanh
nghiệp (DN) CN đã trở lại nhịp độ sản
xuất kinh doanh như trước và kỳ vọng
năm 2021 sẽ đạt mức tương đương thời
điểm trước khi xảy ra dịch bệnh. Tuy
nhiên, khi dịch bùng phát trở lại, tập
trung chủ yếu ở các tỉnh có số lượng
lớn khu CN, DN chế biến chế tạo, đã
khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn,
nhiều DN phải dừng sản xuất, ảnh
hưởng đến tiến độ giao hàng, đặc biệt
là các đơn hàng xuất khẩu (XK).

Đại diện các hiệp hội đều cho rằng,
nếu không có giải pháp giúp DN sớm
quay lại sản xuất ngay cả khi dịch bệnh
chưa được kiểm soát hoàn toàn, khách
hàng sẽ dừng, hủy đơn hàng để chuyển
sang nước khác. Đến khi dịch được kiểm
soát, DN khó có thể nối lại các mối quan
hệ kinh doanh đã mất. 

Bên cạnh đó, các biện pháp hạn chế
đi lại, hạn chế lưu thông của các địa
phương đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng,
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của DN. Sự thiếu
đồng bộ, nhất quán trong các quy định,
chính sách phòng chống Covid-19 của
các địa phương cũng gây ảnh hưởng
không nhỏ đến hoạt động của DN CN,
bởi đặc trưng của ngành CN là tính kết
nối sản xuất theo chuỗi, không phân biệt

địa giới hành chính.
Do đó, khi các địa phương áp dụng

các chính sách, quy định khác nhau về
giãn cách, kiểm soát lưu thông hàng hóa,
quy định về thực phẩm thiết yếu… càng
gây thêm khó khăn cho DN trong giao
dịch, lưu thông hàng hoá. Ví dụ, mặt
hàng sữa được xếp vào nhóm hàng hóa
thiết yếu ở tỉnh này, nhưng không thuộc
nhóm hàng hóa thiết yếu ở tỉnh khác, các
DN sữa cũng không thể giao hàng đến
đại lý.

Với các DN XK, thủ tục khai báo hải
quan và tình hình tắc nghẽn tại các cảng
biển là những điểm nghẽn cần được giải
quyết cả trong ngắn hạn và dài hạn. Sự
ngăn cách, kiểm soát chặt chẽ giữa các
tỉnh và những quy định không đồng nhất
của cơ quan hải quan càng gây thêm khó
khăn cho DN, đặc biệt đối với các mặt
hàng thực phẩm đòi hỏi điều kiện bảo

quản khắt khe, thời hạn sử dụng ngắn… 

Giải pháp nào?
Trước tình thế khó khăn, đại diện các

hiệp hội đã đề xuất một số giải pháp
nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN. Theo
đó, trước mắt cần ưu tiên cho các DN
sớm được tiêm vắc xin (có thể cân nhắc
trên cơ sở DN tự chịu chi phí) nhằm đảm
bảo an toàn cho người lao động và để
DN có thể sớm quay trở lại ổn định hoạt
động sản xuất kinh doanh; đưa các đối
tượng trong ngành logistics thuộc diện
ưu tiên cao hơn trong danh sách tiêm vắc
xin nhằm đảm bảo dòng lưu thông hàng
hóa được thông suốt.

Các bộ, ngành địa phương nên cùng
vào cuộc, tháo gỡ khó khăn cho DN
bằng các biện pháp như các tỉnh nên
xem xét lùi thời điểm tăng giá thuê đất
phục vụ sản xuất, kinh doanh; Bộ Tài
chính xem xét tăng thời gian ân hạn

giãn, hoãn nộp thuế, phí tránh để DN rơi
vào tình trạng nợ xấu; xem xét duy trì
các giải pháp đã áp dụng trước đây nhằm
hỗ trợ phục hồi thị trường tiêu dùng
trong nước; các tổ chức tài chính tăng
hạn mức tín dụng cho DN do giá các mặt
hàng đầu vào nhập khẩu đều bị tăng giá
khiến hạn mức hiện tại không đảm bảo
thu mua đủ nguồn cung cho DN…

Ngoài ra, các địa phương nên trao đổi
với các hiệp hội, DN trên địa bàn và
thống nhất các quy định giữa các địa
phương nhằm tránh tình trạng cát cứ gây
ách tắc lưu thông hàng hóa, gián đoạn
chuỗi sản xuất; cho phép các DN sớm
được quay trở lại sản xuất khi các điều
kiện phòng chống dịch bệnh được đảm
bảo; gỡ bỏ quy định về định mức số
lượng xe ô tô ra vào địa phương; cho
phép sử dụng kết quả test nhanh, test
gộp đối với lái xe và người lao động di
chuyển liên tỉnh thay vì chỉ chấp nhận
kết quả PCR.

Bên cạnh giải pháp “ba tại chỗ”,
“một cung đường, hai địa điểm”, cần có
những biện pháp thay thế linh hoạt hơn,
phù hợp với đặc điểm của từng địa
phương, trên cơ sở đảm bảo duy trì hoạt
động sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản
xuất đủ điều kiện về phòng chống dịch
và an toàn cho người lao động. Đặc biệt,
cần áp dụng linh hoạt quy định về giờ
làm thêm trong thời kỳ dịch bệnh, cho
phép DN có thể làm thêm nhiều hơn quy
định trong tháng nhưng vẫn đảm bảo
không quá tổng thời gian làm thêm trong
cả năm do nghỉ dịch lâu nên khi quay lại
sản xuất, các DN phải làm tăng ca cho
kịp tiến độ giao hàng.

Một số DN ngành sữa, đồ uống đề
nghị bổ sung các mặt hàng thực phẩm kể
cả đồ uống, sữa… và các nguyên liệu,
dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng,
sửa chữa…) phục vụ sản xuất kinh
doanh trong ngành chế biến chế tạo là
các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phục vụ
tiêu dùng, sản xuất nhằm tạo thuận lợi
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của
DN và cho quá trình lưu thông hàng hóa. 

NHẬT THU

Đó là chia sẻ của ông
Mạc Quốc Anh, Tổng
Thư ký Hiệp hội Doanh
nghiệp nhỏ và vừa TP
Hà Nội (Hanoisms) về
gói hỗ trợ ban hành
theo Nghị quyết 68/NQ-
CP của Chính phủ. 

Tính đến hết tháng 6/2020,
trên địa bàn TP Hà Nội có
315.248 doanh nghiệp (DN)
đang hoạt động, trong đó, DN
nhỏ và vừa chiếm 97%. Trong 6
tháng đầu năm 2021, Hà Nội có
13.125 DN được đăng ký mới
với số vốn là 165.000 tỷ đồng,
tăng 4% về số lượng DN, nhưng
lại giảm 7% về vốn đăng ký so
với cùng kỳ năm trước. 

Hiện Hà Nội có 1.582 DN
đang làm thủ tục giải thể, tăng
33% so với cùng kỳ năm ngoái,
đặc biệt có hơn 7.200 DN đang
đăng ký tạm dừng hoạt động,
tăng 15% so với cùng kỳ năm
trước, số DN hoạt động trở lại
là 5.600 DN, tăng 74 % so với
cùng kỳ.

“Do tình hình Covid-19, các

DN ở Hà Nội nói riêng đã khó
khăn rất nhiều. Theo khảo sát của
Hiệp hội đối với 1.500 DN thành
viên, hiện có 57% các DN đang
hoạt động rất cầm chừng, 38%
DN đang hoạt động bình thường,
còn các DN đang tạm ngưng hoạt
động hoặc chờ giải thể là 2,6%,
chỉ có 1,4% các DN đang hoạt
động rất tốt…” – Tổng Thư ký
Hanoisms cho hay.

Bảy tỏ niềm vui của cộng
đồng DN khi Chính phủ ban
hành Nghị quyết 68/NQ-CP
ngày 01/7/2021 về một số chính
sách hỗ trợ người lao động và

người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19, đại
diện Hanoisms cho rằng quan
trọng nhất hiện nay là Chính phủ
có kế hoạch triển khai một cách
cụ thể, nhanh chóng, kịp thời,
chính xác. “Đối với gói hỗ trợ
lần thứ nhất, các thủ tục thực
hiện thường mất từ 45 ngày,
thậm chí 3 tháng mới nhận được
hỗ trợ, nên việc này cần cố gắng
triển khai nhanh, rộng rãi”, ông
Mạc Quốc Anh đề nghị.

Với tình hình khó khăn của
DN, Hanoisms đề nghị cần giảm
thuế đất hàng năm phải nộp cho

năm 2021 để bù đắp cho DN, vì
các hoạt động sản xuất kinh
doanh của DN ngưng, DN không
có hoạt động mà vẫn bị thu thuế. 

Liên quan đến nguồn vốn cho
DN, Hanoisms đề xuất Ngân
hàng Nhà nước cần sớm có chỉ
đạo rà soát khó khăn của DN bị
ảnh hưởng bởi Covid-19, trên cơ
sở đó, các khoản nợ đến kỳ hạn
phải trả gốc, trả lãi và cho phép
các DN bị ảnh hưởng có những
hợp đồng tốt, lịch sử trả nợ tốt,
đúng hạn, đến kỳ trả nợ gốc và lãi
được đề xuất khoanh lại đến tháng
12/2022 mà không bị phạt và
được loại khỏi nhóm nợ xấu, để
DN có thời gian phục hồi; nghiên
cứu tiếp tục thực hiện chính sách
cơ cấu giãn nợ, vay đối với khoản
nợ phát sinh của 2021, không
chuyển nhóm nợ cho đến
31/12/2022, vì theo Thông tư
01/2020/TT-NHNN chỉ áp dụng
cho những khoản nợ vay phát sinh
trước 31/12/2020. Hanoisms cũng
đề nghị mở rộng đối tượng được
giảm 2% cho vay trực tiếp theo
Nghị quyết 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 của Chính phủ…

Khẳng định việc thanh tra,
kiểm tra các DN là cần thiết, tuy
nhiên, theo đại diện Hanoisms,
trong thời điểm khó khăn hiện
nay, DN cần tập trung cho các

hoạt động sản xuất kinh doanh,
song hành việc phòng chống dịch
nên đã rất tốn kém chi phí, nếu
phải tiếp tục tiếp các đoàn thanh
tra thì ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh… Do vậy,
Hanoisms đề nghị việc thanh tra
cũng nên tạm hoãn để đến thời
kỳ thích hợp. LINH LINH
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Doanh nghiệp công nghiệp
hiến kế giữ thị trường

l Các doanh nghiệp công nghiệp đề nghị sớm được quay trở lại sản xuất.

GÓI HỖ TRỢ MỚI CỦA CHÍNH PHỦ:

Mong triển khai “kịp thời, chính xác”

“Tổ công tác vaccine doanh nghiệp”
Thay mặt cộng đồng DN nhỏ và vừa Thủ đô, Tổng Thư ký Hano-

isms đề xuất cần có Ban Chỉ đạo về giải quyết các khó khăn, vướng
mắc cho nền kinh tế. Ở cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, thành nên
thành lập “Tổ công tác vắc xin  DN”. Trong đó, “vắc xin” thứ nhất là
có nguồn lực nhanh nhất, sớm nhất, chính xác nhất tìm vắc xin cho
người lao động, cho lãnh đạo các DN ở các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp tập trung người lao động. “Vắc
xin” thứ hai là về cơ chế chính sách, điều kiện thủ tục hành chính còn
đang làm cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. “Chính
phủ, bộ, ban, ngành tiếp tục kiểm tra rà soát xem có gì vướng mắc
không? Hiện việc thực hiện vẫn còn chồng chéo, giữa các Vụ trong các
Bộ, một sản phẩm rất nhiều Sở quản lý…” - Tổng Thư ký Hanoisms
phản ánh.

Ngân hàng Nhà nước cho
biết, đến 31/1/2021, thời điểm
dừng giải ngân chương trình
cho người sử dụng lao động vay
để trả lương ngừng việc cho
người lao động, Ngân hàng này
đã giải ngân cho Ngân hàng
Chính sách xã hội tổng số tiền
42,9 tỷ đồng và Ngân hàng
Chính sách xã hội đã cho vay
tại 56 tỉnh, thành phố với dư
nợ 41,82 tỷ đồng đối với 245
người sử dụng lao động để trả
lương ngừng việc cho 11.276
người lao động. Đến ngày
31/5/2021, tổng dư nợ của
chương trình tại Ngân hàng
Chính sách xã hội là 38,47 tỷ
đồng với 228 người sử dụng lao
động còn dư nợ. 
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Tiếp tục khuyến cáo
không nên đóng chợ
truyền thống

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ
Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương

có nhiệm vụ bảo đảm việc cung ứng
nguồn hàng hóa thiết yếu cho TP Hồ Chí
Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Tuy
nhiên, việc đóng cửa các chợ đầu mối,
chợ truyền thống trên địa bàn TP Hồ Chí
Minh đã làm tăng áp lực cho các hệ thống
siêu thị, trung tâm thương mại và người
dân khó tiếp cận nguồn hàng. 

Trong khi đó, theo đánh giá của Bộ
Công Thương và Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, nguồn hàng có thể
đảm bảo đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu
dùng của người dân các tỉnh, thành phía
Nam. Thực tế, hiện nay, TP Hồ Chí Minh
đang thiếu các địa điểm để tập kết hàng
hóa từ các tỉnh, thành phố khác về TP Hồ
Chí Minh thay thế cho chợ đầu mối. 

Do đó, Bộ Công Thương đề nghị các
tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị 16/CT-TTg cần cân nhắc trước khi
quyết định đóng cửa chợ truyền thống, để
tránh trường hợp người dân khó tiếp cận
nguồn thực phẩm thiết yếu. Thay vào đó,
các tỉnh, thành cần lên các kế hoạch cụ
thể, thực hiện chỉ bán các loại thực phẩm
nông sản tại chợ truyền thống để vừa thực
hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa
đảm bảo các kênh cung ứng hàng hóa,
thực phẩm cho người dân. HOÀNG TÚ 

TP HỒ CHÍ MINH: 
Sớm khảo sát, 
thành lập các điểm 
tập kết nông sản

Hôm qua - 23/7, Tổ công tác của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn và Bộ Công Thương làm việc với
UBND TP Hồ Chí Minh về kết nối cung
- cầu thực phẩm, rau quả tới người dân
thành phố.

Tại buổi làm việc, bà Phan Thị
Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí
Minh cho biết, hiện các đơn vị đang tập
trung vào công tác chống dịch nên chưa
tổ chức được nhiều chuyến xe cung cấp
hàng hóa thiết yếu đến người dân trên
địa bàn TP. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống
siêu thị tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang
tích cực nhập hàng thực phẩm rau, củ,
quả về để cung cấp cho nhu cầu người
dân. Thành phố cũng liên tục làm việc
với các tỉnh để đảm bảo nguồn cung
thực phẩm. Đối với xe lưu thông đến
nay đã tương đối ổn định…

Thay mặt Tổ công tác của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ
trưởng Trần Thanh Nam khẳng định các
nguồn cung thực phẩm rau, củ quả, thịt,
trứng không thiếu, sẵn sàng cung cấp cho
TP Hồ Chí Minh. Lượng heo, gà ở các
tỉnh kề bên TP Đồng Nai, Bình Dương;
trứng gia cầm, thủy sản, rau củ, trái cây ở
miền Tây đều đang rất dồi dào. Tổ trưởng
Tổ công tác của Bộ Công Thương, Thứ
trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị TP Hồ Chí
Minh xem xét tìm các điểm tập kết trung
chuyển hàng hóa và mở một phần chợ
đầu mối để tiêu thụ nông sản, thực phẩm
cho TP Hồ Chí Minh và lưu thông nông
sản, thực phẩm giữa các tỉnh trong vùng.

Tiếp nhận ý kiến của hai Tổ công tác,
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh
cho biết TP Hồ Chí Minh sẽ mời các Tổ
công tác khảo sát thực địa để có thể thành
lập các điểm tập kết nông sản, thực phẩm
trong thời gian sớm nhất. TÔ MY

Nhiều địa phương phía Nam
đang thực hiện giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
cho biết đang gặp khó khăn
trong lưu thông cây, con
giống, nguyên liệu, vật tư
nông nghiệp để tái sản xuất.

Đề nghị bổ sung danh mục 
hàng hóa thiết yếu

Tại Hội nghị trực tuyến với 19 Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) khu vực phía Nam nhằm
thúc đẩy sản xuất, cung ứng nông sản
trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp tổ chức hôm 19/7, ông Lê
Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế
biến và Phát triển thị trưởng nông sản
(Bộ NN&PTNT) khẳng định, trước mắt
nguồn cung lương thực, rau, củ, quả, trái
cây, thực thẩm tươi sống không thiếu…
Tuy nhiên, do thực hiện giãn cách theo
Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, hàng
hóa lưu thông đang gặp khó khăn, đặc
biệt là cây giống, con giống, nguyên liệu,
vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất
nông nghiệp.

Tại Hội nghị, nhiều địa phương cho
biết, các hợp tác xã, bà con nông dân đang
lúng túng khi không biết mua và vận
chuyển các mặt hàng này như thế nào.
“Cùng với việc giải quyết ách tắc cho lưu
thông hàng nông sản thực phẩm thì cần
quan tâm đến nguyên liệu đầu vào cho
nông nghiệp như: giống cây trồng, vật
nuôi, giống thủy sản và vật tư, nguyên liệu
để duy trì sản xuất, bảo đảo nguồn cung
lâu dài… Đây cũng là việc rất quan
trọng!” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần
Thanh Nam nhấn mạnh.

Theo Báo cáo của Tổ công tác chỉ đạo
sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông
sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam
trong điều kiện dịch Covid-19 của Bộ
NN&PTNT (Tổ công tác 970), chuỗi
cung ứng nông sản, nguồn cây con giống,
vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông
nghiệp đang bị tắc nghẽn do các trạm
kiểm soát Covid-19 kiểm soát chặt. Đặc
biệt, việc lưu thông hàng hóa gặp khó
khăn do lực lượng lái xe, bốc dỡ hàng
hóa thiếu vì lo ngại dịch bệnh và khó
khăn trong việc đi lại, cần giấy xét
nghiệm làm tăng chi phí, giá thành sản
phẩm. Theo Tổ công tác 970, những khó
khăn này nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ
gây bất ổn trong việc duy trì sản xuất
đảm bảo sản lượng nông sản cung cấp
cho thị trường ổn định lâu dài.

Trong Công văn 4573/BNN-VP ngày
21/7 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ
NN&PTNT đề nghị Thủ tướng bổ sung
vào danh mục hàng hóa thiết yếu các loại
giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và vật
tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nông
nghiệp, chế biến nông sản. “Việc bổ sung
danh mục này nhằm ổn định sản xuất và
đảm bảo nguồn cung nông sản, thực
phẩm trong thời gian trước mắt và ổn
định lâu dài...” - Công văn của Bộ
NN&PTNT khẳng định.

Cần ưu tiên “luồng xanh”
Ngay sau khi có Công văn kiến nghị

Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/7, Thứ
trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến
đã ký Văn bản 4613/BNN-VP gửi UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
về việc “Chủ động rà soát kế hoạch sản
xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư nông
nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị các
địa phương rà soát tình hình, kế hoạch sản
xuất các loại nông sản trên địa bàn; có
phương án cụ thể, phù hợp đối với các loại
cây trồng, vật nuôi, thủy sản bảo đảm thúc
đẩy sản xuất. Đối với các loại nông sản
vào vụ thu hoạch cần thiết huy động các
lực lượng tham gia thu hoạch, vận chuyển,

tiêu thụ, tuyệt đối không để đứt gãy các
chuỗi cung ứng nông sản, hàng hóa nhằm
bảo đảm ổn định nguồn cung lương thực,
thực phẩm cho người dân, nhất là tại các
địa phương thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị
16/CT-TTg và phục vụ xuất khẩu.

Bộ yêu cầu các địa phương thường
xuyên rà soát, cập nhật Danh mục các mặt
hàng vật tư nông nghiệp (gồm: nguyên
liệu, vật liệu, phụ liệu, trang thiết bị, thuốc,
vắc xin thú y…) phục vụ sản xuất chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, lâm
nghiệp và chế biến nông sản, phòng,
chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch động
thực vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ
sinh thú y, an toàn thực phẩm; đồng thời
cần linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho người và phương tiện vận chuyển
các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản
xuất và chế biến nông sản.

Bộ cũng đề nghị các địa phương tạo
điều kiện thuận lợi trong sản xuất, vận
chuyển, tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở
có chuỗi sản xuất khép kín, đáp ứng các
yêu cầu xuất khẩu như Masan, Japfa,
CP,… bảo đảm nguồn cung ứng kịp thời
các mặt hàng thực phẩm thiết yếu…

THANH THANH 

Vật tư nông nghiệp 
cũng cần “luồng xanh”

Ông Lê Duy Khoa, Giám đốc Chi nhánh Công ty tôm giống Dương Hùng (Bạc
Liêu) tại Trà Vinh cho biết, nhu cầu vận chuyển tôm giống từ trụ sở công ty ở

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu qua Trà Vinh là 1 triệu post mỗi ngày. Tuy nhiên, việc
vận chuyển đã ngưng trệ do tài xế xin nghỉ vì khó khăn khi đi qua các trạm kiểm soát. 

Hiện việc vận chuyển tôm bố mẹ từ Bạc Liêu ra Chi nhánh của Công ty ở tỉnh
Quảng Nam là Công ty Dương Hùng Miền Trung cũng đang gặp khó khăn do Công ty
Dương Hùng Bạc Liêu đã nhập con tôm mẹ từ Mỹ, để thuần dưỡng sản xuất tôm giống
cho khu vực miền Trung. Doanh nghiệp muốn thuê máy bay để chở tôm giống ra
Quảng Nam nhưng tất cả sân bay đều không nhận hàng chuyển ra Quảng Nam,
dẫn đến thiệt hại rất lớn.

l Không vận chuyển được tôm giống, doanh nghiệp này thiệt hại rất lớn. 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp tại nhiều địa phương,

nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng, Viet-
combank quyết định giảm lãi suất cho vay
đối với tất cả khách hàng trong thời gian
từ 15/7/2021 đến hết 31/12/2021. 

Cụ thể, khách hàng doanh nghiệp
thuộc 9 ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng
nặng nề bởi dịch bệnh sẽ được giảm lãi
suất 1%/năm; giảm lãi suất tới 1%/năm
cho các khách hàng còn lại.

Đối với khách hàng cá nhân, Vietcom-
bank sẽ giảm lãi suất tới 1%/năm cho

khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ sản
xuất kinh doanh và giảm lãi suất tới
0,5%/năm cho khách hàng cá nhân vay
vốn phục vụ đời sống. 

Đại diện Vietcombank lưu ý, các
khoản hỗ trợ nói trên không áp dụng với
các khoản dư nợ đang được hưởng ưu
đãi lãi suất và một số khoản vay khác
như vay chứng khoán, vay kinh doanh
bất động sản…

Đây là đợt giảm lãi lớn nhất của Vi-
etcombank trong năm 2021 nhằm hỗ trợ
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch

Covid-19 với quy mô khoảng 1.800 tỷ
đồng. Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai
nhiều chương trình lãi suất thấp đối với
các khoản vay mới từ nay đến cuối năm.
Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng trong
6 tháng cuối năm 2021 dự kiến lên tới
4.000 tỷ đồng và cả năm 2021 là 6.100
tỷ đồng.

Ngoài các đợt giảm lãi suất, Vietcom-
bank cũng đã thực hiện giảm phí, cơ cấu
nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách
hàng. Ngân hàng đã cam kết và tài trợ gần
200 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương và
ngành Y tế trong công tác phòng chống
dịch Covid-19. PV

Vietcombank giảm lãi suất quy mô lớn 

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
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Công trình đường giao
thông này do UBND xã Tạ Xá
làm chủ đầu tư, có chiều dài
gần 1km với tổng mức đầu tư
hơn 3,3 tỷ đồng. Đơn vị trúng
thầu thi công là Công ty TNHH
MTV Thương mại Hải Hằng
(có trụ sở tại xã). Hiện, công
trình mới đổ bê tông xong được
khoảng 100m.  

Theo người dân, trong quá
trình nhà thầu thi công công
trình đường giao thông này, họ
phát hiện độ dày của bê tông chỉ
là 13cm, trong khi theo thiết kế
là 18cm. Không những vậy,
lượng xi măng cũng có dấu hiệu
bị cắt xén vì người dân  thấy mỗi
bồn trộn bê tông chỉ sử dụng 5-
6 bao xi măng, tức là thấp hơn
so với số lượng 8 bao mà người
dân được thông báo trước đó.
Nhiều vị trí, đơn vị thi công còn
làm ảnh hưởng đến đường ống
cấp nước sạch nhưng đã thiếu
trách nhiệm trong xử lý, khiến
người dân bức xúc.

Ghi nhận của phóng viên tại
hiện trường cho thấy, tại đoạn
đường khoảng 100m mới được
đổ bê thông đã xuất hiện nhiều
vết nứt nẻ ngang mặt đường.

Trao đổi với PV về sự việc
này, ông Nguyễn Hữu Thọ -
Phó Chủ tịch UBND xã Tạ Xá
cho biết: Sau khi nhận được
phản ánh của nhân dân, UBND
xã đã yêu cầu nhà thầu thi công
tạm dừng thi công để làm rõ sự
việc. Ngày 5/7, UBND xã cùng
với với đại diện Ban Quản lý
Dự án Đầu tư xây dựng huyện,
nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn
giám sát và ban giám sát cộng
đồng khu dân cư tiến hành lấy
khoan 5 vị trí để kiểm tra. Kết
quả cho thấy chỗ bê tông dày
nhất là hơn 19cm, thấp nhất là
16cm. 

Lý giải về có vị trí độ dày bê
tông chỉ 13cm như phản ánh,
ông Thọ cho biết, do vào cuối
ngày, bê tông trong bồn trộn
còn ít nên đơn vị thi công đã đổ

thoải ra. Chúng tôi đã yêu cầu
nhà thầu thi công cắt bỏ đi 2m
đường này. Trong quá trình thi
công, có tình trạng làm đứt các
đường ống dẫn nước sạch của
người dân, sau khi người dân có
ý kiến, nhà thầu thi công đã tiến
hành sửa chữa, khắc phục.

Khi PV đề nghị UBND xã
cung cấp các tài liệu liên quan
đến công trình như bản thiết kế,
dự toán, hồ sơ đấu thầu… để
nắm thông tin về dự án thì ông
Thọ từ chối với lý do không thể
cung cấp tài liệu này cho cơ
quan báo chí. 

Trong khi đó, ông Nguyễn
Hữu Tuấn - Phó Giám đốc Ban
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây
dựng huyện Cẩm Khê cho biết,
các mẫu khoan bê tông đã được
Ban này gửi đi kiểm tra giám
định để xác định chất lượng của
bê tông. Còn đoạn đường xuất
hiện nhiều vết nứt ngang, Ban
sẽ cho kiểm tra lại.

TRUNG THỨ

Mòn mỏi chờ sổ hồng 
Năm 2016, gia đình chị

Linh mua căn hộ số 1103, diện
tích 99,63m2 tại tòa N04 thuộc
Dự án Tổ hợp chung cư cao
tầng khu đoàn ngoại giao
(ĐNG), chủ đầu tư (CĐT) là
Công ty CP Đầu tư xây dựng
bất động sản Lanmak (Công ty
Lanmak). Theo Luật Nhà ở
năm 2014, trong vòng 50 ngày
kể từ ngày bàn giao nhà ở cho
người mua hoặc kể từ thời
điểm bên mua đã thanh toán đủ
tiền theo thỏa thuận thì phải
làm thủ tục đề nghị cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp
giấy chứng nhận sở hữu căn hộ
cho người dân. 

Tuy nhiên, hiện chị Linh và
hơn 350 căn hộ của 2 tòa nhà
cao 27 tầng N01 T1 và N02 T2
vẫn phải “dài cổ” chờ đợi vì
chưa biết đến bao giờ sẽ được
cấp sổ. “Đã bước sang năm thứ
6 gia đình tôi về đây sinh sống,
từ khi con tôi bắt đầu học lớp 1,
giờ nó đã học xong lớp 6 nhưng
đến nay chúng tôi vẫn chưa
nhận được sổ. Trong khi đó
CĐT cứ đưa hết lý do này đến
lý do khác để kéo dài việc làm
thủ tục cấp sổ cho chúng tôi”,
chị Linh bức xúc.

Anh Vũ Mạnh Hà (chủ căn
hộ số 2704) cho biết, nhiều lần
CĐT hô hào người dân nộp hồ
sơ đúng ngày, đúng giờ để làm

sổ hồng. Nhưng rồi cũng không
thấy sổ đâu mà cứ ỉm sự việc đi.
Người dân bức xúc yêu cầu
CĐT xác minh tình hình triển
khai làm sổ đến đâu những vẫn
không nhận được sự hợp tác
của CĐT. 

Theo các cư dân tại đây,
mặc dù họ đã đã thực hiện
100% nghĩa vụ tài chính đối với
CĐT nhưng chỉ nhận được
những lời hứa suông. Chậm trễ
trong việc cấp sổ khiến người
dân lo lắng về rủi ro pháp lý
cũng như không thể chuyển
nhượng hoặc thế chấp căn hộ
khi có nhu cầu.

Chủ đầu tư đổ lỗi cho 
cơ quan nhà nước

Liên quan đến dự án của
Công ty Lanmak, theo tìm hiểu
của PV, ngày 11/4/2001, Thủ
tướng Chính phủ có Quyết định
số 415/QĐ-TTg về việc phê
duyệt Dự án Đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng khu ĐNG tại TP
Hà Nội. Ngày 14/12/2006,
UBND TP Hà Nội có Quyết
định 415/QĐ-UBND cho phép
Tổng Công ty Xây dựng Hà

Nội (HANCORP) sử dụng
590.435m2 đất tại xã Xuân
Đỉnh, huyện Từ Liêm để thực
hiện Dự án Đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng khu ĐNG. Ngày
23/7/2013, UBND TP Hà Nội
có Quyết định 4417/UBND
điều chỉnh Quyết định 5491,
cho phép HANCORP sử dụng
626.953m2 đất tại Xuân Đỉnh.

Ngày 17/3/2010, HAN-
CORP và Lanmak ký hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất có hạ tầng với trị giá gần 96
tỷ đồng. Ngày 30/12/2011,
HANCORP tiếp tục ký hợp
đồng với Lanmak chuyển
nhượng quyền phát triển dự án
thành phần N04B-T1&T2 với
diện tích khu đất: 6.035,66m2;
diện tích xây dựng tầng hầm:
5.040m2; diện tích xây dựng
công trình: 2.410m2.

Đáng lưu ý, sau gần 10 năm
ký hợp đồng, mãi đến ngày
25/6/2020, Sở Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội mới có Tờ
trình số 5301/TTr-STNMT-
VPĐKĐĐ gửi UBND TP Hà
Nội để công nhận việc chuyển
nhượng giữa HANCORP và

Lanmak. Ngày 27/7/2020
UBND TP Hà Nội có Công văn
số 3413/UBTB-ĐT công nhận
Lanmak là nhà đầu tư thứ cấp
và việc chuyển nhượng hơn 6
nghìn mét vuông đất giữa hai
bên Lanmak-HANCORP.

Trong khi chưa được UBND
TP Hà Nội chấp thuận để Lan-
mak là nhà đầu tư thứ cấp, Lan-
mak đã cho xây dựng công
trình 2 tòa nhà cao 27 tầng cùng
2 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật văn
phòng, 1 tầng kỹ thuật (chức
năng ở), 1 tầng tum. Từ năm
2011, Lanmak bắt đầu ký hợp
đồng mua bán với khách hàng.
Tháng 2 năm 2016, Lanmak
bàn giao các căn hộ cho khách
hàng và các gia đình dọn về ở
dù chưa được nghiệm thu
phòng cháy, chữa cháy (PCCC)
và nghiệm thu công trình. Mà
phải đến 22/4/2016, Cục Giám
định và Quản lý Nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng
– Bộ Xây dựng có Văn bản số
27/GĐ-GDD1 về kiểm tra và
chấp thuận cho CĐT nghiệm
thu đưa công trình vào sử dụng.
Và ngày 29/6/2006 Cục Cảnh

sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ
(CNCH) có Văn bản bản số
76/PCCC&CNCH-P6 về
nghiệm thu PCCC đối với công
trình Tổ hợp chng cư cao tầng
N04B.

Tiếp đó, ngày 5/1/2018 Cục
Cảnh sát PCCC và CNCH có
Văn bản số 76/PCCC&CNCH-
P6 về nghiệm thu về PCCC đối
với hạng mục cải tạo tầng 1,
tầng 4, tầng KT1, KT2 công
trình N04B. Ngày 23/1/2019
Cục giám định Nhà nước về
chất lượng công trình xây
dựng có Văn bản số 18/GĐ-
GDD1.HT thông báo công tác
nghiệm thu hoàn thành công
trình xây dựng đưa vào sử
dụng hạng mục: Thi công cải
tạo tầng 1, tầng 4, tầng KT1,
KT2 của N04B.

Liên quan đến việc chậm trễ
cấp sổ hồng cho người dân, ông
Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng
Giám đốc Lanmak cho biết,
Công ty là CĐT thứ cấp tiên
phong dẫn đầu trong việc làm
hồ sơ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sử
dụng nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất – khu ĐNG. Công
ty cũng hiểu được trách nhiệm
của mình và hoàn thành thủ tục
cấp giấy cho các cư dân mua
nhà tại tòa NO4B để ổn định
cuộc sống. Nhưng hiện tại Sở
Tài nguyên và Môi trường Hà
Nội chưa nhận hồ sơ của cư dân
mà Lanmak đã tập hợp.

Theo ông Tuấn, “công ty
gửi hồ sơ lên cơ quan chức
năng phải vài tháng sau, thậm
chí hàng năm sau mới nhận
được văn bản trả lời. Bên họ cứ
bảo đợi, bảo đợi… hồ sơ có đây
rồi, đầy đủ, không biết đợi cái
gì nữa. Họ không giải quyết,
không biết nguyên nhân do đâu.
Bản thân công ty cũng rất bức
xúc về việc này”. 

PHẠM DIỆU

CƯ DÂN “DÀI CỔ” CHỜ SỔ HỒNG Ở CHUNG CƯ ĐOÀN NGOẠI GIAO (HÀ NỘI):

Bao giờ chủ đầu tư hết hứa suông?
Sau gần 6 năm chuyển
về sinh sống tại tòa
N04T1 chung cư đoàn
ngoại giao (phường
Xuân Tảo, quận Bắc Từ
Liêm, TP Hà Nội), cư
dân khu nhà vẫn chưa
nhận được giấy chứng
nhận sở hữu nhà ở (sổ
hồng) theo quy định của
pháp luật.

l Cư dân chung cư đoàn ngoại giao căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư sớm làm thủ tục cấp sổ hồng.

CẨM KHÊ (PHÚ THỌ): 

Nghi vấn thi công đường
không đúng thiết kế

Theo phản ánh của người dân xã Tạ Xá, huyện
Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ), Dự án cải tạo, nâng cấp
đường giao thông khu Đoàn Kết trong quá trình thi
công có dấu hiệu bị “rút ruột” vì độ dày và chất
lượng của bê tông không đảm bảo theo thiết kế.

lVết nứt xuất hiện tại đoạn đường mới đổ bê tông xong.
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Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội Việt Nam
Nguyễn Thế Mạnh vừa
ký ban hành Chỉ thị số
2165/CT-BHXH về việc
tăng cường trách nhiệm
người đứng đầu đơn vị
trong chấp hành kỷ luật,
kỷ cương hành chính,
phòng chống tham
nhũng, lãng phí, đạo đức
công vụ, cải cách thủ
tục hành chính, công
tác phối hợp trong tổ
chức thực hiện nhiệm vụ
trong tình hình mới của
ngành Bảo hiểm xã hội
Việt Nam.
Chấp hành kỷ cương, 
cải cách hành chính

Theo đó, để tạo chuyển biến
trong thời gian tới, nhất là trong
bối cảnh dịch Covid-19 trong
nước và thế giới còn có những
diễn biến rất phức tạp, khó lường;
nâng cao hơn nữa chất lượng phục
vụ người tham gia và thụ hưởng
chính sách bảo hiểm xã hội
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT),
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN),
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu người
đứng đầu (bao gồm cả cấp phó của
người đứng đầu) các đơn vị trực

thuộc hệ thống BHXH Việt Nam,
nhất là Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc
BHXH các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (BHXH cấp
tỉnh), Giám đốc BHXH cấp huyện
tăng cường vai trò, trách nhiệm
trong công tác quản lý, chỉ đạo,
điều hành theo thẩm quyền, thực
hiện cải cách thủ tục hành chính,
nâng cao tinh thần phối hợp trong
tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc BHXH Việt Nam, Giám
đốc BHXH cấp tỉnh, Giám đốc
BHXH cấp huyện tập trung chỉ
đạo thực hiện nghiêm các nội
dung cụ thể sau:

Một là, tiếp tục công bố, cập
nhật và công khai thủ tục hành
chính đảm bảo đúng quy định,
kịp thời, đầy đủ, chính xác, thống
nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối
đa cho người dân, tổ chức, doanh
nghiệp. Tiếp nhận, xử lý kịp thời
và trả lời đầy đủ phản ánh, kiến
nghị của người dân, doanh nghiệp
về các vướng mắc, khó khăn
trong thực hiện chế độ, chính sách
BHXH, BHYT, BHTN thuộc
thẩm quyền giải quyết của đơn vị
và báo cáo những vấn đề thuộc
thẩm quyền giải quyết của
BHXH Việt Nam.

Hai là, nêu cao trách nhiệm
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực

hiện nhiệm vụ, không để cơ quan,
đơn vị xảy ra tình trạng gây phiền
hà cho người dân, tổ chức, doanh
nghiệp trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ, công vụ.

Ba là, phân công nhiệm vụ rõ
người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ
kết quả của công chức, viên chức,
người lao động thuộc quyền quản
lý. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn
thành các chỉ tiêu, kế hoạch,
nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tại
cơ quan, đơn vị phụ trách; giải
quyết dứt điểm các công việc còn
tồn đọng, quá hạn; chủ động phối
hợp với các đơn vị trong và ngoài
Ngành trong tổ chức thực hiện
nhiệm vụ.

Thực hiện hiệu quả 
mục tiêu “kép” 

Đối với việc triển khai các
biện pháp chỉ đạo, điều hành
nhằm vừa thực hiện các chỉ tiêu,
nhiệm vụ chính trị vừa phải bảo
đảm việc phòng, ngừa dịch
Covid-19 và thực hiện nghiêm
túc có hiệu quả Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của
Chính phủ và Quyết định số
23/2001/QĐ-TTg ngày
7/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về một số chính sách và
thực hiện một số chính sách hỗ

trợ người lao động và người sử
dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch Covid-19, Tổng Giám
đốc BHXH Việt Nam Nguyễn
Thế Mạnh yêu cầu Thủ trưởng
đơn vị trực thuộc BHXH Việt
Nam, Giám đốc BHXH cấp
tỉnh, Giám đốc BHXH cấp
huyện phải chủ động xây dựng
kịch bản, phương án điều hành
tổ chức thực hiện nhiệm vụ linh
hoạt, phù hợp theo đúng chỉ đạo
của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính
quyền địa phương.

Có thể nói, trong bối cảnh
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
tác động tới mọi mặt của đời sống
kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo
an sinh xã hội luôn được Đảng,
Nhà nước ta coi trọng, đặt lên
hàng đầu. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời
gian qua, toàn ngành BHXH Việt
Nam đã không ngừng nỗ lực,
thực hiện đồng bộ các giải pháp:
đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính, tăng cường kỷ cương, phát
huy vai trò trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị… góp
phần xây dựng hình ảnh Ngành
hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài
lòng của tổ chức và cá nhân, đặc
biệt là việc đảm bảo tốt nhất
quyền lợi của người lao động và
doanh nghiệp gặp khó khăn bởi
dịch Covid-19.  BÙI ANH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: 

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

lNgành BHXH nỗ lực thực hiện mục tiêu “kép” trong bối cảnh dịch Covid-19.

Chính phủ vừa ban hành
Nghị định số
66/2021/NĐ-CP quy
định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Phòng,
chống thiên tai và Luật
sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Phòng,
chống thiên tai và Luật
Đê điều.
Tình huống khẩn cấp thuộc
thẩm quyền nào công bố
quyết định?

Nghị định 66/2021/NĐ-CP có
hiệu lực từ ngày 20/8/2021; thay
thế Nghị định số 160/2018/NĐ-CP
ngày 29/11/2018 quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật
Phòng, chống thiên tai; bãi bỏ
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg
ngày 19/01/2016 và Quyết định số
37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019
của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Quyết định
số 01/2016/QĐ-TTg ngày
19/1/2016 về cơ chế, quy trình hỗ
trợ kinh phí cho các địa phương để
khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghị định trên quy định tình
huống khẩn cấp về thiên tai là các
tình huống thiên tai đã hoặc đang
xảy ra đã gây ảnh hưởng hoặc có
nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an
toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở của
nhiều người dân và các công trình
đê điều, hồ đập, công trình phòng
chống thiên tai, công trình hạ tầng
quan trọng đang sử dụng như sân
bay, đường sắt, đường cao tốc, quốc
lộ, tỉnh lộ, bến cảng quốc gia, hệ
thống lưới cao thế từ 66kV trở lên,
các khu di tích lịch sử cấp quốc gia,
trường học, bệnh viện từ tuyến
huyện trở lên, trụ sở các cơ quan từ

cấp huyện trở lên, các khu kinh tế,
khu công nghiệp, cần tổ chức triển
khai ngay các biện pháp ứng phó
khẩn cấp để kịp thời ngăn chặn hậu
quả và khắc phục nhanh hậu quả,
được công bố bằng quyết định của
người có thẩm quyền.

Nghị định nêu rõ thẩm quyền
và trình tự công bố quyết định tình
huống khẩn cấp và kết thúc tình
huống khẩn cấp về thiên tai.

Theo quy định, Chủ tịch
UBND cấp tỉnh quyết định công bố
tình huống khẩn cấp về thiên tai
xảy ra trên địa bàn cấp tỉnh thuộc
phạm vi quản lý. Ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn cấp tỉnh hoặc cơ quan
chuyên môn có trách nhiệm tham
mưu cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh
ban hành tình huống khẩn cấp về
thiên tai.

Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ
quan ngang bộ quyết định công bố
tình huống khẩn cấp về thiên tai
xảy ra đối với công trình, cơ sở hạ
tầng thuộc phạm vi quản lý. Ban
chỉ huy phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn hoặc cơ quan
chuyên môn trực thuộc các bộ, cơ
quan ngang bộ có trách nhiệm tham
mưu cho Bộ trưởng, thủ trưởng cơ
quan ngang bộ ban hành tình huống
khẩn cấp về thiên tai.

Trường hợp thiên tai nghiêm
trọng xảy ra trên diện rộng, vượt
quá khả năng ứng phó, khắc phục
hậu quả của bộ, ngành, địa phương,
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng,

chống thiên tai có trách nhiệm tham
mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ
xem xét, ban hành tình huống khẩn
cấp về thiên tai.

Căn cứ diễn biến thiên tai
hoặc kết quả khắc phục sự cố,
cơ quan tham mưu trình người
có thẩm quyền ban hành quyết
định công bố kết thúc tình
huống khẩn cấp thiên tai.

Chế độ tiền lương, trợ cấp với
lực lượng xung kích cấp xã

Nghị định 66 còn quy định về
chế độ, chính sách đối với lực
lượng xung kích phòng, chống
thiên tai cấp xã.

Đối với người được huy động
tập huấn, huấn luyện, diễn tập:
Mức trợ cấp theo ngày được huy
động không thấp hơn 59.600
đồng; đối với người được huy
động làm nhiệm vụ phòng chống
thiên tai: Mức trợ cấp ngày công
lao động mỗi người mỗi ngày
không thấp hơn 119.200 đồng.
Nếu huấn luyện, diễn tập và làm
nhiệm vụ phòng chống thiên tai
vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm
trước đến 06 giờ ngày hôm sau)
được tính gấp đôi mức trợ cấp
quy định. Cấp nào huy động thì
cấp đó bảo đảm chi trả.

Trường hợp bị chết, bị tai nạn
dẫn đến chết thì thân nhân được
trợ cấp tiền tuất bằng 53.640.000
đồng; người lo mai táng được
nhận tiền mai táng phí bằng
14.900.000 đồng. Trường hợp bị
ốm đau dẫn đến chết: Thân nhân

được trợ cấp tiền tuất bằng
7.450.000 đồng; người lo mai
táng được nhận tiền mai táng phí
bằng 14.900.000 đồng.

Các biện pháp áp dụng trong
tình huống khẩn cấp

Nghị định quy định Chủ tịch
UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, thủ
trưởng cơ quan ngang bộ có trách
nhiệm huy động các nguồn lực để
ứng phó với tình huống khẩn cấp.
Các biện pháp chính gồm:

1- Huy động lực lượng, phương
tiện và các nguồn lực để cứu hộ,
cứu nạn; tổ chức cấp cứu kịp thời
người bị nạn; nhanh chóng sơ tán,
di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy
hiểm; bố trí đảm bảo hậu cần cho
nhân dân tại nơi sơ tán;

2- Tổ chức việc tiếp nhận,
cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh,
cấp phát thuốc miễn phí cho
nhân dân; huy động các cơ sở
khám chữa bệnh tham gia cứu

chữa cho người bị nạn;
3- Cấp phát miễn phí lương

thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm
thiết yếu khác để giúp nhân dân xử
lý môi trường, phòng, chống dịch
bệnh, cung cấp nước sạch, ổn định
đời sống nhân dân trong quá trình
ứng phó và khắc phục hậu quả
thiên tai;

4- Huy động mọi nguồn lực
(bao gồm cả nguồn lực từ Quỹ
phòng, chống thiên tai) để xử lý
khẩn cấp sự cố công trình phòng
chống thiên tai, sự cố công trình
xây dựng do thiên tai;

5- Các biện pháp cần thiết khác;
6- Trường hợp vượt quá khả

năng ứng phó của các bộ, ngành,
địa phương, Chủ tịch UBND cấp
tỉnh, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan
ngang bộ báo cáo Ban Chỉ đạo
Quốc gia về phòng, chống thiên tai
để trình Thủ tướng Chính phủ xem
xét, hỗ trợ theo thẩm quyền.

NGỌC TRÌU

Các biện pháp áp dụng trong tình huống
khẩn cấp về thiên tai

lVới nhiều quy định cụ thể tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP, công tác phòng, chống
thiên tai sẽ hiệu quả hơn.
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XÃ HộI
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 
TÀI SẢN BẢO ĐẢM

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung (Số 13, Ngõ
73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Quỹ tín dụng nhân dân xã Hùng Việt, huyện Cẩm
Khê (Khu Phú Xuân, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ)

3. Tên tài sản đấu giá: 
3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng thửa đất số 752, tờ bản đồ số 04, diện tích 145m2 đất

ở tại nông thôn, địa chỉ: Khu vực Lò Ngói, xã Cát Trù (Nay là khu Phú Xuân, xã Hùng Việt),
huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 725909, do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày
10/01/2011 đứng tên ông Hoàng Ngọc Cảnh và bà Hoàng Thị Mai.

Giá khởi điểm: 165.300.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm nghìn đồng
chẵn), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản làm tròn là 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu

đồng chẵn), phí hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ.
3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng thửa đất số 753, tờ bản đồ số 04, diện tích 166,5m2

đất ở tại nông thôn, địa chỉ: Khu vực Lò Ngói, xã Cát Trù (Nay là khu Phú Xuân, xã Hùng
Việt), huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 725912, do UBND huyện Cẩm Khê cấp
ngày 10/01/2011 đứng tên ông Hoàng Ngọc Cảnh và bà Hoàng Thị Mai.

Giá khởi điểm: 189.810.000 đồng (Một trăm tám mươi chín triệu, tám trăm mười
nghìn đồng chẵn), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản làm tròn là 37.000.000 đồng (Ba mươi
bảy triệu đồng chẵn), phí hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ.

3.3. Mức giá 02 tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng
đấu giá phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy
định (lưu ý: 02 tài sản trên có thể bán gộp hoặc tách riêng từng đơn vị tài sản).

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản trên đất
số TN54/17-HĐTCTS ngày 24/3/2017.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
4.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/7 đến hết 16h00 ngày

10/8/2021, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

4.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua
việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05, 06/8/2021, tại Khu vực Lò Ngói, xã Cát
Trù (Nay là khu Phú Xuân, xã Hùng Việt), huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

6. Tiền đặt trước: 
6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/8 đến hết 16h00 ngày 12/8/2021,

chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số
2700201007782, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

6.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 13/8/2021, tại Hội trường

UBND xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
8. Phương thức, hình thức đấu giá: 
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUANG CHUNG

Không chỉ mua bán
phụ nữ, trẻ em

Đánh giá của Cơ quan phòng,
chống ma túy và tội phạm của
Liên Hợp quốc (UNODC) và Tổ
chức Cảnh sát hình sự quốc tế
(Interpol) cho biết, những năm
gần đây, khu vực châu Á - Thái
Bình Dương, nhất là các nước
Tiểu vùng sông Mê Kông (trong
đó có Việt Nam), tình hình tội
phạm mua bán người rất phức
tạp. Số  số nạn nhân bị mua bán
khoảng 11,7 triệu người (chiếm
70% số nạn nhân bị mua bán trên
thế giới, trong đó 55% là phụ nữ,
trẻ em gái; 45% là nam giới).
Ước tính mỗi năm lợi nhuận từ
hoạt động tội phạm mua bán
người tại khu vực này đạt hàng
chục tỷ đô la.

Tại Việt Nam, theo báo cáo
của các đơn vị, địa phương, từ
năm 2010 đến tháng 6 năm 2021
đã phát hiện gần 3.500 vụ, với
5.000 đối tượng, lừa bán gần
7.500 nạn nhân (từ năm 2019
đến nay đã phát hiện xảy ra hơn
370 vụ, với gần 500 đối tượng,
lừa bán hơn 550 nạn nhân). Tội
phạm mua bán người đã xảy ra
trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố,
nạn nhân không chỉ là phụ nữ,
trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng
mua bán nam giới, mua bán trẻ
sơ sinh, bào thai, mua bán nội
tạng, đẻ thuê... Trong đó, có
nhiều vụ mua bán trẻ sơ sinh,
bào thai sang Trung Quốc; mua
bán nội tạng; mua bán, đánh
tráo, chiếm đoạt trẻ em. Gần
85% số vụ mua bán người ra
nước ngoài, tập trung chủ yếu
qua các tuyến biên giới giữa Việt
Nam với Campuchia, Lào và
Trung Quốc, trong đó, sang
Trung Quốc chiếm 75%. 

Thủ đoạn phạm tội của các
đối tượng chủ yếu là lợi dụng
tình trạng khó khăn về kinh tế,
thất nghiệp, thiếu việc làm, trình
độ học vấn thấp, nhẹ dạ cả tin
của người bị hại để lừa bán nạn
nhân từ nông thôn ra thành thị,
các khu công nghiệp, hoặc ra
nước ngoài, trong đó trên 85%
nạn nhân là phụ nữ, trẻ em. Thời
gian gần đây, đối tượng phạm tội
lợi dụng chính sách mở, thông
thoáng trong thủ tục xuất nhập
cảnh tổ chức thành những đường
dây đưa người ra nước ngoài
dưới dạng du lịch, thăm thân, lao
động trái phép. Sau đó thu giữ
giấy tờ, hộ chiếu, không làm các
thủ tục cư trú, bắt lao động

cưỡng bức và lạm dụng tình dục. 
Đối tượng phạm tội chủ yếu

là lưu manh chuyên nghiệp, có
tiền án, tiền sự về tội mua bán
người (chiếm 22%); người nước
ngoài thông qua công ty môi giới
vào Việt Nam dưới dạng tham
quan, du lịch, hoạt động kinh
doanh rồi móc nối, cấu kết với
cò mồi, môi giới người Việt
Nam, dẫn dắt hình thành những
đường dây mua bán người xuyên
quốc gia, quốc tế. Thậm chí, một
số người từng là nạn nhân hoặc
lấy chồng người nước ngoài khi
về thăm quê lại trở thành thủ
phạm dụ dỗ, lừa bán những phụ
nữ, trẻ em khác, kể cả người thân
trong gia đình; hoặc lợi dụng
việc buôn bán, làm ăn qua lại
biên giới hay kinh doanh các
dịch vụ dọc biên giới thông thạo
địa bàn đã tham gia hoạt động
phạm tội.

Trước tình hình tội phạm
mua bán người liên tục có những
diễn biến phức tạp, Đảng, Quốc
hội, Chính phủ, các bộ, ngành
địa phương đã luôn coi công tác
phòng, chống mua bán người là
một nhiệm vụ trọng tâm, triển
khai quyết liệt bằng nhiều giải
pháp nhằm từng bước ngăn
chặn, đẩy lùi loại tội phạm này,
góp phần bảo đảm an ninh, trật
tự an toàn xã hội của đất nước và
cuộc sống bình yên, hạnh phúc
của nhân dân. Cụ thể, trong công
tác điều tra, truy tố và xét xử, lực

lượng Công an phối hợp với
Biên phòng các cấp đẩy mạnh
công tác điều tra cơ bản, nắm
chắc tình hình; xây dựng và phối
hợp triển khai hàng chục kế
hoạch nghiệp vụ, điều tra theo
tuyến, địa bàn trọng điểm; hàng
năm, mở cao điểm tấn công trấn
áp tội phạm mua bán người trên
phạm vi toàn quốc; phối hợp với
lực lượng Công an, Biên phòng
các nước có chung đường biên
giới triển khai các biện pháp
phòng ngừa, trao đổi thông tin,
phối hợp điều tra, bắt giữ,
chuyển giao đối tượng phạm tội,
giải cứu nạn nhân. Về kết quả, từ
năm 2019 đến tháng 6/2021, lực
lượng Công an, Biên phòng đã
điều tra, khám phá hơn 320 vụ,
bắt 420 đối tượng phạm tội mua
bán người và các tội có liên quan
đến mua bán người. 

Ngoài ra, các mặt công tác
khác như tiếp nhận, xác minh,
bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán; xây dựng, hoàn thiện pháp
luật; hợp tác quốc tế về phòng,
chống mua bán người cũng
không ngừng được tăng cường
và thực hiện hiệu quả. Qua đó
góp phần giải cứu, tiếp nhận và
hỗ trợ hàng trăm nạn nhân bị
mua bán hồi hương, tái hòa nhập
cộng đồng.

Cảnh giác trong hoạt động
nhận con nuôi

Bên cạnh những kết quả trên,

tình hình hoạt động của tội phạm
mua bán người vẫn diễn biến
phức tạp, trong nước còn tiềm ẩn
nhiều đường dây, băng nhóm hoạt
động, chưa có điều kiện điều tra,
khám phá; công tác truyền thông
ở nhiều địa phương còn dàn trải,
diện bao phủ chưa nhiều... Tiến
độ xây dựng và ban hành các văn
bản pháp luật, nhất là các văn bản
hướng dẫn cơ sở thực hiện còn
chậm, nội dung chưa cụ thể nên
còn có những địa phương nhận
thức chưa thống nhất; công tác
giáo dục, phổ biến pháp luật về
phòng, chống mua bán người còn
hạn chế.

Nhận định công tác phòng,
chống mua bán người là một
nhiệm vụ khó khăn, phức tạp,
đặc biệt là trong xu thế tình hình
tội phạm trên thế giới và khu vực
ngày càng gia tăng. Để đáp ứng
yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự
an toàn xã hội của đất nước, từng
bước nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống tội phạm mua bán
người, thời gian tới các bộ,
ngành, địa phương, các cơ quan
chức năng cần tập trung thực
hiện tốt một số giải pháp trọng
tâm. Theo đó, Cơ quan Thường
trực phòng, chống tội phạm các
cấp phải làm tốt vai trò tham
mưu cho Chính phủ và UBND
các cấp; hàng năm, chỉ đạo thực
hiện điểm Chương trình phòng,
chống mua bán người tại một số
địa phương. Nghiên cứu kiến

nghị giải pháp nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác quản lý
nuôi con nuôi trong nước, con
nuôi có yếu tố nước ngoài cũng
như phòng ngừa các hành vi mua
bán trẻ em trong hoạt động nhận
nuôi con nuôi.

Cùng với đó, phải tổ chức
điều tra cơ bản nắm chắc tình
hình hoạt động tội phạm mua
bán người và các đối tượng khác
có liên quan, áp dụng các biện
pháp nghiệp vụ, tập trung vào
các tuyến, địa bàn trọng điểm để
phòng ngừa, phát hiện, ngăn
chặn các hành vi vi phạm pháp
luật liên quan đến tội phạm mua
bán người. Phối hợp chặt chẽ
giữa các ngành, địa phương, lực
lượng chức năng các nước, tổ
chức quốc tế, nhất là, cơ quan
chức năng nước có chung đường
biên giới, nước có đông nạn
nhân là người Việt Nam, nhằm
trao đổi thông tin, thiết lập
đường dây nóng, xác định đầu
mối phối hợp điều tra, bắt giữ,
chuyển giao, truy nã đối tượng
phạm tội và giải cứu, tiếp nhận,
bảo vệ nạn nhân bị mua bán.
Đồng thời các cơ quan tiến hành
tố tụng nâng cao hiệu quả, chất
lượng công tác tiếp nhận, xử lý
tin báo tố giác tội phạm; lựa
chọn án điểm và tổ chức phiên
tòa xét xử lưu động vụ án mua
bán người; tổ chức thực hiện các
biện pháp bảo vệ nạn nhân trong
quá trình tiến hành các hoạt động
tố tụng hình sự, đặc biệt với nạn
nhân là trẻ em. 

Đặc biệt, cần nghiên cứu, sửa
đổi, bổ sung, ban hành mới theo
thẩm quyền hoặc trình cấp có
thẩm quyền ban hành các văn
bản quy phạm pháp luật về
phòng, chống mua bán người,
đặc biệt là tổng kết, sửa đổi, bổ
sung Luật Phòng, chống mua
bán người. Xây dựng hướng dẫn
bảo đảm áp dụng thống nhất
trong hoạt động xét xử các vụ án
mua bán người, nghiên cứu xây
dựng án lệ; rà soát, hoàn thiện
các quy định về quản lý hộ tịch,
tăng cường kiểm tra công tác hộ
tịch, đăng ký kết hôn…

Một giải pháp cũng rất quan
trọng là đẩy mạnh hợp tác quốc tế
trong phòng, chống mua bán
người. Phối hợp, trao đổi thông tin
với Tổ chức Cảnh sát Hình sự
quốc tế (Interpol), Hiệp hội Cảnh
sát các quốc gia Đông Nam Á
(Aseanapol); lực lượng chức năng
các nước láng giềng, các nước có
đông nạn nhân là người Việt Nam
để trao đổi thông tin, thiết lập
đường dây nóng, xác định cơ
quan đầu mối phối hợp điều tra,
bắt giữ, chuyển giao tội phạm, giải
cứu, tiếp nhận nạn nhân bị 
mua bán. ĐÔNG QUANG

Xuất hiện nhiều dạng hành vi mới
Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, từ năm 2010 đến tháng 6/2021,
tại Việt Nam đã phát hiện xảy ra gần 3.500 vụ mua bán người, lừa bán gần
7.500 nạn nhân. Tình hình trên đặt ra vấn đề cấp bách trong việc hoàn thiện
pháp luật về phòng, chống mua bán người; rà soát, hoàn thiện các quy định về
quản lý hộ tịch, tăng cường kiểm tra công tác hộ tịch, đăng ký kết hôn…

lCơ quan chức năng Trung Quốc làm thủ tục trao lại trẻ em bị lừa bán cho cơ quan chức năng Việt Nam.

TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI:
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Lo lắng dai dẳng khi đi
khám bệnh “2 mùa”

Nắng nóng cháy da, cháy thịt mùa
hè với nền nhiệt trung bình 37-38 độ
C, thậm chí có nơi cao đến 40 độ C,
nên người dân hạn chế ra đường để
tránh nắng. Trường hợp ra đường là
do mưu sinh, đi làm hoặc nếu có việc
buộc phải ra ngoài thì cũng cần che
chắn cẩn thận. 

Ngay khi ở nhà ngày hè, người
dân cũng phải sử dụng các thiết bị
như điều hòa, quạt điện, hoặc máy
phun nước để làm mát cơ thể. 

Nắng nóng không chỉ gây xáo trộn
sinh hoạt, nếp sống của nhiều người, mà
còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe, nhất là trẻ em, người già. 

Giai đoạn hiện nay, mùa nóng
chưa đi qua thì mùa dịch - đại dịch
Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường
trở thành mối cảnh giác hàng đầu về
nguy cơ lây nhiễm của cộng đồng
trong suốt hơn một năm qua. Do đó,
người dân cũng chọn nhà là nơi an
toàn nên hạn chế ra ngoài. 

Lo lắng lây nhiễm, ngần ngại di
chuyển đi khám dưới nắng nóng gay
gắt khiến không ít người dân thay đổi
lịch khám, thậm chí là chủ quan bỏ
qua ngay khi đến lịch khám định kỳ. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y
tế, việc chủ quan hoặc bỏ sót lịch
khám, nhất là người có bệnh lý mạn
tính, hoặc những đối tượng nhạy cảm
như người già, trẻ em, phụ nữ mang
thai thì mọi sự trì hoãn đi khám sức
khỏe đều khiến bệnh trở nên trầm
trọng và nguy hiểm hơn, có thể làm
bệnh trở nên nguy hiểm khôn lường. 

Những nỗi niềm kiểm tra
sức khỏe mùa dịch

Phát hiện ung thư đại tràng 2 năm
nay, may mắn phát hiện sớm và hoàn
thành liệu trình điều trị ung thư, tình
trạng khối u của bác Phạm Văn Biên
(62 tuổi, Thái Bình) hiện không tái
phát sau điều trị. 

Do có tiền sử mắc bệnh lý nguy
hiểm, bác Biên tuân thủ lịch theo dõi
và khám định kỳ đều đặn theo lịch
hẹn của bác sĩ. Hôm nay, đến lịch tái
khám nhưng bác Biên không đi khám
được do dịch Covid-19 nên bệnh viện
dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Bị gián đoạn lịch khám, có lẽ bệnh
nhân rất lo lắng cho sức khỏe của
mình. Nhưng lần này bác Biên không

còn nóng ruột như ngồi trên đống lửa
nữa, bác rất an tâm, thoải mái khi
được bác sĩ đang điều trị tư vấn lựa
chọn dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận
nơi để xét nghiệm kiểm tra thay vì
phải đến viện. 

Xóa đi mọi lo lắng, khoảng cách,
bác như cởi tấm lòng chia sẻ: “Bệnh
viện tôi đang điều trị thời gian này
tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến
khám, nếu phải chờ bệnh viện tiếp
đón bệnh nhân trở lại thì sẽ quá thời
gian tái khám. Quá lo lắng, tôi gọi
điện bác sĩ điều trị cho mình để hỏi ý
kiến thì bác sĩ gợi ý sử dụng dịch vụ
lấy mẫu xét nghiệm tận nơi của MED-
LATEC để làm xét nghiệm.

Theo lời bác sĩ, tôi gọi điện lên
tổng đài BVĐK MEDLATEC đặt lịch lấy
máu buổi sáng, chiều có kết quả. Sau
đó, chỉ cần chụp kết quả và gửi bác sĩ
tư vấn là xong. Với dịch vụ xét nghiệm
tiện lợi này, tôi an tâm xét nghiệm
kiểm tra ngay cả khi dịch bệnh hay
khó khăn đi lại”.

Cũng do dịch bệnh, từ đầu năm
đến nay, anh Trần Trọng Hoàng (32
tuổi, Định Công, Hà Nội) quê ở Hải
Phòng ít về quê hơn hẳn và việc lựa
chọn hình thức kiểm tra sức khỏe cho
bố mẹ của anh cũng thay đổi cho phù
hợp hoàn cảnh hiện tại. 

Từng biết đến BVĐK MEDLATEC
khi cơ quan anh Hoàng công tác tổ
chức khám sức khỏe định kỳ cho
nhân viên tại đây, đồng thời anh cũng
biết bệnh viện có dịch vụ xét nghiệm
tại nhà tiện lợi. Bởi vậy, dịch giã, nóng
bức thế này, vợ chồng anh có ứng
biến linh hoạt kiểm tra sức khỏe cho
gia đình, bố mẹ tiện lợi nhất.

Anh Hoàng cho biết: “Tuổi cao
nên mình rất quan tâm sức khỏe của
bố mẹ. Nhưng hai năm nay do dịch
bệnh, mình về quê ít hơn, không tiện
đưa đón bố mẹ lên Hà Nội khám, vợ
chồng mình chọn đặt lịch lấy mẫu xét
nghiệm để kiểm tra sức khỏe của bố
mẹ ngay tại nhà”.

Được phục vụ ngay tại nhà, bố
mẹ anh Hoàng rất bất ngờ và hài
lòng vì từ nay để kiểm tra sức khỏe
không mất thời gian, lo lắng nắng
nóng, dịch bệnh và nhân viên đến
lấy mẫu thì ân cần, tận tâm như
người thân của gia đình.

Trường hợp gia đình chị Nguyễn
Mai Hồng (28 tuổi, Vĩnh Phúc) có con
nhỏ cũng an tâm lựa chọn dịch vụ này
để kiểm tra sức khỏe.

Chia sẻ về sự tiện lợi của dịch vụ,
chị Hồng cho biết: “Có hôm cô bạn
thân đến chơi và thấy con mình biếng

ăn nên khuyên xét nghiệm kiểm tra
con xem có thiếu chất gì không. Nghe
lời bạn, mình đặt lịch lấy máu kiểm tra
cho con. Sau khi có kết quả, bác sĩ tư
vấn con bị thiếu can-xi và kẽm. Theo
sự tư vấn của bác sĩ, mình đã thay đổi

khẩu phần ăn để bổ sung các vi chất
con còn thiếu. Thật trộm vía sau một
thời gian con ăn ngon miệng và đỡ
ốm hơn”.

Trên đây chỉ là một trong số gia
đình từng lo lắng, hồi hộp mất ăn,
mất ngủ khi đi khám, thì nay đã tìm
được giải pháp kiểm tra sức khỏe an
toàn mùa dịch, an tâm mùa nắng
nóng cho mọi gia đình.

Lấy mẫu xét nghiệm tận nơi -
Giải pháp kiểm tra 
an toàn mùa dịch, 
an tâm mùa nắng nóng

Mặc dù quản lý, theo dõi sức
khỏe, hay khám sức khỏe định kỳ là
việc làm quan trọng với tất cả chúng
ta, song trong bối cảnh nước ta đang
đối phó với đại dịch Covid-19 có diễn
biến phức tạp và số ca nhiễm tăng kỷ
lục; Vì vậy, để tránh nguy cơ mắc
bệnh, người dân cần thực hiện
nghiêm túc 5K, khai báo y tế và hạn
chế nơi tập trung đông người.

Gạt bỏ tất cả những lo lắng, cản
trở về nắng nóng, dịch bệnh như hiện
nay, BVĐK MEDLATEC mang đến hàng
triệu gia đình Việt trên mọi miền tổ
quốc giải pháp kiểm tra sức khỏe tại
nhà tiện lợi số 1 qua dịch vụ lấy mẫu
xét nghiệm tận nơi, tiện lợi.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, kết
quả xét nghiệm của MEDLATEC được
các bệnh viện tuyến đầu thừa nhận,
cũng như khẳng định thương hiệu và
niềm tin tưởng sử dụng dịch vụ của
người dân cả nước. 

Được phân tích tự động hoàn toàn

trên hệ thống máy xét nghiệm đạt tiêu
chuẩn quốc tế ISO 15189:2012, xét
nghiệm tại nhà của bệnh viện thực hiện
được trên 600 danh mục của các
chuyên khoa khác nhau, với kết quả
chính xác và trả nhanh chóng nên đáp
ứng tốt nhất nhu cầu kiểm tra, theo dõi
sức khỏe của người dân. 

Dịch vụ này mang lại cho khách
hàng nhiều tiện ích như việc đặt lịch
dễ dàng qua tổng đài 1900 56 56 56/
app MedOn. Sau đó, tổng đài hẹn lịch
và có cán bộ đến tận nơi lấy theo yêu
cầu. Đồng thời, ngay sau khi có kết
quả, khách hàng được bác sĩ gọi điện
hoặc gọi video call tư vấn kết quả
miễn phí. 

Ngoài ra, áp lực công việc, cùng
những lo toan, bận rộn của cuộc
sống, sự đãng trí hay quên của tuổi
già về lịch tái khám mà xưa nay chỉ ghi
trong sổ khám bệnh,… để rồi khách
hàng sao nhãng hoặc lỡ lịch tái khám;
Nhưng dịch vụ này của MEDLATEC sẽ
giúp khách hàng không bỏ sót lịch
qua tiện ích nhắc tái khám đúng hẹn.

Với mong muốn giúp người dân
cả nước được thụ hưởng lợi ích của
dịch vụ, MEDLATEC đã đưa dịch vụ tới
trên 50 tỉnh thành cả nước. Phí đi lại
lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm tận
nơi trên toàn quốc chỉ có 10.000
đồng, giá thu theo niêm yết. 

Thời tiết mùa hè nắng nóng gay
gắt, để khách hàng chủ động được
thời gian, bệnh viện bắt đầu nhận lịch
từ 6h sáng cho đến 22h hàng ngày.

Đặc biệt, giai đoạn dịch bệnh diễn
biến phức tạp hiện nay, để đảm bảo
an toàn tuyệt đối cho khách hàng,
100% cán bộ lấy mẫu đều tuân thủ
đúng quy trình kiểm soát nhiễm
khuẩn theo quy định Bộ Y tế với sát
khuẩn tay nhanh, đội mũ, thay khẩu
trang mới, đeo kính bảo hộ trước
trước khi tiếp xúc với khách hàng.

Ngoài ra, trong giai đoạn hiện nay,
nhằm giúp người dân thuận tiện di
chuyển và bảo đảm công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19 (Theo chỉ
đạo của Công điện số 14/CĐ-CTUBND
Hà Nội) - Hệ thống y tế MEDLATEC
gồm 15 địa điểm trên toàn quốc đã
thực hiện Test nhanh Covid-19 với phí
chỉ 199.000 vnđ/lần (áp dụng: Từ
15/7/2021).

Trường hợp khách hàng muốn
làm xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh
viện/Phòng khám Đa khoa MED-
LATEC ở Hà Nội, khách hàng vui lòng
đặt lịch khám qua một trong 3 kênh,
gồm: tổng đài 1900 56 56 56, Website:
www.medlatec.vn, hoặc app MedOn.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách
hàng vui lòng gọi tổng đài 1900 56 56
56 để được hỗ trợ 24/24h.n

lNắng nóng gây xáo trộn sinh hoạt của người dân. Ảnh: nguồn Internet

Nắng nóng, dịch bệnh lây
nhiễm là một trong những rào cản
khiến người dân ngại ngùng đi
kiểm tra sức khỏe hiện nay. Tuy
nhiên, có hàng triệu gia đình Việt
an tâm lựa chọn kiểm tra sức
khỏe nhờ bí quyết này, mà không
cần lo lắng mưa gió, nắng nóng
hay lây nhiễm chéo do dịch bệnh.

lNgoài chức năng đặt lịch, app MedON còn mang đến giải pháp tư vấn kết
quả qua video call.

lBận rộn công việc, bạn có thể lựa chọn lấy mẫu xét nghiệm tận nơi an tâm
kiểm tra sức khỏe của bố mẹ.

lDịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi hiện có mặt tại 50 tỉnh, thành cả nước. 

lDanh sách địa chỉ hiện Test nhanh Covid-19 của MEDLATEC trên toàn quốc.

Bí quyết nào an tâm 
sức khỏe mùa nắng nóng, 
an toàn mùa dịch?
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

I. Tài sản đấu giá
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa

đất số 32(1), tờ bản đồ số 24, diện tích: 49,7m2, địa chỉ: tổ 6, Quốc
Bảo, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Giá khởi điểm: 1.249.645.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000
đồng/hồ sơ

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Số 1 ngõ 4 phố Bùi Huy Bích, phường
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa
đất số 19(2), tờ bản đồ số 17, diện tích 388,7m2 (trong đó có 175,5m2
đất ở tại nông thôn, 55,7m2 đất trồng cây lâu năm, 157,5m2 đất hành
lang giao thông), thời hạn sử dụng: Đất ở sử dụng lâu dài, đất trồng
cây lâu năm sử dụng đến ngày 15/10/2043, đất hành lang giao thông
sử dụng tạm thời, địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây,
thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: 1.400.700.000 đồng. Tiền đặt trước: 150.000.000
đồng/hồ sơ

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành

phố Hà Nội – Địa chỉ: Đường La Thành, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn
Tây, thành phố Hà Nội.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa
đất số 25, tờ bản đồ số 05, diện tích: 162m2 tại xã Phùng Xá, huyện
Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội).

Giá khởi điểm: 594.806.000 đồng. Tiền đặt trước: 50.000.000
đồng/hồ sơ

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất,

thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất,
thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm và giá bán tài sản chưa bao gồm thuế GTGT (nếu
có), các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác do người mua
được tài sản phải nộp liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng,
quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật.

II. Kế hoạch tổ chức đấu giá
1. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ, điều kiện, cách thức

đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều
kiện theo Luật đấu giá tài sản và các luật khác có liên quan mua hồ
sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng
Phương – Địa chỉ: Số 77 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận

Đống Đa, thành phố Hà Nội (Trong giờ hành chính).
Tài sản 1: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 10/8/2021
Tài sản 2: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 16/8/2021
Tài sản 3: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 23/8/2021
2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được nộp hoặc

chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương theo
hướng dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá. Thời gian nộp: 

Tài sản 1: Từ ngày 10/8/2021 đến 17h00 ngày 12/8/2021.
Tài sản 2: Từ ngày 16/8/2021 đến 17h00 ngày 18/8/2021
Tài sản 3: Từ ngày 23/8/2021 đến 17h00 ngày 25/8/2021
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản – Theo yêu

cầu của người tham gia đấu giá, sắp xếp của người có tài sản (trong
giờ hành chính).

Tài sản 1: Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 03/8/2021
Tài sản 2: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 10/8/2021
Tài sản 3: Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 17/8/2021
4. Thời hạn và cách thức nộp phiếu trả giá
Phiếu trả giá được phát cho người tham gia đấu giá khi đăng

ký tham gia đấu giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính
hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời hạn nhận phiếu trả giá: 
Tài sản 1: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 10/8/2021. 
Tài sản 2: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 16/8/2021.
Tài sản 3: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 23/8/2021.
Trong trường hợp phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính,

thời điểm nhận phiếu là thời điểm tổ chức đấu giá nhận được bưu
gửi, không tính thời gian gửi theo dấu ngày đóng trên bưu gửi.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá tài sản: 
Tài sản 1: Vào hồi 10h00 ngày 13/8/2021 tại Công ty Đấu giá

hợp danh Hoàng Phương – Địa chỉ: Số 77 phố Tây Sơn, phường
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tài sản 2: Vào hồi 15h00 ngày 19/8/2021 tại Chi cục Thi hành án
dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Đường La Thành,
phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Tài sản 3: Vào hồi 10h00 ngày 26/8/2021 tại Công ty Đấu giá
hợp danh Hoàng Phương – Địa chỉ: Số 77 phố Tây Sơn, phường
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ:  Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh
Hoàng Phương.

Trụ sở: Số 77 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống
Đa, TP Hà Nội. Điện thoại: 0246.328.9922 – Hotline: 0902.573.062.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn) - 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

ĐT: 028.6686.5120
Người có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân – 28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Tài sản đấu giá: Xe ô tô con KIA SORENTO; BKS: 72A-234.28; Màu sơn: Đen; Số chỗ ngồi: 07; Số máy: G4KEHH734497; Số khung:

51A6HC115190 theo GCN đăng ký xe ô tô số 028468 do Phòng CSGT CA T.BR–VT cấp ngày 05/12/2017, đăng ký lần đầu ngày
04/12/2017.

Giá khởi điểm: 544.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 54.400.000 đồng
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Cty Đông Sài Gòn

từ 08h00 ngày 20/07/2021 đến 17h00 ngày 02/08/2021.
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy

định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 20/07/2021 đến 17h00 ngày 02/08/2021 tại nơi có tài sản.
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 02/08/2021, 03/08/2021 và 04/08/2021 (Bằng hình thức chuyển

khoản).
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 05/08/2021 tại Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, P.1,

Q.4, TP.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá

tài sản số: 4.13B/2021/ĐG-VAA/CNMB
- Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn lền trên đất tại thửa số 318, tờ bản đồ số 6, diện tích 1.140m2. Diện tích thực tế sử dụng còn lại 1.089m2

(trong đó có 200m2 đất ở nông thôn và 889 m2 đất trồng CLN). Địa chỉ thửa đất: Xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên,
theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ636297, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01827/QSDĐ/CN/2004/QĐ-UB/H do ủy ban
nhân dân huyện Phú Lương cấp cho ông  Nguyễn Văn Long ngày 20/3/2004.

- Tài sản gắn liền trên đất 01 nhà ở, kết cấu: Nhà xây tường gạch, móng tường khung bê tông cốt thép, nền lát gạch, số tầng 1.
- 01 nhà xưởng cột bê tông cốt thép chịu lực, kèo thép công nghiệp, mái lợp tấm lợp Prô. Thời điểm xây dựng năm 2006, theo giấy phép

xây dựng số 19/2006/GPXD cấp ngày 04/6/2006 và một số cây trồng gắn liền trên đất.
- Giá khởi điểm của tài sản là: 3.078.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm bẩy mươi tám triệu đồng). 
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT (nếu có). Các  khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo

quy định pháp luật, thuế giá trị gia tăng (nếu có), kể cả thuế thu nhập của người bán do người mua được tài sản đấu giá nộp).
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá ( không hạn chế số vòng) 
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên
- Bước giá: 2.000.000 đồng
- Thời gian mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 16/8/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Chi nhánh Miền Bắc -

Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam;
- Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ)
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tự liên hệ xem trong thời gian niêm yết thông báo đấu giá hoặc đăng ký xem các ngày

09,10/8/2021 với Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Lương.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08h00’ ngày 16/8/2021 đến 17h00’ ngày 18/8/2021. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá

Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866  tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)  – CN Thăng Long (tiền đặt trước
của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17h00’ ngày 18/8/2021).

- Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 615.600.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười năm triệu, sáu trăm nghìn đồng).
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 19/8/2021 tại Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam.
(Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
- Nguồn gốc tài sản: Là tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, thực hiện đầy đủ nội quy

quy chế đấu giá Công ty ban hành.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam. Địa chỉ: Số 9B Phan Đình Phùng, phường Đồng

Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (SĐT Liên hệ: 0983.646.222)

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty

Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (SN 64, đường Nguyễn Huệ, tổ
6, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính –
Kế hoạch huyện Văn Bàn (Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng,
huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

3. Tên tài sản đấu giá: 44 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện
Văn Bàn, cụ thể:

- Vị trí: 
+ 29 thửa (từ số thứ tự 01 đến số thứ tự 29) tại đường TC1 tổng

diện tích 2.632 m2.  
+ 15 thửa (số thứ tự từ 16 - 30) tại tuyến đường N3, tổng diện

tích 1.350 m2.
- Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và

sản xuất kinh doanh.
- Tài sản gắn liền với đất: Không có
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
4. Giá khởi điểm: Theo quyết định số: 2131/QĐ-UBND ngày

23/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai V/v Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá
quyền sử dụng đất đối với các thửa đất trên địa bàn huyện Văn Bàn.

Tổng giá khởi điểm của 44 thửa đất: 30.594.000.000 đồng (Ba
mươi tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm phí và các lệ phí khác do
người trúng đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành.

5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: 
- Tiền mua hồ sơ:  từ 200.000 đến 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ/

01 thửa đất đấu giá.
- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất đăng ký

tham gia đấu giá.
6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua

đường bưu điện.
7.  Phương thức trả giá: Trả giá lên.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/7/2021 đến hết

ngày 30/7/2021 (trong giờ hành chính) tại thực địa.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày

09/8/2021.
9. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền

đặt trước và công bố giá:
- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện:

Tổ chức đấu giá chốt hồ sơ tham gia đấu giá với bưu điện vào 17 giờ
ngày 09/8/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ của bưu điện: Khách hàng gửi hồ sơ qua
đường bưu điện đến Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn (Nhà
hợp khối: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh
Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc:
Từ ngày 09/8/2021 đến hết  ngày 11/8/2021.  

- Tài khoản số: 8809201006009 Mở tại: Ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Văn Bàn. 

- Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt
Linh tại Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày
12/8/2021 tại phòng họp số 7(Tầng 4) nhà hợp khối các cơ quan huyện
Văn Bàn.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ
chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi
nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai theo quy định
của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người
khác thay mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:
0983.935.388, 0912.398.235.

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH VIỆT LINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau: 
Tài sản đấu giá gồm: 
- Tài sản 1: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu Toyota Camry; màu sơn: Đen; số khung: RL4BN9FK0F1000592; số máy: 6ARP053251; BKS: 51F –

248.51; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 263821 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/04/2017, đứng
tên Võ Minh Nguyễn. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của ông Võ Minh Nguyễn và bà Trần Ngọc Diễm tại Ngân hàng
TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Cách Mạng Tháng Tám theo hợp đồng thế chấp số 0084.17.805.HĐTC ký ngày 13/04/2017.

Giá khởi điểm: 650,000,000 đồng. Tiền đặt trước: 65,000,000 đồng/hồ sơ.
- Tài sản 2: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu Toyota Innova; màu sơn: Xám; số khung: RL4JW8EMXJ3241692; số máy: 1TRA501336; BKS: 51G –

667.31; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 395120 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/08/2018, đứng
tên Huỳnh Minh Trí. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của ông Huỳnh Minh Trí và bà Đoàn Thị Bích Nhung tại Ngân hàng
TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng thế chấp số 1417/HĐTC-VIB601/18 ký ngày 20/08/2018.

Giá khởi điểm: 525,000,000 đồng. Tiền đặt trước: 53,000,000 đồng/hồ sơ.
- Tài sản 3: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu Ford Ecosport; màu sơn: Đỏ; số khung: RL05BSM7MKMR89756; số máy: M1JSKM89756; BKS: 61A –

735.57; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 117668 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 20/01/2020, đứng tên Phan
Thanh Bình. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của ông Phan Thanh Bình tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – PGD Dĩ
An theo hợp đồng thế chấp số 5886470.20 ký ngày 20/01/2020.

Giá khởi điểm: 549,000,000 đồng. Tiền đặt trước: 55,000,000 đồng/hồ sơ.
Giá các tài sản trên không có thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản

trúng đấu giá và chịu mọi chi phí, thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu
giá. VIB chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN và thuế GTGT (nếu có).

Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 06/08/2021 tại trụ sở Công ty.
- Thời gian xem giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tài liệu liên quan: Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 06/08/2021. 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/07/2021 và ngày 30/07/2021 tại Bãi xe 34 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,

Hà Nội.
- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 06/08/2021; Ngày 09/08/2021 và đến 17h00 ngày 10/08/2021. Tiền đặt trước được nộp

bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.
- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký

tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: - Tài sản 1: 10h30 ngày 11/08/2021; - Tài sản 2: 13h30 ngày 11/08/2021; - Tài sản 3: 15h00 ngày 11/08/2021;

tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng 
- Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 02462.861.568.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH HƯNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2)
1. Tài sản bán đấu giá: tài sản thanh lý gồm:
+ Tài sản 01: Xe ô tô chuyên dùng nhãn hiệu ISUZU biển kiểm soát 36A-505.82; Số loại: TROOPER; Xuất xứ: Nhật Bản; Loại xe: Ô tô chở

tiền;  Màu sơn: Đỏ nâu; Năm sản xuất: 2001; Số chỗ ngồi cho phép 05 chỗ ngồi. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 83.700.000 đồng (Tám mươi
ba triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn); Tiền hồ sơ 150.000 đồng/hồ sơ.

+ Tài sản 02: Xe ô tô chuyên dùng nhãn hiệu HYUNDAI biển kiểm soát 36B-1675; Số loại: TERACAN; Xuất xứ: Hàn Quốc; Loại xe: Ô tô chở
tiền; Màu sơn: trắng; Năm sản xuất: 2003; Số chỗ ngồi cho phép 05 chỗ ngồi. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 126.000.000 đồng (Một trăm
hai mươi sáu triệu đồng chẵn); Tiền hồ sơ 200.000 đồng/hồ sơ.

* Hiện trạng tài sản: là tài sản thanh lý của Ngân hàng NN&PTNTVN - CN Nam Thanh Hóa.
2. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
2.1. 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.
2.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); Đăng
ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND 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;

2.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 2.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 2.2 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 và theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/7/2021 đến hết ngày 06/8/2021 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Nam Thanh Hóa.
Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 28/7/2021 đến hết ngày 07/8/2021 tại  Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/8/2021, 06/8/2021 và ngày 09/8/2021. 
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 ngày 10/8/2021.
- Địa điểm thực hiện: 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, phường Điện Biên, thành phố Thanh

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0904 235 586/0989.589.052.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO
Công ty Đấu giá hợp danh Liên Việt có trụ sở tại: Tầng 3 số 5 ngách 52 ngõ 255 đường Nguyễn

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tp Hà Nội. Thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hùng Vương, địa chỉ: Số 36, phố Đại

Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 
Tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 14h 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2021, tại Tầng 3 số 5 ngách 52 ngõ 255 đường Nguyễn Khang, phường

Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tp Hà Nội.
3 . Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Ô số 06 dãy B lô TT06 khu đô thị mới Tây

Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền trên đất số CL375547, số vào sổ cấp GCN CS36848 do do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày
27/9/2017.

Giá khởi điểm :12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng)
Tiền đặt trước: 2.400.000.000đ (Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng)
Bước giá: 20.000.000đ ( Hai mươi triệu đồng)
Tiền mua hồ sơ : 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)Lưu ý: Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do

người trúng đấu giá chi trả.
4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quy định số vòng đấu.
5. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ: Từ ngày 21/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/8/2021.
Thời gian xem tài sản: Ngày 05/8/2021 và 06/8/2021, tại nơi có tài sản. 
Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 10/8/2021; 11/8/2021 đến 15h00p ngày 12/8/2021. (Trừ T7 và CN)
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp nơi bán hồ sơ để tham khảo, mua và nộp hồ sơ đấu giá.
7. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.
Quý khánh hàng có nhu cầu mua tài sản trên mời liên hệ tại: Tầng 3 số 5 ngách 52 ngõ 255 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa,

quận Cầu Giấy. Tp Hà Nội, để tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LIÊN VIỆT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG PHƯƠNG
Trụ sở: 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO
Về việc Thi hành án

Chi cục THADS huyện Bình Sơn thông báo yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Giám đốc Công ty
TNHH May Quỳnh Vy và ông Ngô Thanh Vinh và bà Nguyễn Thị Thu Thảo (bên thế chấp tài sản) trong
thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ phải có mặt tại Chi cục THADS huyện Bình Sơn
để giải quyết việc Công ty phải nộp 112.372.873đ tiền án phí; trả cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
tổng số nợ gốc, lãi: 4.372.800.000đ và lãi phát sinh theo Bản án số 02/2020/KDTM-ST ngày 26/6/2020
của TAND thành phố Quảng Ngãi. Hết thời hạn quy định, bà không chấp hành, Chi cục THADS huyện
Bình Sơn sẽ xử lý tài sản thế chấp của ông Ngô Thanh Vinh và bà Nguyễn Thị Thu Thảo để đảm bảo
thi hành án, chi phí cưỡng chế Công ty phải chịu theo quy định.

CHI CỤC THADS HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
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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: 163 Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai. ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com; 
Quảng Ninh: 701 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long * ĐT: 0912181122;
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

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

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

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

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

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành án theo yêu cầu

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/03/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 62/2015/NĐ-CP
ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự. Căn cứ Quyết định số
14/2021/QĐST-HNGĐ ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Xét yêu cầu thi hành án của:
bà Nguyễn Thị Xinh; địa chỉ: số 127 thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thi hành án đối với: ông Nguyễn Dung Hoài, Địa chỉ: số 127 thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh

Bình Thuận; Các khoản phải thi hành: Buộc ông Nguyễn Dung Hoài phải giao con chung là cháu Nguyễn Thiên Bảo, sinh ngày 11 tháng 11
năm 2016 cho bà Nguyễn Thị Xinh trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này. Điều 3. Người phải thi hành
án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 4. Quyết định này
có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHI CỤC THADS HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN

THÔNG BÁO
Căn cứ  Bản án số 25/2016/DS0ST ngày 13/12/2016  của TAND thành phố Bảo Lộc,  Quyết định số 07/2017/QĐ-PT ngày

23/02/2017 của TAND tỉnh Lâm Đồng.
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 105/QĐ-CC THADS ngày 10/3/2017, Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất

và tài sản gắn liền với đất số: 16/QĐ-CCTHADS ngày 09/5/2015 của Chi cục, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc thông báo:
Ông, bà  Phạm Văn Thược, Đào Thị Mơ
Địa chỉ: 777/20 quốc lộ 20, thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; (hiện nay đã bỏ địa phương đi

đâu không rõ )
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc đã kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng

nhận số AL 506240 do UBND thị xã Bảo Lộc ( này là thành phố Bảo Lộc ) cấp ngày 24/01/2007 thửa 426 tờ bản đồ 52 diện tích 3.258
m2  đất  nông nghiệp địa chỉ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc để đảm bảo việc thi hành án, yêu cầu ông, bà  Phạm Văn Thược, Đào
Thị Mơ

Thời gian vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021
Đến tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc để giải quết việc thi hành án và thỏa thuận giá tài sản kê biên, tổ chức

thẩm định giá tài sản kê biên, tổ chức bán đấu giá tài sản v.v
Nay Chi cục Thi  hành án dân sự thành phố Bảo Lộc thông báo cho ông, bà biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo

quy định pháp luật.Љ
CHI CỤC THADS TP BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành án chủ động

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 42/2020/DSST ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP Hà Nội;
Xét yêu cầu thi hành án của:
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, địa chỉ: số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (đại diện theo ủy

quyền: Ông Vũ Đình Khoán – chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á theo Giấy ủy quyền số 158/2021/UQ-SeABank ngày
9/2/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị).

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cho thi hành án đối với:
Ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: phòng 306B, nhà E2, tập thể Vĩnh Hồ, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
Các khoản phải thi hành:
Buộc ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn phải thanh toán trả cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á số tiền: nợ gốc: 469.779.662đ;

nợ lãi trong hạn: 306.796.845đ và nợ lãi quá hạn: 893.925.484đ. Tổng số tiền nợ gốc và lãi là 1.670.501.991 đ (một tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu,
năm trăm linh một nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng).

Kể từ ngày 10/9/2020, bên phải thi hành án phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi
suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc, trường hợp hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa
thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho
Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền
gốc và tiền lãi nói trên cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thì Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có quyền xử lý tài sản bảo đảm hoặc yêu cầu cơ
quan thi hành án có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, gồm:

Tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn là: Căn hộ chung cư tại phòng 306B, nhà E2, tập thể Vĩnh Hồ, phường
Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 292488, mã số 10109175932, số QĐ cấp 3306/2006/QĐ-UB
do UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội cấp ngày 29/9/2006 đảm bảo cho việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thanh toán được quy định tại Điều 2 của
Hợp đồng thế chấp ngày 7/5/2012.

Trong trường hợp nếu số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm vẫn không đủ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thì ông Nguyễn
Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cho đến khi tất toán toàn bộ
khoản vay.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp
lệ Quyết định này.

Điều 2: Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Huyền được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
Điều 3: Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết

định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành án chủ động

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 42/2020/DSST ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cho thi hành án đối với:
1. Ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: phòng 306B, nhà E2, tập thể Vĩnh Hồ, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
2. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Địa chỉ: số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội;
Các khoản phải thi hành:
Án phí DSST: 62.115.059đ đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn
Hoàn trả Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: 27.400.000đ (BL 9867 ngày 12/2/2020).
Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo

hợp lệ Quyết định này.
Điều 2: Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Huyền được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định

này.
Điều 3: Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành

Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Về việc tìm chủ sở hữu tài sản

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang tổ chức thi hành các Bản án,
Quyết định có hiệu lực của Tòa án có nội dung thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của
các tài sản cụ thể như sau:

Thông báo trong thời hạn 02 tháng đối với tài sản:
Xe gắn máy hiệu Attila, màu bạc, biển số: 59D1-844.40 (xe cũ, không kiểm tra chi tiết máy bên trong) (CHV Phương);
Xe máy hiệu YAMAI - TAX biển số 64H8-7505, số máy RL8PD125FMH000109, số khung RP2WCH4PDA000109 (xe cũ, không

kiểm tra chi tiết máy bên trong) (CHV Phương).
Thông báo trong thời hạn 06 tháng đối với tài sản:
Xe gắn máy hiệu hiệu Wave, biển số: 63SI-6299, số máy VTTJIP52FFMH-013017, số khung RRKWCHSUM7X013017 (CHV

Phương);
Xe máy hiệu Nouvo biển số 59C1-774.05 số máy 2B52141750, số khung RLCN2B5207Y141750(CHV Mạnh);
Xe máy hiệu Yamaha Sirius, số máy 5C63302779, số khung RLCS5C630-AY302724, biển số 66P1-480.87 (CHV Mạnh).
Ai là chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản trên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, địa chỉ: số 1 Tân Phú, phường Tân

Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028.54160249. Qúa thời hạn thông báo nếu không có chủ sở hữu hợp pháp đến nhận,
Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 thực hiện thủ tục hoàn trả, bàn giao và sung công theo quy định.

CHI CỤC THADS QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giảm giá tài sản (lần 1)

CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
Căn cứ Bản án, Quyết định số 376/2019/DS-ST ngày 28 tháng 10 năm 2019 của  Tòa án nhân dân quận 8, thành phố Hồ chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 08/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 10 năm của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, thành

phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 226/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 8,

thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế thi hành án số 24/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng  4 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận

8, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ hợp đồng bán đấu giá tài sản số 103/2021/ĐGTS-THADS ngày 14 tháng 6 năm 2021 giữa Chi cục thi hành án dân sự quận 8 và

Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam;
Căn cứ thông báo kết quả thực hiện kế hoạch tồ chức đấu giá số 12/21/ĐG-CV ngày 06/7/2021 của công ty đấu giá hợp danh Đông Nam;
Xét thời hạn thỏa thuận về mức giảm giá tài sản đã hết mà đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm giá tài sản của: ông Lê Thành Luân, địa chỉ: 125/49 Âu Dương Lân, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Min.
Tài sản giảm giá gồm:
Quyền sở hữu 01 chiếc xe Ô tô nhãn hiệu: HONDA; Loại xe: Ô tô con; màu: trắng; số máy: L15B72450257; Số khung MRHFC1670HT030107;

Số loại: CIVIC; Biển số đăngký 51G-351.54 thuộc quyền sở hữu của ông Lê Thành Luân theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 263971 do
Phong cảnh sát giao thông- Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/4/2017.

Mức giảm giá là 10% so với giá 610.000.000 đồng và được tính như sau:
610.000.000 đồng – 61.000.000 đồng = 549.000.000 đồng .
(Năm trăm bốn mươi chín triệu đồng).
Giá trên là giá khởi điểm để tiếp tục đưa ra bán đấu giá. 
Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN 8, TP HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án

Căn cứ các Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 10/2018/QĐST-KDTM ngày 16/3/2018, Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm
số 09/2020/QĐ-SCBSBA ngày 12/5/2020 và Bản án dân sự sơ thẩm số 28/2018/DSST ngày 06/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh,
tỉnh Gia Lai;

Căn cứ các Quyết định thi hành án số 374/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2020 và số 111/QĐ-CCTHADS ngày 16/11/2020 của Chi cục trưởng
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 23/QĐ-CCTHADS ngày 21/7/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh và
bà Ngô Thị Tuyết Sang, địa chỉ: Thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, gồm ;

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thửa đất số 49a, 55a, tờ bản đồ số 68 tại thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia
Lai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 447439 do UBND huyện Chư Pưh cấp ngày
15/11/2010 mang tên ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh và bà Ngô Thị Tuyết Sang và tài sản khác gắn liền trên đất.

* Thời gian cưỡng chế: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/8/2021.
* Địa điểm cưỡng chế: Nơi có tài sản tọa lạc.
Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án ông Hoanh, bà Sang phải chịu theo quy định pháp luật.
Yêu cầu ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh và bà Ngô Thị Tuyết Sang có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để chứng kiến việc kê biên tài

sản và thực hiện quyền thỏa thuận về giá tài sản hoặc tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật. Nếu ông bà cố tình
vắng mặt, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Kể từ ngày thônng báo đến ngày 10/8/2021, ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh, bà Ngô Thị Tuyết Sang, tổ chức và cá nhân đang giữ giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 447439 do UBND huyện Chư Pưh cấp ngày 15/11/2010
mang tên ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh và bà Ngô Thị Tuyết Sang và tài sản khác gắn liền trên đất có trách nhiệm giao ngay cho Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Hết thời hạn đã nêu mà Trần Ngọc Hoàng Hoanh, bà Ngô Thị Tuyết Sang, tổ chức và cá nhân đang
giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nêu trên không giao cho Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai thì Chi cục sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và cá nhân nào có tranh chấp đối với trài sản nêu trên thì liên hệ ngay với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia
Lai để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 47, tờ bản đồ số 3TB tại thôn Thiết Bình,

xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BR
517549 do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp ngày 09/12/2013, cấp cho ông Nguyễn Chu Biền. Diện tích theo Biên bản kê biên
là: 202,17 m (Diện tích trên GCN là: 204 m2). 

Nguồn gốc của tài sản: Tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đông Anh kê biên, xử lý;
Giá khởi điểm: 1.739.494.241 đồng (Một tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm chín mươi bốn nghìn, hai trăm bốn mươi mốt đồng).

Lệ phí trước bạ để chuyển nhượng, chi phí làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thuế GTGT đối với tài sản đấu giá phải
chịu thuế GTGT và tất cả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật (nếu có) do người mua chịu.

Số tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).
Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
Điều kiện, cách thức đăng kí tham gia đấu giá:
Ngườ  Người đăng kí tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, quy chế đấu giá và các

văn bản pháp luật khác có liên quan. Người đăng kí tham gia đấu giá phải mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Căn hộ A12, BT04, Đô thị mới Việt
Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính,liên tục kể từ ngày niêm yết đến ngày 10/8/2021 tại
Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn; Địa chỉ: Căn hộ A12, lô BT04, đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội. Thời gian,
địa điểm xem tài sản: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và giấy tờ khác trong
giờ hành chính từ ngày 27/7/2021 và ngày 28/7/2021 tại : Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 3TB tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố
Hà Nội. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 10/8/2021 đến ngày 12/8/2021(Sau khi đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá). Thời gian,
địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 13/8/2021 tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đông Anh; Địa chỉ: Đường 23B, xã Tiên Dương,
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 01 (một) vòng tại cuộc đấu giá, không đấu giá theo
thủ tục rút gọn. Theo phương thức trả giá lên.Lưu ý: Giờ hành chính Công ty: Buổi sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút; buổi chiều từ: 13 giờ 00
phút đến 17 giờ 00 phút từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ, lễ, tết.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn  
Địa chỉ: Căn hộ A12, BT04,  Đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội. Điện thoại: 02466.750.799

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG SƠN
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TiN TứC

Những năm qua, Bộ Tư
lệnh Vùng Cảnh sát biển
1 đã triển khai nhiều việc
làm thiết thực, ý nghĩa
nhằm nâng cao đời sống
tinh thần, vật chất của
cán bộ, chiến sĩ và các
đối tượng chính sách,
góp phần củng cố vững
chắc “thế trận lòng dân”.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện,
sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm
tra, kiểm soát, quản lý duy trì thực
thi pháp luật bảo vệ vững chắc chủ
quyền an ninh biển đảo của Tổ
quốc, Đảng ủy, chỉ huy các cấp
trong toàn Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng
Cảnh sát biển 1 luôn xác định phải
thực hiện tốt chính sách hậu
phương quân đội và phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa”. Đây không
chỉ là hoạt động thể hiện sự trân
trọng, ghi nhớ công ơn, sự bù
đắp, động viên đối với những
người có công và gia đình có
người thân hy sinh vì Tổ quốc,
mà còn tác động mạnh mẽ đến
những người đang và sẽ cống
hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Đại tá Trần Văn Rồng - Chính
ủy BTL Vùng cho biết, thực hiện
việc đẩy mạnh phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa” trong giai đoạn mới,
Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 đã
ra nghị quyết chuyên đề về việc
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác chính sách đối với quân đội,
hậu phương quân đội và phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa”. Nghị quyết
nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa, tầm quan
trọng của phong trào; xác định rõ
vai trò, trách nhiệm của đội ngũ
cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp
ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
triển khai thực hiện. Đồng thời,
BTL Vùng còn kết hợp chặt chẽ
giữa việc quán triệt các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, tích cực tuyên
truyền về phong trào “Đền ơn đáp

nghĩa” với việc giáo dục sâu sắc
đạo lý và truyền thống “Uống nước
nhớ nguồn” của dân tộc cũng như
tình cảm đồng chí, đồng đội của
Quân đội ta. 

Hoạt động trên đã giúp cán
bộ, nhân viên, chiến sĩ trong BTL
Vùng và nhân dân trên địa bàn
nhận thức được công lao to lớn
của các thế hệ đi trước, những
người đã ngã xuống hoặc đã cống
hiến một phần xương máu cho sự
nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng
thời, củng cố thêm niềm tin cho
cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng
chính sách và nhân dân vào chủ
trương, chính sách của Đảng.

Với phương châm “Chủ động,
chu đáo, hiệu quả, nghĩa tình”, cấp
ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã
tích cực, chủ động tham mưu, đề
xuất, triển khai tổ chức thực hiện
kịp thời, có hiệu quả các chế độ,
chính sách đối với các đối tượng
trong đơn vị như: chế độ tiền
lương, trợ cấp, phụ cấp đặc thù
quân sự, đặc thù ngành, lĩnh vực;
chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất và
nhiều các chế độ chính sách ưu đãi
đặc thù khác đối với lực lượng
Cảnh sát biển. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ
huy các cấp đã thường xuyên quan
tâm lãnh đạo đảm bảo kịp thời, đầy
đủ các chế độ, chính sách đối với
lực lượng tham gia cứu hộ, cứu
nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và
phòng chống dịch Covid-19…

Trong 5 năm (2017- 2021),
đơn vị đã thực hiện tốt việc vận
động xây dựng các quỹ “Đền ơn
đáp nghĩa” với tổng số tiền trên
850 triệu đồng. Ngoài ra, BTL
còn vận động mỗi người đóng
góp tối thiểu 1 ngày lương/năm
xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”;
Quỹ “Bảo trợ trẻ em”; hỗ trợ xây
dựng 10 nhà tình nghĩa, nhà đồng
đội, nhà mái ấm công đoàn; 2 nhà
đại đoàn kết... tặng các gia đình
chính sách, quân nhân có hoàn
cảnh khó khăn, gia đình ngư dân

nghèo… với tổng kinh phí hỗ trợ
trị giá 840 triệu đồng.

Thượng tá Cao Xuân Quận -
Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng
chia sẻ, từ đầu năm đến nay, BTL
Vùng đã xét trợ cấp khó khăn đột
xuất cho trên 133 lượt trường hợp
gia đình quân nhân có hoàn cảnh
khó khăn; trợ cấp một lần cho thân
nhân 2 gia đình quân nhân bệnh
binh từ trần với số tiền gần 200
triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà
các đối tượng chính sách trong đơn
vị và một số gia đình chính sách
người có công tiêu biểu trên địa
bàn đơn vị đóng quân, kết nghĩa…
Ngoài ra, BTL Vùng cũng đã tặng
quà các đối tượng chính sách,
người có công, Mẹ Việt Nam Anh
hùng, nạn nhân chất độc da cam,
hộ ngư dân nghèo... trong chương
trình “Cảnh sát biển đồng hành
với ngư dân” tại các tỉnh Quảng
Ninh, Quảng Bình, TP Hải Phòng
với tổng số 83 suất quà (trị giá 83
triệu đồng)…

Những món quà tuy giá trị vật
chất không lớn nhưng đã góp phần
ổn định đời sống của cán bộ, chiến
sĩ và các đối tượng chính sách, đặc
biệt là trong tình hình dịch Covid-
19 và thiên tai, lũ lụt có diễn biến
phức tạp như hiện nay. Sự nhiệt
tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến
sĩ đơn vị luôn được các địa phương
ghi nhận, đánh giá cao. 

Việc thực hiện tốt công tác
chính sách hậu phương quân đội
và phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa” của BTL Vùng Cảnh sát
biển 1 thời gian qua đã làm cho
mọi cán bộ, chiến sĩ, đối tượng
chính sách, người có công và
nhân dân trên địa bàn tin tưởng
sâu sắc hơn vào chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, đồng thời góp phần
động viên cán bộ, chiến sĩ tin
tưởng và quyết tâm hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ được giao.

DươNg Tươi – 
Lam giaNg

Biên đội tàu Việt Nam tham dự
Army Games 2021

Sau hơn 8 ngày vượt hành trình hơn 2.300 hải lý trên biển,
Biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung

thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân do Đại tá Trịnh Xuân
Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn đã cập
cảng Vladivostok, Liên bang (LB) Nga để dự lễ duyệt binh
và tham dự Army Games 2021. 

Theo lịch trình, ngày 25/7, Biên đội tàu sẽ tham dự Lễ duyệt
binh kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân LB Nga. Sau đó, đội
sẽ tham gia thi đấu môn “Cúp biển” trong khuôn khổ Hội thao
Quân sự quốc tế năm 2021 (Army Games 2021).

Trên chặng đường hành quân, Biên đội tàu 015, 016 đã kết
hợp thực hiện các nhiệm vụ như huấn luyện đi biển đường dài,
đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng
chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của
bộ đội, qua đó tăng cường khả năng hoạt động của tàu Hải quân
Việt Nam tại các vùng biển xa, thể hiện năng lực của Hải quân
nhân dân Việt Nam.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân
cho biết, đây là lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam tham
gia Army Games. Sự kiện này có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể
hiện trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam và Hải quân
nhân dân Việt Nam đối với hoạt động đối ngoại quốc phòng.
Đồng thời cũng là dịp để Hải quân nhân dân Việt Nam giao lưu,
học hỏi, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm quý báu vận dụng trong
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là việc tiếp cận và sử dụng
các loại vũ khí trang bị mới, hiện đại, làm cơ sở, động lực để nâng
cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, qua đó khẳng
định vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam và hình ảnh đất
nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

NguyễN ToàN

Quân đội huy động hơn 5.000 xe 
ô tô cho phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Kỹ
thuật đã chỉ đạo Cục Xe - Máy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ

quan, đơn vị xe - máy trong toàn quân huy động tối đa lực
lượng, phương tiện, bảo đảm trang bị, kỹ thuật xe - máy cho
nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, ngành xe - máy toàn quân đã huy động hơn 5.000
xe ô tô các loại, ưu tiên bảo đảm vật tư trang bị kỹ thuật xe - máy
để các đơn vị tham gia phòng, chống dịch. Cục Xe - Máy đã chỉ
đạo toàn ngành bảo đảm kỹ thuật cho gần 1.500 xe ô tô quân sự
trực tiếp làm nhiệm vụ xét nghiệm cơ động, vận chuyển vaccine,
phun khử khuẩn, tiêu độc khử trùng, chở người, vật chất phục vụ
lực lượng phòng, chống dịch và nhân dân các địa phương vùng
dịch; chuẩn bị gần 1.000 phương tiện vận tải quân sự các loại sẵn
sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Cục Vận tải đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện vận tải và kịp
thời phối hợp với cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế
và các địa phương để chủ động triển khai kế hoạch vận chuyển
vắc xin phục vụ Chiến dịch tiêm chủng Quốc gia bảo an toàn,
hiệu quả. 

Từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022, vận tải vaccine được
vận chuyển ở nhiệt độ từ 2-8 độ C (Pfizer, Moderna, Janssen)
từ 8 kho (gồm kho của 7 Quân khu và 1 kho của Bộ Tư lệnh
Thủ đô Hà Nội) vận chuyển đến Trung tâm Y tế quận, huyện
thuộc 63 tỉnh, thành trong vòng 2 ngày, trong 1 ngày phải cấp
cho các điểm tiêm.

Còn vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ - 25 đến - 15°C (vắc xin
Sputnik V dạng đông lạnh) vận chuyển không quá 2 ngày, sau
đó cấp ngay cho các điểm tiêm.

Hiện cơ quan chức năng của Cục Xe - Máy đã kiểm định kỹ
thuật và làm các thủ tục lưu hành cho 126 xe ô tô do Công ty Cổ
phần Ô tô Trường Hải tặng Chiến dịch Tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 toàn quốc. NhậT TuấN

lTàu Hải quân nhân dân Việt Nam cập cảng Vladivostok.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sáT Biển 1:

Tích cực thực hiện phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa”

lHải đội 102, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 


