
Đó là tinh thần chung được chủ tịch nước nhấn mạnh khi làm việc với lãnh đạo TP hồ chí
minh, Bình Dương về công tác phòng, chống dịch covid-19 hôm qua (30/7).

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bình Dương.

http://baophapluat.vn | http://phapluatplus.vn | http://tvphapluat.vn | http://doanhnhan.vn  | http://sao.baophapluat.vn

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

Sáu năm trước, ngày 20/10/2015, Chính phủ đã
ban hành Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo,

xây dựng lại nhà chung cư. Đây là vấn đề rất cần
kíp. Theo tổng hợp sơ bộ, tại các đô thị trên cả nước,
hiện có khoảng 2.500 khối nhà chung cư cũ được xây
dựng từ trước 1994, tương đương khoảng hơn 3 triệu
m2 sàn với hơn 100.000 hộ dân đang sinh sống.

(Trang 2)

Tạm biệt những chung cư
xập xệ

chào ngày mới

Số 212 (8.291) 
Thứ Bảy ngày 31/7/2021
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

chương trình bình chọn, 
tôn vinh  “gương sáng pháp luật” 

Dù nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Thủ
tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp, nhưng ông

Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
tỉnh Nghệ An luôn cho rằng, các thành tích cơ quan
Thi hành án dân sự Nghệ An có được như ngày nay là
công sức đóng góp của một tập thể biết đoàn kết, sáng
tạo và có ý chí quyết tâm.

cục trưởng cục thi hành án dân sự nghệ an:     
Bí quyết thành công từ lời dạy 

của Bác về “dân vận khéo”

(Trang 6)

vụ án tại đại học đông đô:

Hơn 200 người sử dụng bằng giả
nhưng chưa rõ nhân thân

VKSND Tối cao
vừa ban hành cáo

trạng truy tố bị can
Dương Văn Hòa (SN
1983, cựu Hiệu
trưởng Trường Đại
học Đông Đô  và 9 bị can khác, nguyên là các Hiệu
phó, cán bộ của Đại học Đông Đô… về tội “Giả
mạo trong công tác”. (Trang 10-11)

Đó là nhấn mạnh của ông
Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí

thư Trung ương Đảng, Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương
khi chia sẻ về những nhiệm
vụ, trách nhiệm vẻ vang của
ngành Tuyên giáo, nhân kỷ
niệm 91 năm Ngày truyền
thống ngành Tuyên giáo của
Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021).

Ngành Tuyên giáo luôn chủ động “đi trước, mở đường”

(Trang 3)

Vừa chống dịch vừa đảm bảo
cuộc sống người dân

lBám sát thực tiễn để có cách tiếp cận, giải pháp mới chống dịch (Tr.4)

Chiều 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại
sứ Romania Cristina Romila đến chào xã giao. Tại

cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt
Nam coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Ro-
mania được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước
vun đắp trong suốt hơn 70 năm qua. 

Việt Nam sẵn sàng làm cửa ngõ 
để Romania đưa hàng hóa 

vào thị trường ASEAN

(Trang 2)

Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội khóa XII thông
qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.

Trải qua hơn 10 năm thi hành Luật, công tác giải quyết
việc nuôi con nuôi đã giúp nhiều trẻ em có được mái ấm
gia đình, song cần sớm sửa đổi, bổ sung các vướng mắc
để bảo đảm quyền lợi người cho – nhận con nuôi theo
đúng luật.

Cần gỡ vướng trong thực hiện 
Luật Nuôi con nuôi

(Trang 5)

(Trang 7)

91 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng (1/8/1930 - 1/8/2021)

chung tay đẩy lùi dịch covid-19
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Sáu năm trước, ngày
20/10/2015, Chính phủ đã

ban hành Nghị định
101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây
dựng lại nhà chung cư. Đây là
vấn đề rất cần kíp. Theo tổng hợp
sơ bộ, tại các đô thị trên cả nước,
hiện có khoảng 2.500 khối nhà
chung cư cũ được xây dựng từ
trước 1994, tương đương khoảng
hơn 3 triệu m2 sàn với hơn
100.000 hộ dân đang sinh sống.

Số chung cư cũ này tập trung
chủ yếu tại ba TP lớn là Hà Nội
(1.579), TP HCM (575), Hải
Phòng (205)… Và sau sáu năm
thi hành Nghị định, tại Hà Nội
và TP HCM, hai địa phương có
số lượng nhà chung cư lớn nhất
của cả nước, việc cải tạo, xây
dựng vẫn còn chậm, ngang với

tốc độ “rùa bò”. Theo Cục
Quản lý nhà và thị trường bất
động sản (Bộ Xây dựng), từ
2007 đến nay, Hà Nội mới thực
hiện cải tạo, xây dựng lại 18
chung cư, đang tiếp tục triển
khai thi công 14 dự án, chiếm tỉ
lệ 1,8%. Trong khi đó, TP HCM
mới cải tạo, xây dựng lại được
15 chung cư, chiếm tỉ lệ 1,3%. 

Vì sao công tác phá dỡ, xây
mới những tòa nhà cũ nát xập xệ,
thậm chí có những nơi có thể
được gọi là “ổ chuột”, lại chậm
trễ đến vậy?

Tại nhiều khu vực, khi lấy ý
kiến các hộ dân, vẫn còn một số
người sinh sống ở tầng trệt
“phản đối quyết liệt” vì sẽ bị
mất “kế sinh nhai”, một số ít hộ
khác thì đòi hỏi cơ chế đền bù

quá đáng, gấp 3-4 lần diện tích
họ đang có… Dù 90% số hộ dân
tại khu chung cư đó đồng ý phá
dỡ, nhưng nếu 10% còn lại
không đồng tình thì mọi chuyện
lại “nguyễn y vân – vẫn y
nguyên”. Tất cả lại phải cùng
chung sống trong cảnh tối tăm,
chật hẹp, hôi hám, nguy hiểm,
bất tiện đủ đường không biết
đến bao giờ.

Một lý do khác, điển hình như
tại Hà Nội, rất nhiều khu vực
trong các khu tập thể cũ đã bị lấn
chiếm, “nhảy dù” từ hàng chục
năm trước. Các diện tích vui
chơi công cộng, tiện ích trước
đây đã bị các hộ dân tầng trệt cơi
nới, bị các hộ dân khác lấn
chiếm, ngang nhiên cho rằng đó
là “sự đã rồi”… Tính toán cho
những người này thế nào, “bồi
thường hỗ trợ” hay không?

Tại Hải Phòng, địa phương
có quyết tâm xóa bỏ những khu
nhà “ổ chuột”, khi mạnh dạn
đưa ra một số cơ chế để thực

hiện thì lập tức bị một số người
“ném đá”. 

Và vậy là những khu nhà
tập thể lở loét vẫn cứ tồn tại
giữa các trung tâm đô thị lớn
nhất cả nước. 

Một lần nữa, Chính phủ đã tỏ
rõ sự quyết tâm phải khắc phục
tình trạng này, khi mới đây ban
hành Nghị định 69/2021/NĐ-CP
ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây
dựng lại nhà chung cư, có hiệu
lực thi hành từ 1/9/2021.

Nghị định mới đã đưa ra các
cơ chế, chính sách quan trọng để
có cơ sở pháp lý rõ ràng trong
triển khai thực hiện nhằm tháo
dỡ các chung cư hết date. Đưa
ra nguyên tắc nhằm đẩy nhanh
tiến độ thực hiện dự án, trong đó
coi dự án cải tạo, xây dựng lại
chung cư là dự án tái định cư để
áp dụng quy định về thu hồi, giao
đất theo Luật Đất đai, gắn với
chỉnh trang đô thị; xác định loại
dự án này không phải là dự án
nhà ở thương mại để không yêu

cầu thực hiện nghĩa vụ xây nhà
ở xã hội.  

Nghị định mới cũng cơ bản
giải quyết “nút thắt” về phương
án bồi thường, quy định hệ số k
bồi thường từ 1-2 lần diện tích cũ
và giao địa phương căn cứ vào
từng khu vực dự án để xác định
hệ số k; cho phép các hộ tầng
trệt có buôn bán được mua thêm
một phần diện tích sàn kinh
doanh dịch vụ trong dự án để
bảo đảm có thu nhập sau này…

Việc ban hành Nghị định 69
có ý nghĩa rất quan trọng, góp
phần đẩy nhanh việc thực hiện
cải tạo, xây dựng lại nhà chung
cư xập xệ nhằm nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của
người dân tại khu vực đô thị,
nhất là tại Hà Nội, TP HCM, Hải
Phòng là các địa phương có số
lượng nhà chung cư “ổ chuột”
nhiều nhất cả nước; đồng thời
cải tạo, chỉnh trang đô thị theo
hướng văn minh, hiện đại.

MINH KHANG

CHÀO NGÀY MớI

Tạm biệt 
những chung cư xập xệ

TIN VắN

Chiều 30/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính
đã tiếp Đại sứ Romania Cristina Romila

đến chào xã giao. Tại cuộc gặp, Thủ tướng
Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam coi
trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với
Romania được các thế hệ Lãnh đạo và nhân
dân hai nước vun đắp trong suốt hơn 70 năm
qua. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh
Chính thay mặt Chính phủ Việt Nam trân
trọng cảm ơn Chính phủ Romania đã tặng
100.800 liều vaccine Astra Zeneca cho Việt
Nam, khẳng định đây là một nghĩa cử cao
đẹp, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền
thống giữa hai nước và tình cảm chân thành,
sự gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sự hỗ trợ kịp
thời và quý báu mà Romania dành cho Việt

Nam chắc chắn sẽ góp phần thiết thực vào
công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19
của Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng
Chính phủ đề nghị Lãnh đạo và Chính phủ
Romania xem xét nhượng lại cho Việt Nam
số lượng vaccine dôi dư nhiều và sớm nhất
có thể. Đại sứ Romania khẳng định sẽ
chuyển ngay đề nghị này của Chính phủ Việt
Nam đến các Lãnh đạo cấp cao của Romania
để xem xét quyết định một cách tích cực. 

Về hợp tác thương mại, Thủ tướng Chính
phủ nhấn mạnh đây là lĩnh vực hợp tác nhiều
tiềm năng, nhất là khi hai nước có những mặt
hàng xuất khẩu thế mạnh không cạnh tranh
và mang tính bổ trợ cho nhau. Thủ tướng đề
nghị hai bên khai thác tối đa lợi thế mà Hiệp
định EVFTA mang lại; phối hợp tìm kiếm

các hình thức vận tải đường biển, đường sắt
và hàng không linh hoạt, hợp lý để tối ưu hóa
việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước, nhất là
cà phê, hoa quả theo thời vụ, thủy hải sản của
Việt Nam sang thị trường Romania. Ngược
lại, Việt Nam cũng sẵn sàng làm cửa ngõ để
Romania đưa hàng hóa của mình vào thị
trường ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, hai
bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm
bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng
không tại khu vực cũng như việc giải quyết
các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ
quyền và quyền tài phán bằng các giải pháp,
biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến
chương Liên Hợp quốc và Công ước của
Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

MINH NGỌC

Việt Nam sẵn sàng làm cửa ngõ 
để Romania đưa hàng hóa vào thị trường ASEAN lChủ tịch Quốc hội Vương

Đình Huệ đã ký ban hành Nghị
quyết số 28/2021/QH15 phê
chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước
về Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội
đồng Quốc phòng và An ninh;
Nghị quyết số 26/2021/QH15
phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng
Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó
Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ
2021 - 2026 đối với các ông:
Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái,
Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành;
Nghị quyết số 27/2021/QH15
phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng
Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ
trưởng và thành viên khác của
Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026
đối với 22 ông, bà. Các Nghị
quyết đều có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 28/7/2021. S.H 

lNgày 30/7, trong khuôn
khổ các hoạt động hỗ trợ Việt
Nam chống dịch bệnh Covid-
19, theo đề nghị của Bệnh viện
Chợ Rẫy, Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam
(JICA) đã quyết định cung cấp
một số trang thiết bị y tế cần thiết
phục vụ cho điều trị bệnh nhân
Covid-19. Hiện tại, các hoạt
động mua sắm đang được khẩn
trương tiến hành với tổng giá trị
khoảng 120 triệu yên Nhật
(khoảng 25 tỉ đồng). BẢO AN 

Đây là một trong những mục tiêu được
đưa ra trong Đề án “Xây dựng xã hội

học tập giai đoạn 2021-2030” được Thủ
tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định
1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 90%
các tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2;
100% các tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục
cho trẻ em mẫu giáo; 70% các tỉnh đạt chuẩn
phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 40% các
tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ
sở mức độ 3. Về năng lực cơ bản và trình độ
của người dân, Đề án phấn đấu 70% người

trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực
thông tin, kỹ năng sống; 60% dân số từ 15 tuổi
trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ
thuật, trong đó, 15% dân số có trình độ đại
học trở lên. 

Đề án phấn đấu đến năm 2030 có 90% các
trường đại học triển khai đại học số và xây
dựng học liệu số; 80% các cơ sở giáo dục phổ
thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở
giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục
khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy
và học tập trên môi trường số. 60% công dân
đạt danh hiệu công dân học tập; 50% các

huyện được công nhận danh hiệu huyện học
tập; 35% các tỉnh được công nhận danh hiệu
tỉnh học tập.

Hướng tới các mục tiêu trên, Đề án đặt ra
một số nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có xây
dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển
nền kinh tế số, xã hội số; nghiên cứu, đề xuất
xây dựng dự án Luật Học tập suốt đời; rà soát,
xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ các
trung tâm học tập cộng đồng, nhất là các trung
tâm học tập cộng đồng ở các xã biên giới, hải
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi. TUỆ MINH

Phấn đấu 100% địa phương phổ cập giáo dục cho trẻ em mẫu giáo

Để tạo thuận lợi cho công tác phòng
chống dịch (PCD) tại chợ đối với các

địa phương đang thực hiện giãn cách theo
Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp
với Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn
PCD Covid-19 tại chợ (bao gồm cả chợ
đầu mối và chợ bán lẻ). Nội dung hướng
dẫn gồm các yêu cầu nhằm bảo đảm công
tác phòng dịch tại chợ đối với các tổ chức,
cá nhân liên quan gồm: đơn vị quản lý chợ;
hộ kinh doanh/người kinh doanh/người lao
động, khách hàng mua bán tại chợ; UBND
các cấp được phân cấp quản lý chợ. 

Theo đó, tất cả các chợ đều phải có kế
hoạch/phương án PCD; công khai thông tin
liên lạc của cán bộ đầu mối phụ trách công
tác PCD; ký cam kết với chính quyền địa

phương về việc thực hiện, tuân thủ các quy
định, khuyến cáo về PCD; cung cấp đầy đủ
khẩu trang; yêu cầu khai báo y tế hàng ngày
(mã QR điểm kiểm dịch/Bluezone/giấy);
thực hiện “5K”; đo thân nhiệt tại cửa chợ, bố
trí biển báo quy định PCD, nước sát khuẩn
tay, khu vực xếp hàng có kẻ vạch giãn cách,
thu, kiểm soát và quản lý thẻ vào chợ, kiểm
soát mật độ người vào chợ.

Bộ cũng khuyến cáo các chợ nên tổ
chức mua hàng theo một chiều và chỉ bán
các mặt hàng thiết yếu; bố trí khu vực giao
nhận hàng hóa; khử khuẩn phương tiện giao
nhận nếu cần thiết; hạn chế tiếp xúc giữa
người giao và nhận hàng; đối với thẻ đi chợ,
tùy theo thực tế địa phương có thể điều
chỉnh cho phù hợp 1 thẻ có thể đi nhiều chợ. 

HOÀNG TÚ

6tháng đầu năm nay, TP HCM thu
ngân sách đạt hơn 198.500 tỷ đồng,

đạt 54,42% dự toán và tăng 19,75% so
cùng kỳ năm ngoái. Số liệu trên được
nêu ở văn bản tình hình thực hiện dự
toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu
năm do UBND TP HCM vừa công bố.
Trong đó, thu nội địa hơn 131.000 tỷ
đồng, thu từ dầu thô hơn 6.800 tỷ đồng;
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 60.200
tỷ đồng; thu ngân sách địa phương hơn
38.111 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND thành
phố “đây là kết quả đáng ghi nhận”.
Năm nay, Trung ương giao chỉ tiêu TP
HCM thu ngân sách 365.000 tỷ đồng,
tức bình quân một ngày thu 1.500 tỷ

đồng. Năm 2019, TP HCM thu gần
410.000 tỷ đồng; năm 2020 ảnh hưởng
dịch chỉ thu được 371.000 tỷ đồng (hơn
91% dự toán). Những năm gần đây, thu
ngân sách thành phố chiếm 25-27%
tổng thu cả nước.

Trước đó, theo công bố của Cục
Thống kê thành phố hồi cuối tháng 6, bất
chấp dịch bùng phát mạnh, tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu
năm của TP HCM vẫn tăng 5,46% so
với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng
kỳ này cao hơn nhiều so với mức tăng
1,02% của 6 tháng năm 2020. Nhưng
đây vẫn là mức tăng trưởng thấp thứ hai
của TP HCM trong 10 năm qua. 

C.NAM

6 THÁNG ĐẦU NĂM:
TP HCM thu ngân sách gần 200 nghìn tỷ đồng

Khuyến cáo các chợ tổ chức mua hàng theo một chiều
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Đó là tinh thần chung
được Chủ tịch nước
nhấn mạnh khi làm việc
với lãnh đạo TP Hồ Chí
Minh, Bình Dương về
công tác phòng, chống
dịch Covid-19 hôm qua
(30/7).
Đẩy nhanh tiêm vaccine
cho người dân TP HCM

Trong ngày 30/7, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu
Đoàn công tác Trung ương thăm
và làm việc tại TP HCM và Bình
Dương về công tác phòng, chống
dịch Covid-19.

Trong buổi làm việc với lãnh
đạo TP HCM, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương
công tác chống dịch của TP và
các địa phương đã quan tâm, hỗ
trợ TP thời gian qua. Đồng thời,
đánh giá cao việc TP đã xây dựng
mới 16 bệnh viện dã chiến với
quy mô lên đến 50.000 giường.

Chủ tịch nước nhấn mạnh,
địa phương cần chú trọng hơn
nữa việc tuân thủ các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19.
Dù đã được rút kinh nghiệm sâu
sắc trong vấn đề đảm bảo giãn
cách nhưng đường phố TP HCM
thời gian qua vẫn còn đông.
Theo Chủ tịch nước, TP có các
quyết sách, chỉ đạo đầy đủ
nhưng vấn đề cốt lỗi là tổ chức
thực hiện. “Chúng ta cần giãn
cách thật sự hơn nữa. Cốt tử ở
đây là thực hiện, thực hiện và
thực hiện. Thực hiện không
nghiêm, không kiên quyết thì
Chỉ thị 16 hay Chỉ thị 16 nâng
cao cũng không giải quyết được
vấn đề”, người đứng đầu Nhà
nước nói.

Để thực hiện giãn cách
nghiêm, quyết liệt, kéo dài, TP
không được để người nghèo,
người yếu thế thiếu đói, không để
dân cùng cực, không để dân ốm
không có người chăm sóc và phải
đảm bảo điện, nước, viễn thông,
an ninh trật tự cho người dân. TP
cần chủ động hơn trong việc đưa
hàng hóa, nhu yếu phẩm về TP
HCM phục vụ người dân. Đội

ngũ shipper chuyển hàng phải
chủ động tạo điều kiện. 

Chủ tịch nước cũng yêu cầu
TP HCM vừa quan tâm đến điều
trị, vừa chú trọng đến việc phòng
dịch. Trên cơ sở đó, TP sẽ giảm
số người bệnh, tiến tới giảm số
người tử vong do dịch bệnh. TP
phải tập trung tài lực, nhân lực,
vật lực cho công tác điều trị, trong
đó, các bệnh viện dã chiến và
bệnh viện lớn khác không được
để thiếu máy thở, thiếu oxy.

Nhận định có thể sắp tới TP
HCM mới ở đỉnh dịch, Chủ tịch
nước yêu cầu TP tiếp tục thực
hiện nghiêm Chỉ thị 16. Trước
tình trạng việc tiêm vaccine còn
được triển khai chậm, Chủ tịch
nước chỉ đạo TP đẩy nhanh việc
tiêm vaccine đã được phân bổ và
nhấn mạnh, nếu triển khai tiêm
chậm là có lỗi với nhân dân. Chủ
tịch nước cũng yêu cầu Bộ Y tế,
các bộ, ngành tạo thuận lợi cho
việc thử nghiệm vaccine sản xuất
trong nước, nếu đạt tiêu chuẩn thì
sớm cấp phép lưu hành. Trong
việc tổ chức thực hiện, các bộ,
ngành, địa phương không được
để có tình trạng “phần dễ về
mình, phần khó về người”.

Tán thành với TP HCM về
việc cần tiếp tục thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị 16 kể từ sau ngày
1/8 tới, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo TP,
ngay từ bây giờ phải chuẩn bị

phương án phục hồi sản xuất kinh
doanh, có giải pháp tái thiết mạnh
và đồng bộ sau giãn cách.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch
nước cho biết đã vận động các nhà
hảo tâm trong và ngoài nước hỗ
trợ TP HCM được 103 tỷ đồng và
10 máy thở cùng nhiều vật tư y tế,
trong đó, các doanh nghiệp ngành
ngân hàng hỗ trợ 50 tỷ đồng,
Sacombank hỗ trợ 30 tỷ đồng,
doanh nghiệp nước ngoài ủng hộ
1 triệu USD.

Giảm tải, không phá vỡ hệ
thống y tế của Bình Dương

Tiếp tục chương trình công tác
tại các tỉnh phía Nam, chiều 30/7,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc đã thăm một số cơ sở y tế và
làm việc tại tỉnh Bình Dương về
công tác phòng, chống dịch
Covid-19. 

Kiểm tra tình hình phòng
chống dịch Covid-19 tại TP
Thuận An, địa bàn giáp ranh với
TP HCM và có số ca nhiễm
Covid-19 cao, Chủ tịch nước yêu

cầu cần tiếp tục thực hiện giãn
cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn theo
nguyên tắc người với người, gia
đình với gia đình, khu phố với khu
phố, doanh nghiệp với doanh
nghiệp… Dịp này, Chủ tịch nước
tặng TP Thuận An chiếc bình gốm
sứ mỹ nghệ may mắn và 3 tỉ đồng
để trang bị thêm thiết bị y tế phục
vụ công tác phòng, chống dịch.

Tiếp theo, Chủ tịch nước đã
tới kiểm tra công trường xây
dựng khu điều trị dã chiến 5.000
giường tại Khu công nghiệp Thới
Hòa, thị xã Bến Cát. Chủ tịch
nước đề nghị cơ quan chức năng
của tỉnh đảm bảo tiến độ, đẩy
nhanh đầu tư thiết bị, phương tiện
để sớm đưa khu điều trị vào hoạt
động, góp phần giảm tải cho các
bệnh viện hiện hữu và đáp ứng
nhu cầu của người dân; hoạt động
tại bệnh viện cần bảo đảm phòng,
chống lây nhiễm chéo trong khu
điều trị, bảo đảm an toàn cho các
lực lượng, đội ngũ y, bác sĩ trực
tiếp điều trị cho bệnh nhân.

Sau đó Chủ tịch nước tiếp tục
làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình
Dương để chỉ đạo về giải pháp,
công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn. Chủ tịch
nước đồng ý với đề nghị của Bộ Y
tế về việc nghiên cứu áp dụng các
chính sách hiệu quả mà TP HCM
đang thực hiện, nhằm giảm tải,
không phá vỡ hệ thống y tế của
Bình Dương. Cùng với việc nhanh
chóng triển khai, đưa các bệnh
viện dã chiến vào hoạt động, Chủ
tịch nước tán thành với đề nghị của
ngành Y tế về việc Bình Dương
cần huy động bệnh viện tư, các y,
bác sĩ đã nghỉ hưu cùng tham gia
chống dịch. Cùng với đó là tăng
cường sàng lọc xét nghiệm, mở
rộng thu dung điều trị, đẩy mạnh
tiêm vaccine. Đặc biệt là thực hiện
“3 tầng, 5 lớp” để phân loại, giảm
tải cho hệ thống y tế. Những ca
nặng phải được cấp cứu kịp thời
hơn nên không để thiếu máy thở
và ô xy; không được để F0 đến
bệnh viện mà không nhận, gọi
điện thoại không trả lời.

Cho rằng Bình Dương vẫn còn
thời gian vàng, Chủ tịch nước yêu
cầu tỉnh cần siết chặt các biện pháp
phòng chống dịch, nhất là khi một
số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện
nghiêm Chỉ thị 15, 16 của Thủ
tướng Chính phủ, để từ đó hạn chế
ca lây nhiễm và không dẫn đến
quá tải tại các bệnh viện trên địa
bàn. Đồng thời Chủ tịch nước lưu
ý, tỉnh đang thực hiện phong tỏa
có hiệu quả, song khi thực hiện
phong tỏa và giãn cách xã hội thì
không được để người dân thiếu
đói, ốm đau không có người chăm
sóc; huy động cao nhất các nguồn
lực từ Nhà nước, địa phương và
các nhà hảo tâm để chung tay hỗ
trợ các vùng khó khăn.

Cùng với phát huy phương
châm “4 tại chỗ”, Bình Dương
cần nghiên cứu phương châm “5
tại chỗ” của TP HCM; đẩy mạnh
tuyên truyền đúng, đủ, dễ hiểu để
người dân thực hiện nghiêm quy
định phòng chống dịch, từ đó giữ
và mở rộng “vùng xanh” và thu
hẹp “vùng đỏ”. Cùng với việc
thực hiện mục tiêu kép thì phải
đặt ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức
khỏe của người lao động, an toàn
thì mới sản xuất, chưa an toàn thì
tạm thời dừng hoạt động. “Đảng,
Nhà nước và cả nước luôn đồng
thành cùng TP HCM, Bình
Dương và các tỉnh phía Nam
phòng, chống Covid-19”, Chủ
tịch nước nhấn mạnh. BÙI YÊN

Vừa chống dịch
vừa đảm bảo cuộc sống người dân

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm bệnh viện dã chiến 5.000 giường Khu công nghiệp Thái Hòa tại Bến Cát,

tỉnh Bình Dương đang được gấp rút hoàn thiện.

TP HCM gỡ phong tỏa 5 phường với 250.000 dân
Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng ký quyết định gỡ phong

tỏa 5 phường từ ngày 30/7 gồm: Bình Chiểu, Hiệp Bình Phước, Linh
Xuân, Tam Bình, Tam Phú. Tại TP HCM,  hai địa phương vẫn còn
phong tỏa diện rộng là quận 7 với toàn bộ phường Tân Thuận Đông,
một phần phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận bị phong toả từ
18h ngày 8/7; quận Bình Thạnh đang phong toàn bộ phường 19 (từ
ngày 22/7) và phường 21 (từ ngày 24/7).

Tăng cường quản lý, điều hành
và bình ổn giá cả 

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8227/BTC-QLG
gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bình ổn
giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả thị
trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa
thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch,
sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải... để kịp thời có
các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp. Bộ Tài
chính cũng đề nghị các cơ quan chức năng chủ động có
kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ
chuyên môn để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp
luật. Ngoài ra, các cơ quan chức năng tăng cường thông
tin, tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị 

trường; công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là đối
với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào
cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông
nghiệp; giá cước vận tải...  Từ đó, hạn chế tối đa các tác
động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh
các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả
thị trường, đời sống người dân. K.T.H

Không chủ quan, lơ là 
phòng chống dịch 
trên công trường giao thông

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu thực hiện
nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng các công
trình ngành GTVT.

Để triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình
giao thông do Bộ GTVT quản lý đáp ứng tiến độ, thực
hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về mục tiêu vừa chống dịch

vừa phát triển kinh tế - xã hội, Bộ GTVT vừa có văn bản
yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Sở GTVT,
doanh nghiệp dự án thực hiện nghiêm các chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19, các quy định, quy chế
phòng, chống dịch của Bộ Y tế và chính quyền địa phương
nơi dự án đi qua.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Sở GTVT, doanh
nghiệp dự án tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất
cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy
định, chỉ đạo về phòng, chống dịch trên công trường.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo việc huy
động nhân lực, thiết bị, vận chuyển vật liệu, tổ chức công
trường, công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiêm chủng,
các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến quá trình triển
khai dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó để
đáp ứng chất lượng, tiến độ; báo cáo gửi về Bộ GTVT để
chỉ đạo, điều hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem
xét, giải quyết. VGP
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Sẽ có Nghị quyết về các 
giải pháp cấp bách 
phòng, chống dịch 

Phát biểu khai mạc, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính cho biết, đợt dịch Covid-
19 lần thứ 4 này đã trải qua gần
100 ngày. Dưới sự lãnh đạo, chỉ
đạo sát sao của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và các đồng chí lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, sự
hưởng ứng, đồng tình của đồng
bào, chiến sĩ và cộng đồng doanh
nghiệp, công tác phòng chống
dịch đã đạt được những kết quả
tích cực, dịch bệnh một số địa
phương đã được đẩy lùi. 

Chính phủ đã tích cực, quyết
liệt triển khai phòng chống dịch
với mục tiêu cao nhất bảo vệ sức
khỏe nhân dân là trên hết trước
hết, bên cạnh đó, nỗ lực duy trì
sản xuất kinh doanh tại một số
nơi an toàn, đủ điều kiện. Tuy
nhiên, dịch bệnh đang diễn biến
phức tạp trên thế giới, nhất là
biến chủng Delta bùng phát
mạnh, lây lan nhanh và gây tử
vong tại nhiều nước, kể cả các
quốc gia đã đạt tỷ lệ tiêm chủng
cao. Vì vậy, chúng ta phải xác
định đây là căn bệnh thế kỷ, hiện
chưa có thuốc chữa, cuộc chiến
đấu này còn trường kỳ, kể cả có
vaccine cũng không được chủ
quan. Nhiều nước phát triển, sản
xuất được vaccine nhưng tình
hình vẫn căng thẳng.

Do đó, chúng ta cần nhìn
nhận vấn đề một cách thực chất,
sát với tình hình thực tế, trên tinh
thần “bám sát thực tiễn, tôn trọng
thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn,
lấy thực tiễn làm thước đo” để có
nhận thức, cách tiếp cận, giải
pháp mới trong phòng chống

dịch cho phù hợp với tình hình,
tiếp tục thực hiện mục tiêu kép
“vừa phòng, chống dịch bệnh,
vừa phát triển kinh tế”.

Thời gian qua, cùng với sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng,
Quốc hội đã vào cuộc mạnh mẽ,
thiết thực đối với cuộc chiến
phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, ngay tại Kỳ họp thứ
nhất, Quốc hội khóa XV đã có
Nghị quyết chung, dành nhiều
nội dung cho công tác phòng
chống dịch Covid-19, đặc biệt
cho phép áp dụng những biện
pháp mạnh mẽ hơn, kể cả những
biện pháp chưa được quy định
trong luật. Trên cơ sở thảo luận
tại Hội nghị, Chính phủ sẽ ban
hành Nghị quyết về việc thực
hiện các giải pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19 theo
tinh thần Nghị quyết số
30/2021/QH15 của Quốc hội.

Giảm tối đa các ca tử vong
Kết luận Hội nghị, Thủ tướng

Phạm Minh Chính ghi nhận biểu
dương các lực lượng tuyến đầu
như y tế, công an, quân đội, tổ
Covid cộng đồng đã đồng hành
cùng Chính phủ trong thời qua
thực hiện phòng, chống dịch
nhưng Thủ tướng cũng chỉ ra các
hạn chế, bất cập mà các cấp, các
ngành, địa phương cần rút kinh
nghiệm, khắc phục. Thủ tướng
lưu ý, cần tăng cường sự lãnh đạo
của cấp ủy, các tổ chức đảng,
chính quyền các cấp, huy động
sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, thống nhất lãnh đạo,
chủ động, xuất phát từ thực
tiễn, tôn trọng thực tiễn, cơ
quan không “chập chờn”,
không nửa vời.

Các cấp phải giám sát, kiểm
tra thực hiện các biện pháp đồng

bộ từ trên xuống dưới; phải chấp
hành nghiêm, đúng các quy định
của Nhà nước, giãn cách phải
thực sự là giãn cách; phải linh
hoạt để bảo đảm các điều kiện
thiết yếu. Tình hình phức tạp
phải phân tầng điều trị để giảm
ca nhiễm nặng, giảm tối đa tử
vong, không để thiếu nhân lực
trang thiết bị y tế, nhất là ô-xy,
máy thở.

Người đứng đầu Chính phủ
cũng yêu cầu thực hiện nghiêm
túc, quyết liệt, triệt để, đồng bộ
với mục tiêu không thay đổi,
chống dịch hiệu quả để bảo vệ
sức khỏe và tính mạng của nhân
dân là trên hết, trước hết. Phát
triển kinh tế - xã hội để phát triển
đất nước, có nguồn lực cho
chống dịch để bảo đảm cho
người dân ấm no, hạnh phúc, an
toàn. Trong giai đoạn này, trên
cả nước cần ưu tiên cho chống

dịch, kiểm soát dịch, do đó các
cấp ủy, chính quyền vận dụng
tối đa khả năng để khôi phục
sản xuất, kinh doanh. 

Nhấn mạnh dứt khoát không
để xảy ra khủng hoảng y tế,
khủng hoảng kinh tế - xã hội,
khủng hoảng truyền thông, Thủ
tướng nêu một số nhiệm vụ,
giải pháp. Theo đó, cấp ủy,
chính quyền các cấp thực hiện
nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo
của Bộ Chính trị, Ban Chấp
hành Trung ương, Ban Bí thư,
Thường trực Ban Bí thư, Lời
kêu gọi của Tổng Bí thư, Nghị
quyết của Quốc hội, các Nghị
quyết, Chỉ thị của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ
đạo của các lãnh đạo Đảng,
Nhà nước; tổ chức thực hiện hết
sức nghiêm túc, hiệu quả. Các
cấp, các ngành phải tổ chức
thực hiện tốt, trong phạm vi

được phân cấp phải chịu trách
nhiệm, tổ chức thực hiện phải
đúng quy định, đúng thẩm
quyền, nguyên tắc, đã làm phải
cương quyết, quyết liệt, làm có
trọng tâm, trọng điểm.

Theo Thủ tướng, khi giãn
cách cần lưu ý hỗ trợ tối đa về
lương thực, thực phẩm, các nhu
cầu thiết yếu của cuộc sống cho
người dân khu vực cách ly,
phong tỏa; phải đáp ứng các
yêu cầu về y tế của mọi người
dân mọi lúc, mọi nơi; bảo đảm
các nhu cầu thiết yếu, chính
đáng, hợp pháp. TP HCM, các
tỉnh miền Đông Nam Bộ đang
có dịch bùng phát mạnh mẽ
phải giảm tối đa các ca tử vong;
phong tỏa, cách ly phải triệt để,
kết hợp các biện pháp khác để
kiềm chế đỉnh dịch.

Yêu cầu cần thay đổi chính
sách ưu tiên về vaccine, Thủ
tướng kêu gọi sự chia sẻ các
tỉnh, thành phố ưu tiên vaccine
cho TP HCM, Hà Nội, các tỉnh
có nhiều khu công nghiệp...,
mức độ ưu tiên phải tính toán
phù hợp khả năng. Tăng cường
hơn nữa nguồn lực tư nhân về
y tế, các cơ sở vật chất như
khách sạn, nhà hàng… Các cơ
quan chức năng quyết liệt đẩy
mạnh hơn chiến lược vaccine,
thúc đẩy ngoại giao vaccine; tổ
chức tiêm vaccine kịp thời,
hiệu quả và an toàn, không để
lãng phí vaccine, thời gian. Tập
trung thực hiện nhanh chóng,
rút gọn về mặt thủ tục hành
chính để nghiên cứu, sản xuất,
chuyển giao, công nhận vac-
cine sản xuất trong nước.
Nghiên cứu sản xuất thuốc,
nhập khẩu thuốc chống Covid-
19; khuyến khích các cơ sở
nghiên cứu sản xuất thuốc điều
trị bệnh Covid-19. T.QUYÊN 

Bám sát thực tiễn để có cách 
tiếp cận, giải pháp mới chống dịch

Đây là lưu ý của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính khi chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với
các địa phương diễn ra hôm qua (30/7) về tình hình
phòng, chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức,
triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được
Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ nhất liên
quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

lThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phân tích một số điểm nổi bật trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Lê
Thành Long cho biết, dự thảo giao quyền chủ động cho các địa phương áp dụng hoặc áp dụng linh hoạt

các Chỉ thị 15, 16 tùy tình hình thực tế. Đồng thời, có các giải pháp chấn chỉnh để thực hiện nghiệm quy định
của các Chỉ thị này, khắc phục các hạn chế như tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”. Về công tác y tế, ngoài
những việc cần tiếp tục triển khai như đẩy mạnh “ngoại giao vaccine”, tìm kiếm nguồn cung vaccine, một nội
dung rất quan trọng được dự thảo Nghị quyết nhấn mạnh là giao Bộ Y tế hướng dẫn với thời hạn nhất định
để áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành, sản xuất thuốc, trang thiết bị
y tế, hóa chất chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành.

Các nhiệm vụ về an ninh trật tự về cơ bản đã có trong các văn bản hiện hành, dự thảo Nghị quyết yêu
cầu, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo sát sao hơn để vừa kiểm soát chặt
chẽ tình hình, vừa an lòng dân, an dân, không để người dân hoang mang. Dự thảo Nghị quyết cũng yêu cầu
chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong cung ứng, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, các sản phẩm thiết yếu, nhấn mạnh
yêu cầu chăm lo tốt hơn nữa sức khỏe, đời sống nhân dân... 

Một số biện pháp đặc thù về mặt tài chính được thiết kế để các địa phương có thể thực hiện thuận lợi. Bộ
trưởng Lê Thành Long cho rằng, Chính phủ đã có Nghị quyết riêng về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế
và dự kiến sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, các địa phương lưu tâm thêm việc chỉ định thầu để mua sắm
trang thiết bị, vật tư y tế theo điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội nghị
trực tuyến Đẩy mạnh công tác ngoại

giao kinh tế phục vụ thực hiện mục tiêu
kép trong 6 tháng cuối năm 2021. Đây là
lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức một
hội nghị trực tuyến với sự tham gia tất cả
96 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt
Nam ở nước ngoài để trao đổi về các biện
pháp đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh
tế, phục vụ phòng chống dịch bệnh và góp
phần thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao
Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tinh thần
chung của Hội nghị là trao đổi, thống
nhất các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể để
cùng đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh

tế nhằm đóng góp thiết thực và hiệu quả
hơn nữa cho nhiệm vụ thực hiện mục tiêu
kép của đất nước trong 6 tháng cuối năm.
Bộ trưởng khẳng định điều này thể hiện
tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của
Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện
đối với nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu
kinh tế - xã hội của đất nước. Về công tác
6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Ngoại giao
đánh giá các cơ quan đại diện đã bám sát
tinh thần chỉ đạo của Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII về phát huy vai trò tiên
phong của đối ngoại, gắn chặt với các chỉ
đạo của Chính phủ và nhu cầu trong
nước. Trong đó, điểm sáng nhất của
ngoại giao kinh tế trong 6 tháng đầu năm
là ngoại giao vaccine đã góp phần vào kết

quả chung của đất nước trong việc vận
động và tiếp nhận hơn 14 triệu liều vac-
cine dù nhu cầu thực tế trong nước còn
rất lớn. 

Về bối cảnh sắp tới, Bộ trưởng Bùi
Thanh Sơn cho rằng dịch bệnh sẽ không
sớm kết thúc mà đang chuyển sang
“trạng thái bình thường mới” với các
diễn biến phức tạp hơn. Khẳng định
rằng có vaccine, dịch bệnh sẽ suy giảm,
tạo điều kiện để mở cửa nền kinh tế, Bộ
trưởng chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm,
các Trưởng Cơ quan đại diện cần thực
hiện các nhiệm vụ với phương châm
tiếp tục chủ động, sáng tạo trong phát
hiện, đề xuất các cơ hội hợp tác. Bộ
trưởng nhấn mạnh, mỗi Trưởng Cơ

quan đại diện là một tướng lĩnh ở mặt
trận, cần phát huy sức sáng tạo phục vụ
hai mục tiêu là chống dịch và phát triển
kinh tế và trong triển khai cần bám thật
sát nhu cầu phát triển trong nước. Trên
cơ sở đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn
giao các Trưởng Cơ quan đại diện 5
nhiệm vụ, bao gồm đẩy mạnh ngoại
giao vaccine theo cả các hình thức viện
trợ, bán và chuyển giao công nghệ cũng
như đẩy mạnh nguồn cung trang thiết
bị, vật tư y tế; tập trung theo dõi, phát
hiện các xu hướng mới trong và sau
Covid-19 để thông tin, tham mưu cho
Chính phủ trong triển khai các chiến
lược, định hướng phát triển đất nước;
mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác
kinh tế với các đối tác quan trọng…

MINH NGỌC

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ mục tiêu kép
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Thực hiện đúng trình tự,
thủ tục

Trong quá trình thực hiện
Luật, các cấp, các ngành, các
địa phương trên cả nước đã chú
trọng tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật về nuôi con
nuôi; tạo điều kiện cho trẻ có
hoàn cảnh đặc biệt được nuôi
dưỡng trong môi trường gia
đình thay thế phù hợp, được
pháp luật bảo vệ khi việc nuôi
con nuôi được đăng ký tại các
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền. Ngoài ra, các địa
phương đều sử dụng phần mềm
đăng ký hộ tịch điện tử do Bộ
Tư pháp cung cấp, góp phần
giúp các cơ quan đăng ký hộ
tịch theo dõi, thống kê số liệu
nhanh, chính xác, đầy đủ thông
tin theo yêu cầu, rút ngắn thời
gian tra cứu...

Tại Lạng Sơn, tính đến đầu
năm 2021, tỉnh đã giải quyết
434 trường hợp đăng ký nuôi
con nuôi trong nước, 114
trường hợp đăng ký nuôi con
nuôi nước ngoài, thực hiện
đúng trình tự, thủ tục, thời
hạn, lệ phí theo quy định của
pháp luật. Bên cạnh đó, 100%
UBND các xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh đều đã
trang bị Phần mềm đăng ký
và quản lý hộ tịch (trong đó
có phân hệ đăng ký, quản lý
nuôi con nuôi).

Tại Sơn La, hằng năm, Sở
Tư pháp phối hợp với các sở,
ngành liên quan tham mưu cho
UBND tỉnh tổ chức tập huấn,
hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết
việc cho, nhận con nuôi cho
cán bộ tư pháp - hộ tịch trong
tỉnh. Không những thế, các thủ
tục hành chính liên quan đến

nuôi con nuôi thường xuyên
được rà soát, sửa đổi, bổ sung
và niêm yết công khai để người
dân thuận tiện tìm hiểu, thực
hiện thủ tục. 

Còn ở Quảng Nam, công
tác phối hợp liên ngành giữa
các cơ quan có liên quan trong
việc giải quyết nuôi con nuôi
được thực hiện tương đối chặt
chẽ và thuận lợi trong các năm
qua. Qua đó, UBND tỉnh đã
ban hành Quy chế phối hợp liên
ngành về giải quyết việc nuôi
con nuôi có yếu tố nước ngoài
trên địa bàn tỉnh, thay thế Quy
chế trước đây và quy định chặt
chẽ, cụ thể, rõ ràng hơn trách
nhiệm của từng cơ quan, đơn
vị trong phối hợp nhằm tăng
cường hiệu quả trong giải
quyết nuôi con nuôi có yếu tố
nước ngoài.

Khó áp dụng quy định
“có điều kiện về kinh tế”

Tuy nhiên, từ thực tiễn thi
hành, nhiều quy định của Luật
còn khó khăn, vướng mắc, cần

phải sửa đổi, bổ sung làm rõ:
việc xác định điều kiện nuôi con
nuôi; việc lập hồ sơ đăng ký
nuôi con nuôi; việc tiến hành thủ
tục lấy ý kiến đồng ý của cha,
mẹ đẻ trẻ em; không được thay
đổi dân tộc của con nuôi theo
dân tộc của cha mẹ nuôi…

Cụ thể, tại điểm c khoản 1
Điều 14 Luật Nuôi con nuôi
2010 quy định, người nhận con
nuôi phải có điều kiện về sức
khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm
việc chăm sóc, nuôi dưỡng,
giáo dục con nuôi. Tuy nhiên,
pháp luật hiện hành lại chưa có
quy định cụ thể như thế nào là
“có điều kiện về kinh tế”, dẫn
đến gây khó khăn cho công
chức tư pháp - hộ tịch trong
việc đánh giá, xác định điều
kiện của cha mẹ nuôi.

Ngoài ra, tồn tại một số
trường hợp không tiến hành
thủ tục đăng ký nuôi con nuôi
và có mục đích muốn hợp thức
hóa thủ tục để biến con nuôi
thành con đẻ nhưng không
được cơ quan thẩm quyền giải

quyết. Việc này kéo dài thời
gian đăng ký khai sinh cho trẻ,
gây khó khăn cho công tác
quản lý, dẫn đến những rắc rối
sau này khi giải quyết cấp các
loại giấy tờ về bảo hiểm y tế,
thủ tục nhập học và được
hưởng các quyền, lợi ích hợp
pháp khác của trẻ...

Để khắc phục những tồn tại,
hạn chế nêu trên, góp phần
nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước về công tác nuôi con nuôi,
cần phải tăng cường hơn nữa
công tác xây dựng, hoàn thiện
các quy định pháp luật về nuôi
con nuôi, quy định cụ thể hơn
các tiêu chí của người nhận
nuôi con nuôi; tổ chức các lớp
tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ
về kỹ năng giải quyết hồ sơ
đăng ký nuôi con nuôi, trong đó
chú trọng hướng dẫn kỹ năng
xác minh, lấy ý kiến trong quy
trình giải quyết đăng ký việc
nuôi con nuôi.

Qua đó nâng cao nghiệp
vụ, chuyên môn cho công chức
tư pháp - hộ tịch khi giải quyết
các thủ tục hành chính liên
quan đến lĩnh vực nuôi con
nuôi. Đồng thời, tăng cường
hơn nữa sự phối hợp giữa các
cơ quan có liên quan trong việc
đảm bảo thực hiện giải quyết
nuôi con nuôi trong nước và
nuôi con nuôi có yếu tố nước
ngoài. Trên cơ sở đó, các cơ
quan có liên quan cần nhận
thức rõ trách nhiệm và nghiêm
túc thực hiện các nhiệm vụ
được phân công, đảm bảo kịp
thời, chính xác, đúng thời hạn
theo quy định, góp phần nâng
cao hiệu quả quản lý nhà nước
về công tác nuôi con nuôi ngày
một tốt hơn… THANH TRÀ 

Nhằm triển khai hiệu
quả Chỉ thị số 43/CT-
TTg ngày 11/12/2020
của Thủ tướng Chính
phủ về nâng cao chất
lượng công tác xây
dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật và tăng
cường hiệu quả thi hành
pháp luật, mới đây, Chủ
tịch UBND tỉnh Thái
Bình đã ban hành Chỉ thị
về nâng cao chất lượng
công tác này trên địa
bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng
các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố cần
nâng cao nhận thức về vị trí, vai
trò, tầm quan trọng của công tác
xây dựng pháp luật và thi hành
pháp luật; xác định xây dựng

pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm,
ưu tiên hàng đầu trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn
kết việc xây dựng pháp luật với
tăng cường hiệu quả thi hành
pháp luật; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo
công tác xây dựng pháp luật của
sở, ban, ngành, địa phương mình.

Bám sát chủ trương, đường lối
của Đảng, các văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL) của Trung
ương và yêu cầu thực tiễn; chủ
động rà soát các VBQPPL do
HĐND, UBND cấp mình ban
hành thuộc lĩnh vực ngành, địa
phương quản lý để kịp thời phát

hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý
những quy định trái pháp luật,
mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu
lực hoặc không còn phù hợp với
thực tiễn…

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ
quan, đơn vị cần phân công rõ
trách nhiệm của từng đơn vị, cá
nhân trong nghiên cứu xây
dựng, đề xuất chính sách và
soạn thảo, trình ban hành
VBQPPL, khắc phục triệt để
tình trạng chậm tham mưu ban
hành VBQPPL quy định chi tiết.
Đối với công tác thi hành pháp
luật, Chỉ thị nêu rõ Thủ trưởng
các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ
tịch UBND các huyện, thành

phố cần phân công nhiệm vụ cụ
thể, xác định rõ trách nhiệm
phối hợp giữa các cơ quan, tổ
chức, cá nhân, nhất là trách
nhiệm của người đứng đầu.
Tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, giám sát việc tổ chức
thi hành pháp luật; tăng cường
thiết chế theo dõi và đánh giá
tình hình thi hành pháp luật để
đề xuất các giải pháp thực thi
hiệu quả; phát hiện, xử lý
nghiêm minh, kịp thời các hành
vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường
năng lực phản ứng chính sách
trong quá trình tổ chức thi hành
pháp luật, nhất là trong việc tiếp

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp;
chú trọng đối thoại với doanh
nghiệp, người dân về những
vướng mắc, bất cập trong thực thi
chính sách, pháp luật. Tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả
công tác thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính và theo
dõi tình hình thi hành pháp luật
trong phạm vi quản lý của cấp,
ngành mình theo quy định.

Chú trọng phổ biến, tuyên
truyền chủ trương, đường lối của
Đảng và chính sách, pháp luật của
Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh
mẽ trong nhận thức và ý thức tự
giác học tập, tìm hiểu pháp luật và
tuân thủ pháp luật; không ngừng
đổi mới phương pháp, tăng cường
nguồn lực cho công tác này, coi
đây là nhiệm vụ của cả hệ thống
chính trị, là khâu đầu vào trong tổ
chức thi hành pháp luật. 

HỒNG LÊ 

KHÁNH HÒA:
Ban hành kịch bản
ứng phó dịch Covid-19 

Để dự liệu các tình huống có thể
xảy ra đối với từng cấp độ của

dịch Covid-19 trong tình hình mới,
từ đó chủ động chuẩn bị các tình
huống ứng phó kịp thời nhằm phát
hiện (nếu có), ngăn chặn sự phát
triển, lây lan của dịch bệnh Covid-
19, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh
Khánh Hòa Nguyễn Thị Lan
Phương vừa ký Quyết định ban
hành kịch bản ứng phó với từng cấp
độ của dịch Covid-19 trong tình
hình mới tại Sở Tư pháp.

Việc xây dựng và ban hành kịch
bản này nhằm huy động sức mạnh,
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm
của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở
và toàn thể công chức, viên chức,
người lao động thuộc Sở Tư pháp
vào việc phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới. Thông
tin kịp thời, chính xác, nâng cao nhận
thức và ý thức của công chức, viên
chức, người lao động về dịch Covid-
19 để dự phòng tốt cho bản thân, gia
đình, cơ quan và cộng đồng.

Cụ thể, kịch bản dự liệu 03 tình
huống ứng với 03 cấp độ dịch
Covid-19 trong tình hình mới và
chuẩn bị các giải pháp ứng phó phù
hợp. Trong đó, đáng chú ý ở cấp độ
3 - khi có trường hợp nhiễm Covid-
19: Sở tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ
tục hành chính tại trụ sở và thực
hiện các biện pháp an toàn để tiếp
nhận hồ sơ, văn bản. Trường hợp
cần thiết, tạm thời chuyển địa điểm
tiếp nhận, xử lý văn bản, chỉ đạo
điều hành và một số bộ phận quan
trọng sang trụ sở đơn vị khác ngoài
Sở hoặc đề xuất phương án phù
hợp, khả thi, bảo đảm an toàn chống
dịch và duy trì hoạt động liên tục,
thông suốt; tăng cường phun thuốc
khử trùng trụ sở cơ quan, đơn vị và
đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan
y tế; sử dụng, huy động mọi nguồn
lực của Sở để phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo phương châm 4
tại chỗ; phối hợp thực hiện chế độ
làm việc trong tình huống khẩn cấp
về dịch bệnh theo quyết định của
cấp có thẩm quyền…

HẢI DƯƠNG

THÁI BÌNH: 

Gắn kết xây dựng với tăng cường 
hiệu quả thi hành pháp luật

Cần gỡ vướng trong thực hiện
Luật Nuôi con nuôi

Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực từ ngày
1/1/2011. Trải qua hơn 10 năm thi hành Luật, công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đã giúp
nhiều trẻ em có được mái ấm gia đình, song cần sớm sửa đổi, bổ sung các vướng mắc để vừa bảo
đảm quyền lợi người cho — nhận con nuôi theo đúng luật.

lẢnh minh họa.
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Dám đổi mới, sáng tạo, dám
chịu trách nhiệm

Là một trong những tỉnh có
diện tích lớn nhất nước, lượng
việc và tiền bình quân hàng năm
của các cơ quan thi hành án dân
sự (THADS) Nghệ An thường
cao hơn so với nhiều địa phương
khác - với 20.000 việc và khoảng
1.800 tỉ đồng. Trong khi đó, nhân
sự của cơ quan phải tinh giản
biên chế theo Nghị quyết 39 của
Bộ Chính trị nên khó khăn, thách
thức không nhỏ. 

Tuy nhiên, xác định công tác
THADS có vai trò vô cùng quan
trọng, là bảo đảm cho bản án,
quyết định của tòa án được thực
thi trong thực tế, góp phần ổn
định tình hình an ninh trật tự,
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát
triển. Bởi vậy, để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, với vai trò
là người đứng đầu, ông Phạm
Quốc Nam được đánh giá luôn
nêu cao tinh thần trách nhiệm,
dám đổi mới, sáng tạo và dám
chịu trách nhiệm đến cùng.

Trên thực tế, phần lớn những
vụ việc thi hành án (THA) rất
khó khăn, phức tạp. Người phải
THA ít khi tự nguyện thực hiện
nghĩa vụ mà thường tìm cách trì
hoãn, kiện cáo… “Tính chất của
các vụ THADS vô cùng nan giải,
nếu là án hình sự thì đối tượng
chủ yếu là hình sự; còn các vụ
việc dân sự, tranh chấp kinh tế và
hôn nhân gia đình thì mâu thuẫn
giữa các cá nhân, gia đình, dòng
tộc, cộng đồng… đã lên đến đỉnh
điểm”, ông Nam cho biết.

“Trong trường hợp buộc phải
cưỡng chế thì nhiều khả năng xấu
xảy ra, không cẩn thận thì mình
có thể bị chống đối gây thương
tích, ảnh hưởng đến sức khỏe,
tính mạng của anh em. Hoặc nếu
có sơ suất thì xảy ra khiếu nại, tố
cáo…”, vẫn lời ông Nam. 

Gần 30 năm gắn bó với công
tác THA, trải qua nhiều địa bàn
khác nhau, ông Nam đã nếm trải
biết bao vui buồn. Có những kỷ
niệm không thể quên. Đó là
những chuyến công tác miền núi,
phải đi đường rừng 4-5 ngày liên
tục; đi bộ hàng buổi mới đến bản
làng để vận động, thuyết phục bà
con tự nguyện THA. Rồi những
buổi tổ chức cưỡng chế, ông và
các cán bộ, chấp hành viên bị
người phải THA chống đối, đe
dọa, thậm chí bắt giữ… Nhưng tất
cả những điều đó không làm nản
lòng, trái lại càng giúp ông thêm
quyết tâm và động lực để tìm ra
bằng được những giải pháp mới
nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Luôn đau đáu và trăn trở với
nghề, ông Nam ít có thời gian
dành cho gia đình. Ngày nào ông
cũng có mặt tại cơ quan từ 6h
sáng, khi đường phố lên đèn ông
mới dắt xe ra về. Thứ Bảy và Chủ
nhật ông cũng đến cơ quan,
nghiền ngẫm các chương trình,

kế hoạch, những giải pháp mới.
Ông Nam tâm sự: “Vai trò người
đứng đầu hết sức quan trọng, nếu
mình không bản lĩnh, quyết tâm,
quyết liệt, sáng tạo; không đổi
mới, linh loạt và đa dạng; không
chịu khó, kiên trì và sâu sát thì
khả năng không hoàn thành
nhiệm vụ sẽ rất cao. Bởi vậy, tôi
luôn xác định phải thật sự quyết
tâm để đổi mới - đó là những yếu
tố quyết định giúp công tác
THADS thành công”.

Sau mỗi lần thuyết phục THA
không thành công, ông Nam cho
biết lại suy nghĩ, “chất vấn” bản
thân và rút ra bài học kinh
nghiệm. Nhớ lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận
khéo thì việc gì cũng thành
công”, “chúng ta phải thật thà
thừa nhận rằng kinh nghiệm
chúng ta còn ít, tài năng chúng ta
còn kém, mà công việc thì
nhiều”, muốn được nhân dân ủng
hộ thì phải thực hiện tốt công tác
dân vận… ông Nam đã phát huy
tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập
thể để tìm ra các khâu đột phá,
trong đó khâu đột phá đầu tiên
mang tính quyết định là làm tốt
công tác dân vận. 

Trăn trở tìm các giải pháp
đột phá

Hàng tháng, lãnh đạo cơ quan
THADS trực tiếp cùng Bí thư
cấp ủy và Chủ tịch UBND cùng
cấp tiếp công dân để giải quyết
các khiếu nại, kiến nghị, tố cáo
của người dân và người phải
THA; trên tinh thần nhìn thẳng
vào sự thật với thái độ cầu thị và
trách nhiệm. 

Ông còn tham mưu cho
UBND tỉnh ban hành các văn
bản chỉ đạo để huy động sự vào

cuộc của các cấp, các ngành.
“Đây là một trong những yếu tố
quyết định trong công tác
THADS. Nếu cơ quan THADS
đơn độc thì sẽ không có hiệu quả.
Nhưng khi có sự vào cuộc của
cấp ủy, chính quyền các cấp, các
cơ quan, ban ngành, đoàn thể và
đông đảo người dân thì hiệu quả
của công tác THADS rất cao”,
ông Nam nói.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo
Cục, các cơ quan THADS trực
thuộc đã xây dựng mô hình “Dân
vận khéo trong công tác
THADS”, với phương châm bám
sát cơ sở, giải quyết tận tâm,
trách nhiệm những kiến nghị của
nhân dân. Nhiều vụ việc THA
phức tạp đã được giải quyết bằng
con đường dân vận, góp phần
hạn chế tối đa số trường hợp phải
tổ chức cưỡng chế. 

Trong những năm qua, Nghệ
An có trên 95% các vụ việc
THADS được giải quyết bằng

việc vận động, thuyết phục. Năm
2020, trong 14.186 vụ việc giải
quyết xong, có tới 98% THADS
thành công thông qua con đường
hòa giải và thuyết phục. 

Nhờ cách làm hiệu quả trên,
ngày 10/6 vừa qua, Cục THADS
Nghệ An đã được Ban Dân vận
Tỉnh ủy chọn là 1 trong 5 đơn vị
để khảo sát xây dựng Đề án về
một số giải pháp đổi mới, nâng
cao hiệu quả công tác dân vận
của cơ quan nhà nước và chính
quyền các cấp trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2021-2025 và những
năm tiếp theo. Kết thúc đợt khảo
sát, đoàn khảo sát ghi nhận và
đánh giá cao hiệu quả mô hình
“Dân vận khéo trong công tác
THADS” thực sự có những đóng
góp quan trọng, góp phần thực
hiện thắng lợi các mục tiêu kinh
tế - xã hội đề ra.

Khâu đột phá thứ hai được
lãnh đạo Cục THADS triển khai
là tăng cường công tác phối hợp

với các ngành, nhất là các ngành
nội chính. “Đặc biệt, điểm mới
trong công tác THADS ở Nghệ
An và đã làm được trong 6 năm
nay là chúng tôi đã chỉ đạo các
chi cục THADS cấp huyện ký
kết các quy chế phối hợp với
UBND cấp xã trên địa bàn. Hiện
gần như 100% các phường, xã
đều có quy chế phối hợp với chi
cục THADS các huyện. Việc làm
này đã tạo nên hiệu quả ngay từ
cơ sở”, ông Nam cho hay.

Với quan niệm “sâu sát cơ sở
cũng là yếu tố quyết định đến
thành công”, do vậy, trong chỉ
đạo điều hành, ông Nam luôn
chủ động, có phương án hết sức
đa dạng, linh hoạt, từ đó tìm được
giải pháp phù hợp và khả thi
nhất. Ông đã chỉ đạo các cán bộ,
chấp hành viên phải thường
xuyên bám sát địa bàn, về tận nơi
có tài sản phải THA để xác minh,
kiểm tra, tìm biện pháp tháo gỡ.
Đây chính là khâu đột phá thứ ba.

Khâu đột phá thứ tư là phát
động các phong trào thi đua của
cơ quan THADS. Trên cơ sở chỉ
đạo của Bộ Tư pháp, Cục
THADS Nghệ An đã ban hành
các kế hoạch thi đua hàng năm,
hàng quý, thậm chí hàng tháng đề
ra các tiêu chí rõ ràng về việc, về
tiền để yêu cầu các chấp hành
viên triển khai thực hiện. Việc
làm này cũng là động lực để cán
bộ, công chức THA quyết tâm,
cố gắng và nỗ lực nhiều hơn.

Nhờ bốn khâu đột phá đó mà
trong giai đoạn 2016-2020, mỗi
năm cơ quan THADS Nghệ An
bình quân giải quyết xong 13.000
vụ việc. Trong năm 2020, cơ
quan này đã giải quyết xong
14.186 vụ việc/404 tỉ đồng, đạt
83,4% về việc và 40,5% về tiền,
vượt chỉ tiêu mà Bộ và Tổng cục
THADS giao. Trong điều kiện
dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp, riêng 9 tháng gần đây
(từ 1/10/2020 – 30/6/2021), công
tác THADS, hành chính tiếp tục
duy trì được kết quả tương đối
cao, đạt 69,46 % về việc, 30,31%
về tiền. 

Dù nhận được nhiều phần
thưởng cao quý của Thủ tướng
Chính phủ và Bộ Tư pháp nhưng
ông Nam luôn cho rằng, các
thành tích cơ quan THADS Nghệ
An có được như ngày nay là công
sức đóng góp của một tập thể biết
đoàn kết, sáng tạo và có ý chí
quyết tâm. Các cán bộ, chấp hành
viên THA chỉ thấy công việc của
mình thực sự có ý nghĩa khi được
cống hiến, hy sinh cho sự phát
triển của ngành Tư pháp.

KHÁNH CHI

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NGHỆ AN:

Bí quyết thành công từ lời dạy 
của Bác về “dân vận khéo”

Cục trưởng Cục THADS
Nghệ An Phạm Quốc Nam đã
ba lần được nhận Bằng khen
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(các năm 2014, 2016, 2018);
nhiều Bằng khen của UBND
tỉnh Nghệ An; nhiều lần được
nhận danh hiệu Chiến sĩ thi
đua ngành Tư pháp (2015,
2018), điển hình tiên tiến
ngành Tư pháp (giai đoạn
2015- 2020). 

Năm 2020, ông Nam
vinh dự được Thủ tướng
Chính phủ tặng thưởng danh
hiệu Chiến sĩ thi đua toàn
quốc; là đại biểu của khối cơ
quan THADS trong cả nước
tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2015-2020.

Mới đây, tới thăm Cục
THADS Nghệ An, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An
Nguyễn Văn Thông nhấn
mạnh, trước các tranh chấp
dân sự, thương mại, hôn nhân
gia đình và án hình sự ngày
càng nhiều; đại dịch Covid-19
ảnh hưởng, song công tác
THADS của tỉnh đã có những
bước tiến bộ, chuyển biến tích
cực; có nhiều đóng góp vào
việc ổn định an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội trên địa
bàn tỉnh.

l Mô hình “Dân vận khéo trong công tác thi hành án dân sự” được Nghệ An xem là giải pháp đột phá, góp phần hạn

chế tối đa số trường hợp phải tổ chức cưỡng chế.

Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành
công”, “chúng ta phải thật thà thừa nhận rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít,
tài năng chúng ta còn kém, mà công việc thì nhiều”, muốn được nhân dân
ủng hộ thì phải thực hiện tốt công tác dân vận… ông Phạm Quốc Nam, Cục
trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết,
sức mạnh tập thể để tìm ra các khâu đột phá, trong đó khâu đột phá đầu tiên
mang tính quyết định là làm tốt công tác dân vận. 

l Ông Phạm Quốc Nam, 

Cục trưởng Cục THADS Nghệ An.
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Đó là nhấn mạnh của ông
Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng ban
Tuyên giáo Trung ương khi
chia sẻ về những nhiệm vụ,
trách nhiệm vẻ vang của
ngành Tuyên giáo, nhân kỷ
niệm 91 năm Ngày truyền
thống ngành Tuyên giáo của
Đảng (1/8/1930 -
1/8/2021).

Dám chịu trách nhiệm, dám 
đổi mới sáng tạo

Ngay sau khi Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất
tốt đẹp, ngành Tuyên giáo đã bắt tay triển
khai thực hiện một khối lượng lớn công
việc với những yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Đặc biệt là Ngành đã tham mưu nhiều vấn
đề mới, khó, quan trọng, có tính then chốt,
làm cơ sở để Đảng, Nhà nước giải quyết
những vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối
cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
như hiện nay.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn
Trọng Nghĩa cho rằng, động lực thúc
đẩy ngành Tuyên giáo hoàn thành một
khối lượng lớn công việc mới, khó, có
tính chất then chốt như vậy là do đội ngũ
cán bộ trong toàn ngành đã phát huy
truyền thống của các thế hệ đi trước, thể
hiện rõ quyết tâm dám nghĩ, dám nói,
dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám
đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với
khó khăn, thử thách và quyết liệt trong
hành động vì lợi ích chung. Toàn ngành
đã luôn chủ động, kịp thời với phương
châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực
hiện, đi sau tổng kết”. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hai sự
kiện trọng đại của đất nước được tổ chức
rất thành công là Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó,
ngành Tuyên giáo có đóng góp quan trọng
được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân
dân đánh giá cao. Hệ thống Tuyên giáo các
cấp luôn chủ động, sáng tạo trong thực
hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây
dựng kế hoạch, chương trình sát thực tiễn
của từng đơn vị, địa phương để triển khai,
kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ
thị, nghị quyết, các phong trào thi đua ở cơ
sở, thông tin tuyên truyền tạo sự đồng
thuận xã hội với phương châm “Chủ động,

sáng tạo, nhanh, rộng, hiệu quả”.
Đặc biệt, giai đoạn bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dịch
Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp,
Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động
tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền bảo
đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp thực
tiễn với nhiều hình thức phong phú, góp
phần tạo bầu không khí phấn khởi trong
toàn xã hội, để ngày bầu cử thực sự trở
thành ngày hội của toàn dân. Do đó, dù
dịch diễn biến rất phức tạp nhưng tỷ lệ
cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao. 

Ngoài ra, ngành Tuyên giáo cũng luôn
bám sát thực tiễn, biến khó khăn thành lợi
thế; đổi mới nội dung, phương thức công
tác tuyên giáo để kịp thời thích ứng với
yêu cầu mới, chú trọng ứng dụng tiến bộ
khoa học, công nghệ, bước đầu thực hiện
chuyển đổi số, “tuyên giáo số”. Ở địa
phương, nhiều ban tuyên giáo các tỉnh ủy,
thành ủy đã đổi mới, ứng dụng công nghệ
thông tin trong lãnh đạo, điều hành, triển
khai nhiệm vụ. “Ngành Tuyên giáo đã và
đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ
đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở
đường”, chủ động, sáng tạo và nhiệt huyết,
nỗ lực góp phần đưa nghị quyết của Đảng
vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu,
tháng đầu, quý đầu của năm 2021” - ông
Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Tiếp tục hoàn thành xuất sắc 
sứ mệnh vẻ vang 

Nhấn mạnh về vai trò của ngành
Tuyên giáo và Ban Tuyên giáo Trung

ương (TƯ) trong công tác tuyên truyền
về phòng, chống dịch Covid-19, ông
Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian
qua, đặc biệt là hơn nửa đầu năm 2021,
ngành Tuyên giáo đã nỗ lực, chủ động,
sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện
nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Bám sát sự chỉ đạo của của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-
19… Căn cứ thực tiễn diễn biến dịch
bệnh, các cấp ngành Tuyên giáo đã rất
nỗ lực, sâu sát, nắm chắc tình hình tư
tưởng, tâm trạng xã hội, dư luận báo chí
truyền thông; chủ động ban hành, tham
mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn tuyên truyền về phòng,
chống dịch; phối hợp chặt chẽ với cấp
ủy, chính quyền các cấp xử lý, giải
quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh
trong quá trình triển khai, thực thi các
kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ phòng
chống dịch.

Ngay từ những ngày đầu, khi dịch
Covid-19 mới xuất hiện và xâm nhập vào
Việt Nam, ngày 3/2/2020, Ban Tuyên giáo
TƯ đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền
về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo TƯ còn phối
hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về
phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Thông
tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt
Nam thường xuyên, liên tục, chủ động, sâu
sát trong chỉ đạo, định hướng các cơ quan
báo chí, truyền thông mở đợt cao điểm, đặt

chuyên trang, chuyên mục, thành lập
nhóm phóng viên chuyên trách tuyên
truyền về phòng, chống dịch bệnh. Và
thực sự mỗi cơ quan báo chí, các nhà báo
đã trở thành những chiến sĩ xung kích trên
tuyến đầu chống dịch, qua đó góp phần
nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà
nước, chung sức, đồng lòng, tích cực tham
gia và tạo nên những kết quả quan trọng
rất đáng khích lệ trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19…

Những tháng còn lại của năm 2021,
ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-
CT/TW của Bộ Chính trị (về việc
“Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng”). Ông Nguyễn Trọng
Nghĩa cho biết, ngành Tuyên giáo xác
định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường
xuyên trong năm 2021 và toàn khóa, từ
đó tập trung triển khai có chất lượng.
Kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng
mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân
về nội dung nghị quyết, uốn nắn kịp thời
những nhận thức chưa đúng, chủ động
định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận
tích cực trong xã hội, kiên quyết đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ nội
dung, phương pháp, hình thức học tập,
tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ,
đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ. Đa dạng
hóa các hình thức quán triệt, tuyên
truyền chuyên đề cho phù hợp, hiệu quả
cao nhất trong điều kiện dịch Covid-19
diễn biến phức tạp. Tham mưu cấp ủy
quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển
hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo
Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm
tra, giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận
thức và hành động trong hệ thống chính
trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ
trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt
phòng, chống dịch Covid-19. Khắc phục
tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng,
chống dịch nhưng cũng không tạo ra tâm
lý hoang mang, lo lắng, căng thẳng trong
nhân dân. Nỗ lực truyền cảm hứng và
tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý
thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực
thực hiện phòng chống dịch…

“Với khí thế và niềm tin, sự quyết
tâm cao, nỗ lực lớn, không ngừng đổi
mới, sáng tạo, tôi tin tưởng rằng, ngành
Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, trách nhiệm và sứ mệnh vẻ
vang mà Đảng và nhân dân tin tưởng
giao phó trong giai đoạn mới” - Trưởng
ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng
Nghĩa nói. VÂN THANH

Ngành Tuyên giáo luôn chủ động
“đi trước, mở đường”

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát
huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham

gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL),
vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai
đoạn 2021-2027”.

Đề án phấn đấu 80% cán bộ, nhân dân nói chung,
trong đó 60% cán bộ, nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành
pháp luật. Về mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức pháp
luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân
và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ (cán bộ,

chiến sĩ) trong quân đội, Đề án phấn đấu 100% cán bộ,
chiến sĩ được PBGDPL; có hiểu biết và ý thức chấp hành
nghiêm pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền,
vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tỷ lệ vi phạm
pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm. 100%
báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các đơn vị quân
đội được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn
kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu
cầu công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành
pháp luật tại cơ sở.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án tập trung thực
hiện nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ

đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách
nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cán
bộ, chiến sĩ trong công tác PBGDPL cho đối tượng
của Đề án; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách,
pháp luật có liên quan đến công tác PBGDPL, công
tác tuyên truyền, vận động nhân dân thuộc phạm vi
của Đề án. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô
hình điểm về PBGDPL phù hợp với đối tượng của Đề
án để trên cơ sở đó sơ kết, tổng kết, đánh giá nhân
rộng trên phạm vi cả nước; lồng ghép việc thực hiện
Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác có
liên quan trong quá trình triển khai công tác PBGDPL
cho đối tượng của Đề án. VIỆT NGA 

l Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì
Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
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Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Dịch diễn biến khó dự đoán 
Theo ông Khổng Minh Tuấn,

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật Hà Nội (CDC), tình hình
dịch trên địa bàn hiện nay rất khó
đánh giá vì còn nhiều ca “lỗ mỗ”
trong cộng đồng, không tập trung
một chỗ mà rải rác ở nhiều quận,
huyện, khó dự đoán diễn biến. Tuy
nhiên, các ca nhiễm xuất hiện trong
cộng đồng là tình huống đã được dự
báo, vẫn kiểm soát được.

“Sẽ tiếp tục có thêm nhiều F0
được phát hiện thông qua xét nghiệm
người ho sốt, nhiều ca chưa rõ nguồn
lây nên chưa thể dự báo thời điểm
nào kiểm soát được. Hiện, cơ quan
chức năng vẫn tiếp tục tăng cường
lấy mẫu, truy vết đến cùng nhưng
thỉnh thoảng phát sinh ổ mới, nên
phải một vài ngày nữa mới dự đoán
tiếp được”, ông Tuấn nói. 

Do đó, điều cần làm nhất hiện
nay là sàng lọc người ho sốt, đồng
thời yêu cầu những người khi có
triệu chứng nghi ngờ phải liên hệ
ngay với các cơ sở y tế hoặc đường
dây nóng phòng chống Covid-19,
để được hướng dẫn kịp thời. TP
cũng cần nhanh chóng xét nghiệm
diện rộng có chỉ định như khu vực
đông dân cư, khu công nghiệp,
chợ... để đánh giá nguy cơ.

Ngoài ra, để dập dịch trong 15
ngày giãn cách. Quan trọng hơn là
ý thức chấp hành của người dân,
càng hạn chế ra đường tụ tập tiếp

xúc đông người càng tốt. Biến
chủng Delta lây lan rất nhanh, chỉ
trong thời gian ngắn có thể lây lan
ra nhiều người. Nếu người nhiễm
virus mà đi lại nhiều nơi thì dịch
nhanh chóng lây lan ra diện rộng. 

Do đó, Hà Nội cần thực hiện
nghiêm việc giãn cách theo Chỉ thị
16 đến từng hộ gia đình, đồng thời
thực hiện tốt thông điệp “5K” để cắt
đứt chuỗi lây nhiễm trong cộng
đồng. Mỗi người dân cần tuân thủ
nguyên tắc mỗi nhà đều “cửa đóng,
then cài”, về cơ bản đóng cửa các
cửa hàng, cửa hiệu trừ cửa hàng
cung cấp thực phẩm và nhu yếu
phẩm thiết yếu…

Nên xem xét cách ly F1 tại nhà
Theo thống kê của CDC Hà Nội,

đến 12h trưa 30/7, chùm ca bệnh liên
quan hiệu thuốc Đức Tâm (Láng Hạ,
Đống Đa) đã phát hiện thêm 12 ca
mắc tại các quận Đống Đa, Hoàn
Kiếm, Tây Hồ và Hoàng Mai, là F1
và người tới mua thuốc. Như vậy,
tổng số ca mắc tại đây là 75 người.
Bên cạnh đó, qua sàng lọc người ho,
sốt trong cộng đồng có thêm 8 ca
mắc mới tại các quận Hoàn Kiếm,
Đan Phượng, Hoàng Mai, Ba Đình
và Hai Bà Trưng... 

Trong bối cảnh này, theo
PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ
Y tế) cho rằng, số ca mắc ở Hà Nội
chưa “quá nhiều”, nên thành phố

cần giám sát trên diện rộng có chỉ
định, không xét nghiệm tràn lan mà
vẫn đảm bảo truy vết để tách F0 ra
khỏi cộng đồng.

Hà Nội cũng cần phải lên
phương án cho cách ly, điều trị cần
thiết nếu số ca mắc tăng cao. Bởi
khi số mắc tăng cao thì số trường
hợp nặng nhiều hơn, bệnh nhân tử
vong cũng nhiều. “Hà Nội nên triển
khai thí điểm cho cách ly F1 tại nhà,
điều kiện là cần đảm bảo đúng theo
quy định của Bộ Y tế. Bộ Y tế đã có
hướng dẫn cụ thể về nội dung này”,
ông Trần Đắc Phu nói. 

Ông Trần Đắc Phu cho rằng,
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch
Quốc gia đã cho phép, Hà Nội nên
triển khai. Triển khai việc này là
vừa để thí điểm vừa để tập dượt sẵn
sàng cho tình huống khi các ca
bệnh nhiều lên.

Hà Nội cũng cần đẩy nhanh tiến
độ tiêm vaccine Covid-19. Bởi đây
là một trong những biện pháp
phòng bệnh bền vững nhất còn giãn
cách chỉ là thời điểm. Bên cạnh đó,
ngoài việc tránh tập trung đông
người khi đi chợ, siêu thị, Hà Nội
không được để diễn ra bất kỳ hoạt
động nào tập trung đông người như
khi đi xét nghiệm hay thực hiện
chiến dịch tiêm chủng vaccine
phòng Covid-19. DIỆU THẢO

Huy động y tế tư nhân tham gia
phòng chống dịch
Ngày 30/7, Bộ Y tế có văn bản hoả tốc  gửi UBND các

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc huy động
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham gia phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra
hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành
phố, để tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch,
Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố căn cứ diễn
biến dịch tại địa phương, căn cứ Điều 48 và Điều 55 của Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Điều 39 và Điều 53 của Luật
Khám bệnh, chữa bệnh, để huy động nguồn lực từ các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tư nhân trên địa bàn phục vụ
hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, chỉ đạo Sở Y tế huy động các cơ sở KBCB tư nhân
tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, tham gia tiếp
nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh Covid-19 phù hợp với năng
lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở khi có yêu cầu. UBND
các tỉnh, thành phố quan tâm và có cơ chế tạo điều kiện thuận
lợi cho các cơ sở KBCB tư nhân tham gia phòng, chống dịch
như đối với các cơ sở KBCB công lập; hỗ trợ các thiết bị phòng,
chống dịch, ưu tiên tiêm vaccine và thực hiện các chế độ đãi
ngộ đối với nhân viên của cơ sở KBCB tư nhân theo quy định
hiện hành. MỴ CHÂU

Đồng Tháp nâng lên mô hình tháp 
4 tầng điều trị bệnh nhân Covid-19
Ngày 30/7, tỉnh Đồng Tháp đã họp tham vấn ý kiến các

chuyên gia y tế, nguyên là lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Đồng
Tháp về mô hình thu dung, phân tầng điều trị bệnh nhân mắc
Covid-19. Hiện Đồng Tháp đang điều trị khoảng 2.400 ca mắc
Covid-19. Với tốc độ lây lan dịch bệnh, năng lực tiếp nhận tại
các cơ sở điều trị trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn. Vì vậy,
ngành Y tế đề xuất chuyển đổi mô hình cơ sở chuyên tiếp nhận
điều trị Covid-19 thành 4 tầng thay vì 3 tầng như hiện nay.

Theo đó, tầng 1 là Trung tâm hồi sức tích cực điều trị người
nhiễm nặng, nguy kịch. Tầng 2 gồm các bệnh viện điều trị người
nhiễm lớn tuổi có triệu chứng, có bệnh nền, đang điều trị, theo
dõi. Tầng 3 gồm các cơ sở điều trị người nhiễm lớn tuổi có triệu
chứng hô hấp hoặc bệnh lý nền, điều trị ổn định. Tầng 4 gồm
các Trung tâm y tế tuyến huyện thực hiện thu dung điều trị người
nhiễm trẻ tuổi, không có triệu chứng. 

Mục tiêu cao nhất của Đồng Tháp hiện nay là phải kéo giảm
F0 chuyển biến nặng và ca tử vong; bảo vệ an toàn cho lực lượng
y, bác sĩ làm nhiệm vụ. Tỉnh cũng đang tiếp tục thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 1/8, với tinh thần siết chặt để nhanh
chóng ngăn chặn, dập dịch Covid-19. NHI THẮNG

Đà Nẵng thực hiện các biện pháp
mạnh hơn Chỉ thị 16
Không để dịch lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe

và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống, Đà Nẵng tiến
hành tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, Đà Nẵng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền, sự ủng hộ, hợp tác tích cực và tự giác thực hiện của cộng
đồng doanh nghiệp và người dân. 

Toàn TP phải thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các
biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 16. Cấm,
hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời
gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ
quan có thẩm quyền; bắt đầu thực hiện từ 18 giờ ngày 31/7. Huy
động lực lượng, tổ chức kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả các chốt
kiểm soát ở khu vực giáp ranh với các địa phương khác, đường
hàng không, đường bộ, đường sông, đường biển, đường sắt…;
tổ chức các chốt kiểm soát trong khu vực nội thành, tại các khu
dân cư; đồng thời, tổ chức các lực lượng cơ động tuần tra, kiểm
soát trên các tuyến đường… Tập trung đẩy nhanh và thực hiện
có hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19, đảm bảo
đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và minh bạch.

Người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị phải chủ động
chuẩn bị các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi
tình huống, không được chủ quan, lơ là; nâng cao tinh thần trách
nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và tổ chức thực
hiện phòng, chống dịch, đặc biệt là nâng cao ý thức và sự chấp
hành của người dân đối với các biện pháp giãn cách xã hội. 

B.MẾN

Từng là tâm dịch của cả nước,
toàn tỉnh Bắc Giang hiện chỉ còn

điều trị 36 bệnh nhân Covid-19. Trên
99% ca mắc đã khỏi bệnh, xuất viện.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 Bắc
Giang, 18 ngày qua, toàn tỉnh không
phát hiện trường hợp mắc mới trong
cộng đồng. 8/10 huyện đã qua 23
ngày không ghi nhận thêm ca cộng

đồng. Dịch bệnh tại Bắc Giang hiện
đã được khống chế. Từ ngày 28/7,
UBND tỉnh đã ngừng áp dụng Chỉ thị
19 của Chính phủ trên địa bàn.

Không để dịch lây lan ra vào
tỉnh, nhất là ở các khu công
nghiệp, hiện các lực lượng chức
năng đang tiếp tục rà soát, kiểm
soát chặt chẽ công dân từ TP
HCM và các địa phương có dịch

về Bắc Giang; theo dõi, giám sát;
yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét
nghiệm và cách ly theo quy định.

Bắc Giang hiện đã tiêm được
292.222 liều vaccie Covid-19, trong
đó tiêm cho công nhân trong các
doanh nghiệp: 183.847 liều; đối
tượng theo Nghị quyết 21: 106.124
liều; đối tượng khác: 2.383 liều… 

DƯƠNG THẮNG

18 ngày Bắc Giang không có ca cộng đồng

Hà Nội xem xét thí điểm
cách ly F1 tại nhà

Hà Nội sẽ có 76 điểm bán lẻ
thuốc phục vụ người dân trong
những ngày Hà Nội thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị số 17/CT-UBND
của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trong 76 điểm bán lẻ thuốc, có
37 nhà thuốc, quầy thuốc trong
bệnh viện; 14 nhà thuốc, quầy
thuốc thuộc Công ty Cổ phần Dược
phẩm Hà Tây; 14 điểm bán thuốc
của Công ty Cổ phần Dược phẩm
và Thiết bị y tế Hà Nội và 11 nhà
thuốc, quầy thuốc tư nhân. 

Sở Y tế Hà Nội đề nghị, các
bệnh viện trực thuộc ngành Y tế
Thủ đô, Công ty Cổ phần Dược
phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội,
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà
Tây tăng cường nguồn cung, dự
trữ đầy đủ thuốc. Đồng thời, các
nhà thuốc, quầy thuốc bố trí cán
bộ trực bán thuốc 24/24 giờ để
phục vụ người dân trong những
ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Với số ca mắc gia tăng mỗi ngày, nhiều F0 được phát
hiện qua sàng lọc trong cộng đồng, do đó Hà Nội cần
lên phương án cách ly và điều trị phù hợp, đồng thời
xem xét thí điểm cách ly F1 tại nhà.

lCơ quan chức năng tiến hành cách ly khu vực có ca bệnh nghi ngờ.
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Ngày 30/7, UBND tỉnh Lâm
Đồng có công văn đề nghị
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo
điều kiện để đón người dân
thuộc đối tượng ưu tiên trở
về địa phương.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trước
tình hình dịch bệnh phức tạp, hiện nay,
công dân Lâm Đồng đang sinh sống,
làm việc và học tập tại TP HCM với số
lượng tương đối lớn. Qua nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng của người dân và nhằm
giảm áp lực cho TP HCM trong giai
đoạn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về phòng chống
dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ, chính
quyền tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ
trương tổ chức đón một số công dân
Lâm Đồng có nguyện vọng trở về địa
phương; trước mắt ưu tiên người già
yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em,
người ốm đau và người có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn (đã được các địa
phương thuộc tỉnh Lâm Đồng xác nhận).

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề
nghị UBND TP HCM quan tâm chỉ đạo
các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh
Lâm Đồng đang cư trú tại TP HCM
được xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-
2 trước khi trở về địa phương; đồng thời,
được phép di chuyển từ nơi cư trú đến
nơi tập kết xe đón của tỉnh Lâm Đồng;
bố trí địa điểm tập trung và đảm bảo an
ninh trật tự để tỉnh Lâm Đồng đón công
dân bằng phương tiện ô tô (các bến, bãi
nhận trả khách hiện nay của Công ty Cổ
phần Xe khách Phương Trang -
FUTABUSLINES) tại TP HCM hoặc

các địa điểm khác do cơ quan chức
năng của TP HCM bố trí và thông

báo cho tỉnh Lâm Đồng.
Đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng

tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Xe
khách Phương Trang -
FUTABUSLINES trong quá trình đưa,
đón công dân Lâm Đồng tại địa điểm tập
kết và di chuyển trên địa bàn thành phố.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội làm đầu
mối, phối hợp các cơ quan chức năng
của TP HCM để triển khai kế hoạch đón
công dân trở về địa phương. Tỉnh Lâm
Đồng sẽ cung cấp cho TP HCM danh
sách cụ thể của từng đợt đón công dân
và phương án tập kết, đón, đưa công dân
trở về địa phương.

Ở diễn biến khác, UBND tỉnh Lâm
Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai
Chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-
19 trên địa bàn. Kế hoạch tiêm vaccine
phòng Covid-19 được triển khai thực
hiện từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022
với tổng kinh phí trên 221 tỷ đồng, gồm
kinh phí cho các đối tượng ưu tiên là 23
tỷ đồng và 197 tỷ đồng dành cho nhóm
từ 18 - 65 tuổi không thuộc nhóm đối
tượng ưu tiên, với tổng số liều vaccine
dự kiến cần để tiêm là gần 2 triệu liều,
gồm: phần do Bộ Y tế cấp miễn phí và
ngân sách địa phương phải chi trả.

Cũng theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng
sẽ tiến hành tiêm phòng tối thiểu cho
50% người từ 18 tuổi trở lên trong năm

2021 và trên 70% dân số được tiêm đến
hết quý 1/2022. 

Theo đó, Lâm Đồng sẽ ưu tiên tiêm
vaccine tại các điểm cố định và lưu động
cho 16 nhóm đối tượng ở các địa
phương ghi nhận trường hợp mắc
Covid-19 trong cộng đồng; các huyện,
thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm
của tỉnh có nhiều khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, đông công nhân và mật độ
dân số cao như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức
Trọng, Bảo Lâm và các huyện, thành
phố có đầu mối giao thông quan trọng.
Đồng thời tỉnh Lâm Đồng huy động hệ
thống chính trị, tối đa các lực lượng bao
gồm các cơ sở trong và ngoài ngành Y
tế, lực lượng Công an, Quân đội, các tổ
chức chính trị - xã hội, các ban, ngành,
đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

DƯƠNG TÙNG

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

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

THANH HÓA: Chi viện y, bác sĩ hỗ trợ các tỉnh 
phía Nam chống dịch

Sáng 30/7, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ xuất quân tiễn 50 cán bộ, y, bác sĩ làm
việc tại các đơn vị y tế trong tỉnh lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình

Dương chống dịch Covid-19.
Đoàn công tác lần này có 50 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên kĩ thuật y tế đến từ các

bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, được chia làm 2
đoàn: 1 đoàn gồm 30 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và 1 đoàn 20 cán
bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong công tác điều trị bệnh nhân
mắc Covid-19, phòng chống dịch.

Trước khi lên đường, tất cả các cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình
chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19, đồng thời
đã được tiêm chủng vắc xin đủ 2 mũi, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với
SARS-CoV-2. Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết,
đây là những cán bộ, nhân viên y tế được lựa chọn kỹ lưỡng, có nhiệt huyết, có trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng làm việc độc lập, với tinh thần “chia lửa” cùng
miền Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đây là đợt thứ hai Thanh Hóa tổ chức đưa các cán bộ, y bác sĩ tình nguyện lên
đường chi viện cho miền Nam chống dịch Covid-19. Trước đó, ngày 13/7, UBND
tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức làm lễ tiễn 59 cán bộ y tế vào hỗ trợ TP HCM chống

dịch Covid-19. Ngày 13/7, Thanh Hóa cử 59 cán bộ y tế hỗ trợ TP HCM  chống dịch
Covid-19. Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều hình thức khác nhau, tỉnh Thanh Hóa đã
hỗ trợ tích cực cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

ĐỨC THỌ

TP HỒ CHÍ MINH: Vận động nguồn lực 
hỗ trợ lao động tự do không có tạm trú

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-
TB&XH) TP HCM vừa ký văn bản khẩn gửi UBND các quận, huyện, TP Thủ

Đức rà soát, cập nhật lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
nằm ngoài 6 nhóm đã nêu trong Nghị quyết 09 của HĐND TP HCM.

Trước đó, Sở đã yêu cầu các địa phương rà soát 10 nhóm lao động tự do là những
bảo mẫu, thợ hồ, sửa xe, xe ôm công nghệ, bán báo dạo... Còn với văn bản khẩn này, Sở
LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương đề xuất cụ thể 5 nhóm lao động tự do hiện đang
gặp khó khăn, cấp bách nhất để TP hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Các nhóm lao động tự do còn lại sẽ do UBND quận, huyện, TP Thủ Đức hỗ trợ từ
các nguồn vận động hợp pháp, của cơ sở không thấp hơn 1 triệu đồng/người, tuy nhiên
vẫn phải đáp ứng điều kiện cư trú hợp pháp tại địa phương (trường hợp tạm trú phải có
đăng ký tạm trú được Công an xác nhận). Đối với lao động tự do chưa đăng ký tạm trú
theo quy định, Sở LĐ-TB&XH giao quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, hỗ trợ từ nguồn
vận động hợp pháp của cơ sở để chia sẻ khó khăn với người lao động. H.G

Sẽ có thêm giải pháp
hỗ trợ người dân 
và doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa đồng ý
đề xuất của Bộ Tài chính về sự cần thiết

bổ sung các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ người
dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch
Covid-19.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài
chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các
bộ, cơ quan liên quan, trên cơ sở Nghị quyết của
Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất khóa XV, khẩn
trương hoàn thiện đề xuất ban hành văn bản pháp
luật phù hợp theo trình tự thủ tục rút gọn về các
giải pháp tiếp theo hỗ trợ người dân, doanh
nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 theo
đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ trước ngày 10/8/2021 để trình cấp
thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó, cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các
giải pháp chính sách hỗ trợ đã thực hiện vừa qua,
trên cơ sở đó, xác định sự cần thiết phải điều
chỉnh, bổ sung về đối tượng thụ hưởng, nội dung
chính sách, thời hạn thực hiện..., bảo đảm các
chính sách phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ trợ kịp
thời cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời lưu
ý lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu tác động của
chính sách. Các bộ, cơ quan liên quan có trách
nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để
triển khai, hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, bảo
đảm thời hạn, chất lượng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng
đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, Văn
hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương
binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm
Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của Ban
Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV)
thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành
chính của Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp
tốt hơn trong quản lý, chỉ đạo điều hành; chủ trì
nghiên cứu, xây dựng hoặc điều chỉnh cơ chế,
chính sách cho phù hợp với tình hình đại dịch
Covid-19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua
khó khăn, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất
của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.
Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, quyết
định.

Ban IV đã tiến hành cuộc khảo sát ý kiến
doanh nghiệp, hiệp hội về đề xuất các nhóm
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chính sách
thúc đẩy tiêm vaccine. C.THÀNH 

Lâm Đồng lên kế hoạch đón người dân
từ TP Hồ Chí Minh trở về

Trước đó, Lâm Đồng đã ra văn bản
yêu cầu các huyện, thành phố trên địa
bàn không tiếp nhận đối với các trường
hợp tự ý về địa phương bằng phương tiện
cá nhân hoặc các phương tiện khác
(không liên hệ, đăng ký với chính quyền
địa phương để tổ chức đón theo quy định)
để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn. Đối với lái xe vận
chuyển hàng hóa thực hiện theo hướng
dẫn riêng của Sở Giao thông Vận tải tỉnh
Lâm Đồng về việc xét nghiệm, lưu trú tại
nơi cách ly lúc không lái xe. 

lChốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ tỉnh Lâm Đồng.
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PHÁP LUậT 

HẢI PHÒNG: 
Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo 
chủ chốt

Ngày 30/7, Thường trực Thành
ủy Hải Phòng tổ chức Hội

nghị công bố các Quyết định của
Ban Thường vụ (BTV) về công
tác cán bộ tại sở, ngành, quận,
huyện. Theo đó, BTV Thành ủy đã
có các Quyết định: điều động và
chỉ định ông Phạm Văn Thép,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NN&PTNT)
tham gia Ban Chấp hành (BCH)
Đảng bộ, BTV Huyện ủy Thủy
Nguyên và giữ chức vụ Bí thư
Huyện ủy Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025; điều động ông Uông Minh Long,
Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia BCH Đảng bộ
huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn
Công Hân, Chủ tịch UBND quận Hải An thôi tham gia BCH, BTV Quận ủy,
thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Hải An nhiệm kỳ 2020 - 2025 để giữ chức
vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; điều động ông Dương Đình Ổn,
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia BCH Đảng bộ,
BTV Quận ủy Hải An và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Hải An nhiệm kỳ
2020 – 2025; điều động ông Bùi Thành Cương, Phó Trưởng ban Ban Nội chính
Thành ủy tham gia BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy Tiên Lãng và giữ chức vụ
Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của
Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đỗ Gia Khánh, Phó Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ  được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở
NN&PTNT; ông Phạm Trung Huy, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp (Văn
phòng Thành ủy) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Hoàng Văn Đức,
Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục
và Đào tạo) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Văn Thiện, Trưởng
phòng Phòng Nội chính và Kiểm tra giám sát (Văn phòng UBND TP) được bổ
nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP. THÙY LINH

Tội phạm mua bán người có xu hướng 
tinh vi hơn
Đó là nhận định của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công

an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban
Chỉ đạo 138/CP) về tình hình hoạt động tội phạm mua bán người.

Trong đó, riêng tại nước ta, theo thống kê từ năm 2015 đến năm 2020, lực
lượng chức năng đã phát hiện gần 1.300 vụ, gần 1.700 đối tượng, lừa bán gần
3.000 nạn nhân. Qua thực tiễn đấu tranh với tội phạm mua bán người của lực
lượng Công an cho thấy: Các đối tượng hình thành nhiều đường dây, băng nhóm
tội phạm mua bán người hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức,
thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nạn nhân hiện nay 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...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm mua bán người, để
tập trung đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, đồng thời thực hiện cam
kết, nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, với
vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an sẽ tập trung
làm tốt công tác phòng ngừa, nhất là phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ với
phòng ngừa nghiệp vụ của các lực lượng chức năng, phát huy vai trò các tổ chức
chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin về tình hình, thủ đoạn hoạt động
của tội phạm mua bán người và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về phòng, chống mua bán người đến mọi tầng lớp nhân dân; chủ động nắm
chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm
chế hoạt động tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan. Tổ
chức chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người tại 08
địa phương trọng điểm, gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Điện
Biên, Nghệ An, Tây Ninh và Cần Thơ; xây dựng, hoàn thiện, triển khai văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người...

Hôm qua (30/7), Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
đã phối hợp tổ chức sự kiện trực tuyến Chung tay phòng, chống mua bán người
nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7. Đáng chú ý, ngoài việc
mua bán người nhằm mục đích hoạt động mại dâm, bóc lột sức lao động như
trước đây, công an phát hiện một số trường hợp mua bán người nhằm mua bán
trẻ sơ sinh, nội tạng, bộ phận cơ thể.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước
và trên thế giới, thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người tinh vi hơn, sử dụng
mạng xã hội nhiều hơn, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, giải cứu nạn
nhân. Do đó, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chặn đứng
loại tội phạm này, trong đó giải pháp về việc lấy nạn nhân làm trung tâm là một
trong những giải pháp tiên quyết để giải quyết các vấn đề của nạn nhân và đấu
tranh phòng, chống mua bán người. Đó cũng chính là chủ đề của Ngày thế giới
phòng, chống mua bán người năm nay được Liên Hợp quốc xác định là “Lắng
nghe nạn nhân - Dẫn lối hành động”, khuyến nghị các quốc gia lấy nạn nhân làm
trung tâm trong mọi giải pháp về phòng, chống mua bán người. THƯ – HOA 

Không thi đầu vào, đào tạo
cũng có bằng

Theo cáo trạng, quá trình
hoạt động, Đại học (ĐH) Đông
Đô chưa làm thủ tục đề nghị và
chưa được Bộ Giáo dục và Đào
tạo (Bộ GD&ĐT) cho phép đào
tạo văn bằng 2 (VB 2), trong đó
có ngành Ngôn ngữ Anh (VB 2
tiếng Anh). Tuy nhiên, từ tháng
4/2017, Trần Khắc Hùng (khi
đó Chủ tịch HĐQT Trường ĐH
Đông Đô) đã chỉ đạo Dương
Văn Hòa, Trần Kim Oanh (khi
đó là Phó Hiệu trưởng) ký các
thông báo tuyển sinh hệ VB 2
tiếng Anh đăng trên website của
Trường và ký hợp đồng thỏa

thuận hợp tác tuyển sinh, hỗ trợ
đào tạo hệ VB 2 tiếng Anh với
15 cơ sở đào tạo. 

Ngoài ra, Trần Khắc Hùng
còn trực tiếp chỉ đạo Dương Văn
Hòa ký ban hành Quy định mức
thu học phí toàn khóa đối với hệ
VB 2 tiếng Anh. Đồng thời ban
hành chương trình đào tạo VB 2
chính quy tiếng Anh với 71 tín
chỉ, trong thời gian 2 năm.

Quá trình tuyển sinh, đào
tạo, thấy nhiều người có nhu cầu
lấy bằng nhanh để hoàn thiện
đầu vào, đầu ra nghiên cứu sinh,
học thạc sỹ, thi công chức, thi
nâng ngạch nên cuối năm
2017, đầu 2018, Trần Khắc
Hùng đã tổ chức cuộc họp Ban

Giám hiệu, Phòng Đào tạo,
Viện Đào tạo liên tục (Viện
ĐTLT), Viện 4.0… để quán
triệt chủ trương làm và cấp VB
2 chính quy tiếng Anh cho
những người có nhu cầu lấy
bằng không qua tuyển sinh,
đào tạo theo quy định.

Theo đó, Trần Khắc Hùng
đã chỉ đạo Ban Giám hiệu và
nhân viên của ĐH Đông Đô là
Dương Văn Hòa, Trần Kim
Oanh (Phó Hiệu trưởng kiêm
Phó Viện trưởng Viện ĐTLT),
Lê Ngọc Hà (Phó Hiệu trưởng
kiêm Phó Viện trưởng Viện
4.0)… lợi dụng chức trách,
nhiệm vụ được giao để tiếp
nhận hồ sơ, làm giả các thủ
tục, hợp thức các loại giấy tờ,
bài thi, bảng điểm để cấp VB
2 cử nhân tiếng Anh hệ chính
quy không đúng quy định
nhằm thu lợi bất chính.

Tại Viện ĐTLT, Trần Kim
Oanh chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận
hồ sơ học viên, không tổ chức
thi đầu vào, không qua đào tạo
theo tín chỉ mà chỉ hướng dẫn
học viên hợp thức bài thi bằng
hình thức phát đề và đáp án cho
học viên chép lại. Cá biệt có
trường hợp không phải hợp thức
bài thi… Tại Viện 4.0 cũng
tương tự như vậy.

Mặc dù đã ly hôn,
“đường ai nấy đi” nhưng
nhiều người phụ nữ vẫn
liên tục bị chồng cũ
quấy rối, đe dọa, thậm
chí bạo hành. Cách nào
để giải quyết những vụ
việc như vậy?
Đủ kiểu bạo hành sau ly hôn

Mới đây, một người phụ nữ ở
Hạ Long, Quảng Ninh đã gửi đơn
đến cơ quan chức năng để tìm sự
giúp đỡ. Chị là giáo viên và đã ly
hôn vì chồng ngoại tình khi chị
đang mang thai đứa con thứ ba.
Khi ly hôn, người chồng nuôi hai
con lớn, còn chị nuôi con nhỏ.
Nhưng mọi việc không dừng lại
ở đó, vì người chồng cũ luôn
quấy rối, làm phiền đến cuộc
sống của chị như đe dọa, lăng
mạ, làm nhục chị với trường
học, bạn bè, lối xóm. 

Không những thế, người đàn
ông này còn ngang nhiên cấm cản
việc chị đến thăm con, thậm chí
còn chửi bới mỗi khi chị gặp con.
Chồng cũ còn liên tục gọi điện

đến Ban Giám hiệu nhà trường
nơi chị giảng dạy để lăng mạ… 

Vụ nữ diễn viên đóng vai cô
Xuyến trong phim “Về nhà đi
con” bị chồng cũ đấm gãy xương
mũi vừa qua tại Hà Nội đã xới
xáo lại vấn nạn trước đó nhiều
hoa hậu, nghệ sĩ cũng tố bị chồng
cũ bạo hành. Năm 2014, Hoa hậu
Diễm Hương từng gửi đơn cầu
cứu về việc bị chồng đại gia liên
tục hăm dọa quấy rối và hành
hung vì ghen tuông mù quáng. Ca
sĩ Hồ Lệ Thu, người mẫu Minh

Trang, MC Quỳnh Chi… cũng
từng lên tiếng về việc bị chồng cũ,
bạn trai cũ hành hung.

Không bị bạo lực về thể xác,
một người phụ nữ từng tìm đến
cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ địa
phương với lá đơn về chuyện chị
bị bạo hành tinh thần. Chị cho
biết, cuộc hôn nhân của chị là
chuỗi ngày sống trong bạo lực,
thường xuyên bị chồng đánh đập.
Không chịu nổi hành vi bạo lực,
chị ly hôn và nghĩ cuộc đời của
mình từ nay sẽ an yên. Vậy nhưng

Làm gì khi bị chồng cũ
bạo hành?

lẢnh minh họa.

lBí thư  Thành ủy Trần Lưu Quang trao quyết định,
tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Thép và
đồng chí Uông Minh Long.

VỤ ÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ:

Hơn 200 người sử dụng bằng giả
nhưng chưa rõ nhân thân

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Văn Hòa (SN
1983, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô  và 9 bị can khác, nguyên là
các Hiệu phó, cán bộ của Đại học Đông Đô… về tội “Giả mạo trong công tác”. 

lCơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can trong vụ án.
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Khi các học viên hoàn
thiện các bài thi, các cán bộ,
nhân viên của ĐH Đông Đô
dọc phách, chuyển cho các
giáo viên của Trường chấm
bài, tổng hợp kết quả, lập
bảng điểm khóa học cho từng
học viên; lập danh sách đề
nghị in bằng. 

Để có phôi in bằng, tháng
10/2018, Trần Kim Oanh chỉ
đạo Trần Ngọc Quang (Phó
phòng Đào tạo và Quản lý
sinh viên) hợp thức hóa bằng
cách làm các văn bản: Quyết
định công nhận danh sách thí
sinh trúng tuyển ĐH hệ VB 2
tiếng Anh và các công văn để
Dương Văn Hòa ký, gửi Bộ
GD&ĐT đề nghị mua phôi
để in bằng cử nhân tiếng Anh
hệ VB 2 chính quy. Sau đó
khi in bằng xong, Dương
Văn Hòa ký phát hành.

Tiêu hủy hồ sơ, lý lịch
của học viên khi bị 
phát hiện?

Cơ quan điều tra (CQĐT)
xác định, từ tháng 4/2018 đến
tháng 3/2019, ĐH Đông Đô
đã cấp 429 văn bằng và 2
giấy chứng nhận giả, thu tổng
số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Trong số này, cơ quan tố tụng
đã triệu tập 210 người được
cấp văn bằng, giấy chứng
nhận giả. Còn 221 người đã
làm rõ danh tính nhưng
không tìm ra nơi cư trú, đơn
vị công tác.

Đáng chú ý, sau khi bị
A03 – Bộ Công an phát hiện,
các đối tượng đã có dấu hiệu
tiêu hủy nhiều hồ sơ lý lịch
của các học viên và sổ sách
liên quan việc đào tạo VB 2

tiếng Anh, gây khó khăn
cho công tác điều tra và kết
luận vụ án. Tuy nhiên,
CQĐT không xác định
được ai thực hiện.

Trong 210 trường hợp
được cấp bằng và chứng
nhận giả, 67 người đã dùng
các loại giấy tờ này để làm
nghiên cứu sinh, 2 trường
hợp sử dụng để học thạc sĩ, 4
người kê khai hồ sơ công và
viên chức, 3 cá nhân khác
dùng bằng giả để thi công
chức hoặc thi thăng hạng. 

Cơ quan tố tụng đã đề
nghị các cơ quan chủ quản xử
lý trách nhiệm những người
dùng bằng giả và chứng nhận
giả, đồng thời kiến nghị hủy
kết quả sử dụng giấy tờ giả liên
quan vụ án. Kết quả có 2
trường hợp bị miễn nhiệm
chức vụ, 14 trường hợp bị cảnh
cáo, khiển trách, kiểm điểm, 6
trường hợp tự kiểm điểm và
nhận lỗi… Các cơ sở đào tạo
nghiên cứu sinh đã hủy kết quả
và không công nhận kết quả
nghiên cứu sinh 31 trường
hợp, 24 trường hợp khác tự
nghỉ học xin rút hồ sơ…

Liên quan tới vụ án,
CQĐT kiến nghị Bộ trưởng

Bộ GD&ĐT xem xét, xử lý
kỷ luật đối với các cá nhân có
trách nhiệm theo quy định
của pháp luật và chỉ đạo khắc
phục. Bởi theo CQĐT,
Trường ĐH Đông Đô chưa
làm thủ tục đề nghị Bộ
GD&ĐT cho phép tuyển
sinh, đào tạo bằng ĐH thứ 2
nhưng từ năm 2015 đến năm
2017, Vụ Kế hoạch tài chính
đã thông báo chỉ tiêu tuyển
sinh VB 2 hệ chính quy cho
Trường ĐH Đông Đô; Vụ
Giáo dục Đại học xét duyệt,
đăng tải trên Cổng thông tin
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
đề án tuyển sinh năm 2017,
2018, 2019 có chỉ tiêu VB 2
hệ chính quy.

Ngoài ra, năm 2018, Đoàn
kiểm tra số 1 của Bộ GD&ĐT
đã kiểm tra nhưng không phát
hiện việc Trường ĐH Đông
Đô chưa được phép đào tạo
VB 2 tiếng Anh. Do đó,
CQĐT kết luận việc làm của
các đơn vị, cá nhân nêu trên
đã vi phạm Quyết định của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT quy định
về đào tạo cấp bằng ĐH thứ 2
và thiếu trách nhiệm trong
việc kiểm tra.

VÂN THANH 

anh ta lại làm đủ mọi cách để
quấy rối cuộc sống của chị.
Chị và chồng cũ mỗi người
nuôi một đứa con nhưng anh
ta không cho chị gặp con
thường xuyên. Chị cũng
không được đón con, không
được can thiệp vào việc dạy dỗ
con của anh ta. 

Điều khiến chị suy nghĩ
nhất là anh ta liên tục nhắn tin
rằng con buồn, con lủi thủi,
con nhớ mẹ. Ngày nào anh ta
cũng lấy con ra để tác động
đến chị. Anh ta đã lấy điểm
yếu nhất của người mẹ để
khiến chị lung lay. Suốt những
ngày sau ly hôn, chị đã không
có giấc ngủ ngon. Cuộc sống
bây giờ của chị dù không bị
bạo lực về thể xác nhưng lại bị
chồng cũ bạo hành tinh thần.

Cần tìm hiểu cách bảo vệ 
bản thân

Đó là quan điểm của ThS.
Lê Thị Lan Anh - Viện trưởng
Viện Phát triển Giáo dục & Trí
tuệ Việt, người có nhiều kinh
nghiệm với các dự án bình
đẳng giới và quyền phụ nữ,
chống bạo hành, khi trao đổi
với truyền thông xung quanh
vấn đề phụ nữ bị bạo hành. 

“Mười ba năm trước đây,
khi tham gia dự án về bình
đẳng giới, quyền phụ nữ và
phòng chống bao lực gia đình,
tôi và các cán bộ nghiên cứu,

chuyên gia phụ trách dự án
thường đi về các tỉnh xa, đến
với các xã, huyện nghèo để tìm
hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền,
định hướng và hỗ trợ các
trường hợp bị bạo lực gia đình.
Khi đó, tôi chứng kiến quá
nhiều mảnh đời phụ nữ bất
hạnh, quá nhiều vấn nạn bạo
lực gia đình theo kiểu đánh
đập, chửi bới, lăng mạ, hành
hạ, ngược đãi. Không chỉ bị
đập phá tài sản, phụ nữ còn bị
đuổi ra khỏi nhà.  

Ngày nay, cùng với sự tiến
bộ của xã hội, sự phát triển của
khoa học, công nghệ và truyền
thông; các vấn đề về bình đẳng
giới, bảo vệ quyền phụ nữ và
phòng chống bạo lực gia đình
đã được tuyên truyền, phổ biến
đến đông đảo nhân dân. Nhận
thức của người dân vì thế cũng
được nâng lên. Nhưng từ
những vụ việc phụ nữ bị
chồng/ chồng cũ bạo hành gần
đây, tất cả chúng ta đều thừa
nhận rằng, đâu đó trong những
góc khuất của cuộc sống, góc
tối của gia đình, vấn nạn này
vẫn tồn tại, vẫn âm ỉ cháy” -
ThS. Lê Thị Lan Anh chia sẻ.

Theo ThS. Lê Thị Lan
Anh, phụ nữ cần tìm hiểu cách
để bảo vệ bản thân khỏi vấn
nạn bị bạo hành. “Chẳng ai
muốn bị bạo hành, ai cũng
muốn tránh. Tuy nhiên, để

phòng tránh triệt để, chị em
phụ nữ cần tìm hiểu các thông
tin liên quan đến quyền, lợi ích
của bản thân trong Luật Phòng
chống bạo lực gia đình. Từ đó,
hiểu được các hành vi bạo lực,
các hình phạt đối với các hành
vi đó và cơ quan tố giác khi
chẳng may rơi vào cảnh bạo
lực” -  ThS. Lê Thị Lan Anh
nêu quan điểm.

Ở một góc độ khác, Luật
sư Nguyễn Huy An - Đoàn
Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại
Điều 83 Luật Hôn nhân và Gia
đình 2014 quy định, cha, mẹ
trực tiếp nuôi con cùng các
thành viên gia đình không
được cản trở người không trực
tiếp nuôi con trong việc thăm
nom, chăm sóc, nuôi dưỡng,
giáo dục con. 

Khi bị chồng cũ cản trở
quyền thì người mẹ có quyền
tố cáo hành vi này tới cơ quan
công an hoặc UBND để cơ
quan có thẩm quyền xử phạt.
Người mẹ có thể xin xác nhận
của UBND hoặc công an về
việc chồng cũ có hành vi cản
trở quyền chăm con của mình,
sau đó yêu cầu cơ quan thi
hành án thi hành theo bản án,
quyết định của Tòa án, hoặc
cũng có thể đề nghị thay đổi
người trực tiếp nuôi con sau
khi ly hôn căn cứ theo Điều
84 Luật Hôn nhân và Gia
đình 2014. HỒNG MINH 

Kết luận điều tra bổ sung vụ gây thất thoát 
ở VEAM
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) (Bộ Công an) và có kết luận điều tra bổ sung vụ án

vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra
tại Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty CP Vận tải
và Thương mại Veam (Vetranco) và một số doanh nghiệp liên quan.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2011 – 2019, bị can Trần Ngọc Hà lần lượt giữ
chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (TGĐ) VEAM. Là người giữ
vai trò chính, quyết định các công việc điều hành của VEAM nhưng bị can này đã
thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết
định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định
pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước.

Cụ thể, từ năm 2007 – 2013, VEAM đã có 6 lần bảo lãnh cho Vetranco vay tiền tại các
ngân hàng, ký hợp đồng thương mại và cho Vetranco vay tiền theo hạn mức trái quy định
để ký các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa. Tuy là TGĐ của VEAM nhưng bị can
Hà đã không thực hiện theo quy trình có sự tham mưu của các bộ phận chuyên môn, ký
nhiều văn bản bảo lãnh thanh toán cho các hợp đồng tín dụng Vetranco vay tiền tại các
ngân hàng. 

Sau đó, do Vetranco không trả được các khoản vay nên VEAM buộc phải dùng nguồn
tiền của mình trả cho các ngân hàng, dẫn đến bị thiệt hại khoảng 208 tỉ đồng. 

Về phía Vetranco, khi có nguồn vốn vay của VEAM, vốn vay ngân hàng và vốn tự có,
doanh nghiệp này đã lập các hợp đồng khống mua bán hàng hóa lòng vòng, chuyển tiền
cho các doanh nghiệp vay trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 182 tỉ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Hà còn bị cáo buộc đã phê duyệt dự án đầu tư sản
xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất
thoát hơn 56 tỉ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400.000 USD để phát triển sản
phẩm mới không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại gần 10 tỉ đồng…

Vì vậy, Cơ quan CSĐT đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Trần Ngọc Hà, bị
can ông Lâm Chí Quang (cựu TGĐ VEAM), Vũ Quang Tâm và Vũ Từ Công - đều là cựu
Phó TGĐ VEAM… về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây
thất thoát, lãng phí”.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT cũng làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân
tại HĐTV VEAM, Ban kiểm soát VEAM, Vetranco… nhưng chưa đủ căn cứ để xem xét
trách nhiệm hình sự đối với những người này. NGỌC DIỆP 

NGHỆ AN:
Lĩnh án tử hình vì tham 15 triệu đồng tiền công
vận chuyển ma túy

Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Xồng Và Mềnh
(SN 1977, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép

chất ma túy”.
Mềnh là đối tượng nghiện ma túy, từng 2 lần bị phạt tù với các mức án 24 tháng và 42

tháng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào các năm 2012 và 2016. 
Ra tù được một thời gian, khoảng đầu tháng 1/2021, trong một lần đi mua đồ, Mềnh

gặp Mùa Bá Của (quê xã Nậm Càn, di cư sang Lào từ năm 2005). 
Qua trao đổi, Của đặt vấn đề thuê Mềnh vận chuyển 2,2kg ma túy đi bán cho khách và

sẽ được trả công 15 triệu đồng. Mềnh đồng ý.
Ngày 31/1, Của giao ma túy cho Mềnh và đưa số điện thoại người nhận, đồng thời dặn

lấy về 250 triệu đồng. Mềnh nhận hàng rồi đem đi cất giấu trong rừng. 
Theo hướng dẫn của Của, ngày 2/2, Mềnh liên lạc với bên mua, hẹn giao dịch tại Trung

tâm Y tế huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An). Trưa cùng ngày, khi Mềnh đang cầm theo
ma túy đứng đợi khách thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi mua bán ma túy để nhận 15 triệu đồng và xin
được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Tuy nhiên, do xét thấy khối lượng ma túy bị cáo mua bán là lớn và bị cáo có tình tiết
tăng nặng là tái phạm nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Xồng Và Mềnh mức án tử hình.

Đối với người đàn ông tên Mùa Bá Của, do Mềnh không biết rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ
quan điều tra không có căn cứ để xử lý. KIM LONG

NINH BÌNH:
“Giang hồ mạng” Dương Minh Tuyền 
cùng nhóm người bay lắc trong quán karaoke

Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng công an vừa phát
hiện 13 đối tượng tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán

karaoke trên địa bàn.
Theo đó, khoảng 2h35 ngày 29/7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an

TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) kiểm tra quán karaoke Phan Tom (phố 11, phường Đông
Thành) do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú TP Ninh Bình) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động bất chấp các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19 của địa phương. Tổ công tác phát hiện tại phòng “Trái đất” thuộc tầng 5 của quán
có 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tập thể. Đáng chú ý,
trong nhóm này có Dương Minh Tuyền (35 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh,
còn được gọi là “thánh chửi” và bị coi là “giang hồ mạng”, từng bị TAND thành phố Bắc
Ninh tuyên phạt 32 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản).

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 2,6 gram ketamine cùng 0,475 gram ma túy dạng
kẹo. Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện 11/13 người dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã đặt mua 10 viên ma túy dạng kẹo và
1 túi Ketamin có tổng trị giá 14 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho Bùi Quỳnh Châu (nhân
viên của quán karaoke Phan Tom). Số ma túy này được mua qua Nguyễn Thế Dũng (SN
1993, trú tại thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. GIA HỒNG

Đối với bị can Trần Khắc
Hùng (Chủ tịch HĐQT Trường
ĐH Đông Đô), VKSND Tối cao
cho rằng bị can này giữ vai trò
chủ mưu, khởi xướng, tổ chức
và chỉ đạo những người khác
thực hiện hành vi như cáo
trạng. Tuy nhiên, bị can này
hiện đang bỏ trốn và đang bị
truy nã nên CQĐT tạm đình
chỉ, khi bắt được sẽ xử lý. lBị can Trần Khắc Hùng hiện

đang bị truy nã.
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Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu vừa có báo cáo về kết quả
thí điểm ứng dụng công nghệ
cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ
sông Dinh thuộc “Dự án thí
điểm ứng dụng công nghệ cấu
kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông,
hồ và đê biển để bảo vệ bờ
sông, biển tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu”. Dự án thí điểm này được
giao cho Công ty Cổ phần
Khoa học Công nghệ Việt Nam
(Busadco) thực hiện với chủ
nhiệm dự án là ông Hoàng Đức
Thảo, Tổng Giám đốc.  

Báo cáo đánh giá, công
nghệ có kết cấu bê tông cốt sợi
được đúc sẵn nên khả năng
chống ăn mòn, chống xâm thực
tốt hơn vật liệu bê tông cốt
thép, khắc phục được những
yếu tố bất lợi về thời tiết, khí

hậu, thủy văn trong quá trình
thi công. Bên cạnh đó, do cấu
kiện được thiết kế, lắp ghép nên
thuận tiện cho việc tháo dỡ, di
dời khi cần thiết. 

Đáng chú ý, “Cấu kiện kè
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển”
thuộc Danh mục công nghệ cao
được đưa vào danh mục ưu tiên
đầu tư phát triển và danh mục
sản phẩm công nghệ cao được
khuyến khích phát triển theo
quy định. Hội đồng KH&CN
tư vấn đánh giá giữa kỳ đối với
dự án cũng đánh giá dự án kè
sông Dinh đạt yêu cầu về chất
lượng và số lượng sản phẩm
theo Hợp đồng. 

Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng
Tàu nhấn mạnh, công nghệ và
sản phẩm thí điểm được làm
chủ và phát triển bởi doanh
nghiệp khoa học công nghệ

trong nước. Vì vậy, có thể chủ
động khai thác triệt để nguyên
vật liệu và nhân lực tại chỗ, sẵn
sàng sản xuất, thi công lắp đặt
nhanh chóng đối với các dự án
tương tự.

Ngoài ra, công nghệ này còn
có ưu điểm lớn về giá thành. Cụ
thể, giải pháp ứng dụng công
nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ
bờ sông Dinh (chiều dài tuyến
100m) được nghiệm thu thanh
quyết toán với tổng số tiền là
3.341 triệu đồng, trong đó, chi
phí thiết kế, thi công là 2.860
triệu đồng, tương đương với
suất đầu tư khoảng 40 triệu
đồng/m. “Nếu so sánh theo suất
đầu tư thi công thì Dự án có giá
thành rẻ hơn 25% so với giải
pháp kè bảo vệ bờ theo phương
án truyền thống được phê
duyệt” - báo cáo ghi rõ. 

Trên cơ sở kết quả thí điểm
ứng dụng công nghệ cấu kiện
lắp ghép bảo vệ bờ sông Dinh
và hiện trạng sạt lở bờ sông
trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN
đã đề nghị UBND tỉnh xem
xét, chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT), Ban Quản lý dự
án chuyên ngành NN&PTNT
và các cơ quan, đơn vị có liên
quan theo chức năng, nhiệm vụ
quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi để triển khai nhân
rộng, ứng dụng công nghệ cấu
kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông
của Busadco vào các dự án kè

bảo vệ bờ sông thích hợp trên
địa bàn tỉnh. 

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu đã có công văn, có
ý kiến giao Sở NN&PTNT,
UBND các huyện, thị xã thành
phố nghiên cứu ý kiến của Sở
KH&CN và triển khai thực
hiện theo đúng quy định hiện
hành của Nhà nước về quản
lý dự án đầu tư xây dựng
công trình. HOÀNG TÚ

Theo Công văn 230 TCT-
KTNB ngày 28/7, Tổng cục
Thuế cho biết, thời gian vừa
qua  ngành Thuế đã tập trung
cải cách thủ tục hành chính
thuế, Luật Quản lý thuế quy
định người nộp thuế (NNT) tự
khai, tự nộp và tự chịu trách
nhiệm trước pháp luật, doanh
nghiệp (DN) có quyền phát
hành hóa đơn (HĐ)  để sử
dụng cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh. Tuy nhiên, gần
đây một bộ phận DN vẫn tiếp
tục lợi dụng sự thông thoáng
của cơ chế, chính sách để sử
dụng HĐ không hợp pháp và
sử dụng không hợp pháp HĐ
nhằm mua bán HĐ trái phép
thu lợi bất chính. 

Trước tình hình này, để kịp
thời ngăn chặn việc thành lập
DN để mua bán HĐ trái phép,
sử dụng HĐ không hợp pháp
thu lời bất chính, thất thu ngân
sách nhà nước (NSNN), Tổng
cục Thuế yêu cầu các Cục
Thuế, Chi cục Thuế chỉ đạo
thường xuyên giao cho bộ phận
chức năng (các phòng, đội)
tăng cường công tác tuyên
truyền hỗ trợ, hướng dẫn NNT
thực hiện đúng quy định của
pháp luật trong chấp hành Luật
Quản lý thuế, chấp hành
nghiêm các quy định về sử
dụng HĐ trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh. 

Đẩy mạnh tuyên truyền việc
nhận diện hành vi mua bán, sử
dụng HĐ bất hợp pháp và chế
tài xử lý đối với từng hành vi để
NNT biết và tránh tham gia vào
các giao dịch mua bán HĐ;
phối hợp với các đơn vị truyền
thông công khai thông tin DN
có hành vi mua bán HĐ để nêu

gương góp phần “cảnh tỉnh”
các đối tượng đã và đang có ý
định vi phạm pháp luật về HĐ.

Đồng thời chỉ đạo tất cả các
Phòng Thanh tra, kiểm tra, các
Chi cục Thuế quận/huyện rà
soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời
đối với các DN có rủi ro cao về
hành vi in, phát hành, mua bán,
sử dụng HĐ bất hợp pháp.

Cụ thể, thu thập thông tin dữ
liệu về tổ chức, cá nhân, DN do
Cục Thuế, Chi cục Thuế đang
quản lý và thông tin về NNT từ
các cơ quan khác như: Thông
tin giao dịch đáng ngờ từ cơ
quan giám sát Ngân hàng;
Thông tin từ cơ quan quản lý
nhà nước khác (Thanh tra
Chính phủ, Kiểm toán Nhà
nước, cơ quan khác...); đơn thư

tố cáo; phương tiện thông tin
truyền thông; tổ chức nhận
dạng DN có dấu hiệu rủi ro về
in, phát hành, sử dụng, mua bán
HĐ bất hợp pháp, nắm bắt hành
vi, cách thức của NNT sử dụng,
mua bán HĐ bất hợp pháp (theo
hướng dẫn tại Công văn
2928/TCT-TTKT ngày
22/7/2020 của Tổng cục Thuế).
Đồng thời nhận biết các dấu
hiệu về hành vi và cách thức
của NNT mua bán, sử dụng HĐ
như: DN có phát hành HĐ số
lượng lớn nhưng tạm ngưng
kinh doanh hoặc những DN đã
có thông báo bỏ địa chỉ kinh
doanh nhưng xin hoạt động trở
lại, có doanh thu biến động lớn,

sử dụng nhiều HĐ nhưng
không phát sinh số thuế phải
nộp hoặc số thuế phải nộp
không tương xứng với doanh
thu; những DN báo cáo sử dụng
HĐ có số lượng HĐ sử dụng
bằng 0 hoặc lượng HĐ sử dụng
lớn bất thường; lập danh sách
NNT có rủi ro về in, phát hành,
sử dụng, mua bán HĐ bất hợp

pháp; rà soát, phân tích dữ liệu
đã thu thập về NNT để nhận
diện, xác định danh sách NNT
có rủi ro về HĐ. Phân tích rủi
ro để xác định NNT có rủi ro
cao về HĐ; tổ chức giám sát
chặt chẽ đối với NNT có rủi ro
cao về HĐ.

Tổng cục Thuế cũng yêu
cầu các bộ phận chức năng của
cơ quan thuế (CQT) thực hiện
việc xác minh tình trạng hoạt
động của NNT tại địa chỉ đã
đăng ký với CQT mình quản lý
theo quy định... Đồng thời, thực
hiện theo hướng dẫn tại Công
văn 3928/TCT-TTĐT ngày
18/9/2020 của Tổng cục Thuế
về việc CQT phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng có
liên quan, thường xuyên quan
tâm chỉ đạo CQT, bộ phận chức
năng phối hợp với cơ quan
Công an theo Quy chế
157/QCPH - TCT-TCCS ngày
31/10/2007 giữa Tổng cục
Thuế và Tổng cục Cảnh sát. Xử
lý nghiêm các trường hợp vi
phạm, chủ động phối hợp với
cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc
chuyển hồ sơ xử lý theo quy
định đối với NNT có hành vi sử
dụng HĐ không hợp pháp và sử
dụng không hợp pháp HĐ, để
ngăn chặn kịp thời và có biện
pháp phòng ngừa, tránh gây
hậu quả, thiệt hại cho NSNN…

LINH LINH

“Siết” mua bán hóa đơn
bất hợp pháp

Trước tình trạng một số
doanh nghiệp lợi dụng sự
thông thoáng của cơ
chế, chính sách để sử
dụng hóa đơn không hợp
pháp và sử dụng không
hợp pháp hóa đơn nhằm
mua bán hóa đơn trái
phép thu lợi bất chính,
Tổng cục Thuế vừa có
văn bản yêu cầu các Cục
Thuế chấn chỉnh, kiểm
tra, rà soát, có biện
pháp phòng ngừa xử lý.

lẢnh minh họa.

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 

Kiến nghị sử dụng rộng rãi 
sản phẩm kè công nghệ cao

Sau khi thực hiện thí điểm công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và
đê biển để bảo vệ bờ sông, biển ở bờ sông Dinh đạt hiệu quả cao, loại kè thuộc
danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển đã được Sở Khoa học và Công
nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị sử dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh. 

lĐoạn kè sông Dinh bằng cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển.

Trong Công văn của Tổng cục Thuế đã đề cập đến trường hợp
13 DN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do 8 đối tượng thành lập để

bán HĐ giá trị gia tăng thu lợi bất chính. Từ thời điểm tháng 8/2020
đến khi bị bóc gỡ (tháng 5/2021), đường dây này đã phát hành và bán
15 nghìn số HĐ cho khoảng 1 nghìn DN trong tỉnh Thanh Hóa và các
tỉnh, thành khác trên địa bàn cả nước như: Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh, Hải Phòng… với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng,
thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
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Gián đoạn xuất khẩu 
nông sản sang Trung Quốc 

Theo Thứ trưởng, nếu không
thu hoạch nông sản sẽ không thể
bắt đầu chu kỳ sản xuất mới. Thế
nhưng, hiện nay nhiều nơi thậm
chí thu hoạch được nhưng cũng
không thể tiêu thụ.

Thông tin cụ thể, bà Nguyễn
Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn -
NN&PTNT) cho biết, Trung
Quốc được xem là thị trường
quan trọng nhất tại khu vực phía
Bắc. Tuy nhiên trong thời gian
qua, do ảnh hưởng của
dịch Covid-19 nên việc xuất khẩu
nông sản, hàng hóa sang Trung
Quốc bị gián đoạn.

“Cụ thể, tại các cửa khẩu ở
Lào Cai, số lượng hàng hóa xuất
sang Trung Quốc giảm 30% so
với 10 ngày trước. Tại cửa khẩu
Tân Thanh (Lạng Sơn), trong
tuần này đã phát hiện 5 ca dương
tính với SARS-CoV-2 nên việc
kiểm soát đã được siết chặt hơn,
tốc độ thông quan hàng hóa qua
đó cũng chậm hơn rất nhiều” - bà
Hương thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn
Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế
biến và Phát triển thị trường nông
sản (CB&PTTTNS) cho biết,
nguyên vật liệu, vật tư nông
nghiệp đang là vấn đề “nóng” ở
cả trong Nam lẫn ngoài Bắc do
chưa có sự nhất quán trong kiểm
tra, kiểm soát khâu lưu thông. Đó
cũng là một trong những nguyên
nhân khiến giá thành nguyên vật
liệu bị đẩy lên cao, tình hình sản
xuất đã khó khăn càng trở nên
khó khăn hơn.

Sẽ thành lập Tổ công tác
phía Bắc

Cùng với Tổ công tác kết nối
cung ứng, tiêu thụ nông sản các
tỉnh phía Nam trong điều kiện
dịch Covid-19 đang hoạt động
rất hiệu quả, Bộ NN&PTNT dự
kiến sẽ tiếp tục thành lập Tổ

công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối
cung ứng, tiêu thụ nông sản tại
các tỉnh, thành phía Bắc trong
điều kiện dịch Covid-19. Tổ
công tác này sẽ do Thứ trưởng
Phùng Đức Tiến làm Tổ trưởng,
Cục CB&PTTTNS sẽ là đơn vị
đầu mối. 

Theo đó, Tổ công tác giúp Bộ
trưởng chỉ đạo sản xuất, kết nối
cung ứng tiêu thụ nông sản thuộc
phạm vi quản lý của Bộ. Cụ thể,
phối hợp với các tỉnh, thành phố
thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu
hoạch nông sản, đảm bảo nhu cầu
tiêu thụ nông sản tại các địa
phương thực hiện giãn cách để
phòng, chống dịch Covid-19. Tổ
công tác có nhiệm vụ chỉ đạo Sở
NN&PTNT các địa phương rà
soát kế hoạch sản xuất thời vụ
đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu
thụ nông sản; xây dựng các
phương án, kế hoạch tiêu thụ
nông sản kịp thời ứng phó với
dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Tổ công tác cần
phối hợp với các bộ, ngành, địa
phương trong chỉ đạo thực hiện
các giải pháp thúc đẩy cung ứng,
tiêu thụ nông sản phục vụ nhu cầu
thiết yếu của các địa phương
thuộc tâm dịch Covid-19; nghiên
cứu, đề xuất báo cáo cơ quan có
thẩm quyền giải quyết các vướng
mắc nếu vượt thẩm quyền.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức
Tiến, Tổ công tác có thể thông
qua hình thức trực tuyến hoặc
trực tiếp sẽ làm việc với các tỉnh
để khơi thông sản xuất, tiêu thụ,
xuất khẩu nông sản, trong đó
những tỉnh đang hoạt động ổn
định sẽ bù đắp cho các tỉnh đang
bị đứt gãy chuỗi sản xuất do
dịch bệnh.

Là đơn vị đầu mối của Tổ
công tác, ông Nguyễn Quốc Toản
cho rằng, một trong những nhiệm
vụ quan trọng nhất của Tổ công
tác là rà soát, đánh giá để đảm
bảo mục tiêu tăng trưởng GDP
của ngành Nông nghiệp trong
giai đoạn cuối năm. “Tình hình

diễn biến dịch Covid-19 tại các
tỉnh phía Bắc chưa bị ảnh hưởng
nặng nề như phía Nam nên chúng
ta cần xử lý sớm 2 vấn đề. Một là,
xây dựng kịch bản để đảm bảo
mục tiêu tăng trưởng trong bối
cảnh nhiều khó khăn. Hai là, đảm
bảo năng lực sản xuất để cung
ứng cho những khu vực còn lại”,
ông Toản đề xuất.

Rút kinh nghiệm từ công tác
tháo gỡ cung ứng, tiêu thụ nông
sản phía Nam, đại diện Cục
CB&PTTTNS cho rằng cần xây
dựng vùng đệm để thành lập
những điểm trung chuyển kết
nối hàng hóa, nông sản. Còn
Cục trưởng Cục Trồng trọt
Nguyễn Như Cường cho rằng,
bên cạnh việc tập hợp các đầu
mối cung ứng nông sản, Tổ
công tác cần đánh giá cung cầu
của địa phương để xem các địa
phương có thể tự cung ứng
được bao nhiêu và cần hỗ trợ cụ
thể ra sao. Bên cạnh đó, cần có
danh sách những đầu mối,
doanh nghiệp của địa phương
và kịch bản vận chuyển nông
sản cũng như kế hoạch sản xuất
tiêu thụ, cân đối cung - cầu. “Từ
dữ liệu đó sẽ có phương án
chung, sau đó tùy thuộc vào tình
hình cụ thể tại địa phương sẽ có
những chỉ đạo, phương án chi
tiết” - ông Cường nói. 

THANH THANH

Thương mại Việt Nam - EU 6 tháng
đầu năm tăng
Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo trực tuyến “Hành trình một

năm Hiệp định EVFTA: Đẩy mạnh hợp tác thực thi hiệu quả” do
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức
ngày 30/7 nhằm kỷ niệm một năm thực hiện Hiệp định Thương mại
Tự do EU-Việt Nam (EVFTA).

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Thông
tin tại Hội thảo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thương
mại giữa Việt Nam và EU đạt 27 tỷ USD. Đây là mức tăng hơn 18%
so với cùng kỳ năm 2020 và là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh
dịch bệnh toàn cầu. Các đại biểu cho rằng, con số này sẽ tiếp tục tăng
khi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) có hiệu lực sau
khi Hiệp định này được phê chuẩn ở từng Quốc gia Thành viên EU.
Ngoài cắt giảm thuế quan, EVFTA còn hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh
vực như bảo vệ môi trường, cải cách luật pháp và phát triển bền vững.
Hiệp định cũng mở ra khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư của EU
trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác như giáo dục đại học,
dịch vụ máy tính, phân phối, viễn thông. Cùng với các cơ hội, các đại
biểu cũng dẫn kết quả Chỉ số Môi trường Kinh doanh EuroCham
(Business Climate Index – BCI) cho biết cũng còn những khó khăn
trong các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính và hàng rào kỹ thuật
thương mại.

Các diễn giả tái khẳng định tầm quan trọng của EVFTA và
EVIPA đối với tương lai quan hệ thương mại Việt Nam-EU, đồng
thời đề xuất hợp tác và đối thoại nhiều hơn nữa để đảm bảo việc
thực thi hai Hiệp định diễn ra suôn sẻ và thành công.  H.DUNG

Ký hợp đồng BOT Dự án cao tốc 
Cam Lam – Vĩnh Hảo
Sáng 30/7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Tập đoàn Đèo Cả

cùng Liên danh nhà đầu tư đã ký Hợp đồng BOT Dự án thành
phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam giai
đoạn 2017 - 2020. Như vậy, cả 3 Dự án thành phần cao tốc Bắc –
Nam được đầu tư theo hình thức PPP đã được ký hợp đồng để bước
sang giai đoạn thu xếp tín dụng.

Trước đó, Bộ GTVT đã tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước và
đến tháng 1/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà đầu tư là Liên danh Tập đoàn Đèo cả - Công ty CP Xây Dựng
Đèo Cả - Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư xây dựng 194. Theo báo
cáo nghiên cứu khả thi, Dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng chiều
dài 78,5km, đi qua hai tỉnh Khánh Hoà và Bình Thuận. Dự án có tổng
vốn đầu tư 8.925
tỷ đồng, trong đó
nguồn vốn nhà
đầu tư khoảng
3.786 tỷ đồng
(vốn chủ sở hữu
khoảng 1.030 tỷ
đồng, vốn vay
khoảng 2.756 tỷ
đồng); nguồn vốn
nhà nước khoảng
4.199 tỷ đồng.

Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc TCVN
5729-2012, giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng
nền đường 17m vận tốc thiết kế 80km/giờ; tuyến hầm Núi Vung có
chiều dài 2,2km, quy mô 3 làn xe. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô sẽ
lên tới 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,35m. Công trình cao tốc ở
dự án này có thêm cả công trình hầm, công trình cầu và các nút
giao liên thông và trực thông (cầu vượt hoặc đường chui). 

MINH HỮU

HÀ NỘI: 
Hết hạn gia hạn nộp tiền thuê đất
Hôm qua - 30/7 là ngày cuối cùng để người nộp thuế gửi giấy đề

nghị gia hạn đến cơ quan thuế tại Hà Nội.
Theo Cục Thuế TP Hà Nội, tính đến thời điểm ngày 28/7/2021,

Cục Thuế TP Hà Nội đã tiếp nhận và chấp nhận hơn 21.000 giấy đề
nghị gia hạn của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn với số thuế
giá trị gia tăng được gia hạn là hơn 6.370 tỷ đồng, số tiền thuê đất
được gia hạn là gần 900 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội cũng thông báo, theo quy định của Nghị định
52/2021/NĐ-CP, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ
quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp
thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót
bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan
thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan thuế quản lý trực
tiếp chậm nhất là ngày 30/7/2021. Đây cũng là 1 trong các điều kiện
quan trọng để người nộp thuế được xét gia hạn tiền thuế và tiền thuê
đất năm nay. T.LAN

TIN TứCLại lo kết nối, tiêu thụ 
nông sản phía Bắc

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phía
Bắc hôm 29/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức
Tiến cho biết, việc tiêu thụ, sản xuất tại các địa phương phía Bắc đang có nhiều
vấn đề cần phải tháo gỡ. “Nếu tình trạng như hiện nay kéo dài sẽ làm đứt gãy
những chuỗi sản xuất nông sản!”, Thứ trưởng Tiến nói.

lChỉ cần ách tắc 1 ngày, nhiều nông sản sẽ phải đổ bỏ. 

Đã có 461 cơ sở kết nối 
với Sở NN&PTNT Hà Nội

Ông Tạ Văn Tường, Phó
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà
Nội cho biết, khó khăn lớn
nhất là về lưu thông sản phẩm
trong thời điểm giãn cách.
Theo ông Tường, thương lái
không thể đi từ xã tới xã, thậm
chí có thương lái đi mua mà
không về được. Sở NN&PTNT
Hà Nội đã đề nghị Sở Giao
thông Vận tải tạo điều kiện,
nhưng chưa được vì số lượng
quá lớn. Với riêng Hà Nội, Sở
Giao thông Vận tải   hiện phải
cấp khoảng 1.000 giấy để lưu
thông trên “luồng xanh” nhưng
cho đến trưa ngày 29/7, nhiều
doanh nghiệp vẫn chưa đăng
ký được. 

Sở NN&PTNT Hà Nội kiến
nghị bỏ giấy chứng nhận
phương tiện, bỏ “luồng xanh”,
để doanh nghiệp lưu thông tự
do và chỉ kiểm soát dịch bệnh,
đảm bảo nguyên tắc “5K”. “Với
Hà Nội, nhu cầu lương thực,
thực phẩm rất lớn. Khi giãn
cách, chúng tôi đã kết nối với
các sở, ban, ngành và các tỉnh.
Hiện có 461 cơ sở đã kết nối với
Sở NN&PTNT Hà Nội”,
ông Tường thông tin thêm.  

lDự án cao tốc Cam Lam - Vĩnh Hảo.
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Tính đến hết ngày
30/6/2021, toàn tỉnh
Thanh Hóa có 4.534 đơn
vị nợ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp với tổng số
tiền là 469,877 tỷ đồng,
trong đó có cả một số
đơn vị hành chính sự
nghiệp thụ hưởng ngân
sách nhà nước cũng bị
liệt vào nhóm nợ đọng
bảo hiểm. 
“Chây ỳ” nợ đóng bảo hiểm
xã hội

Trong đó, bảo hiểm xã hội
(BHXH) tỉnh Thanh Hóa cho biết,
một số doanh nghiệp (DN) có số
lao động nhiều, số tiền nợ lớn và
kéo dài như: Công ty TNHH MTV
Công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa
có 56 lao động nợ 67 tháng với số
tiền 13,670 tỷ đồng; Công ty CP
Lilama 5 có 137 lao động nợ 38
tháng với số tiền 13,616 tỷ đồng;
Công ty CP Sản xuất và Thương
mại Ba Lan - Bỉm Sơn có 72 lao
động nợ 55 tháng với số tiền 8,384
tỷ đồng; Công ty TNHH May Vạn
Hà có 1.133 lao động nợ 17 tháng
với số tiền 17,653; Công ty TNHH
Tân Phú Khang có 50 lao động nợ
17 tháng với số tiền 0,654 tỷ đồng...

Đáng chú ý, một số DN có số
nợ lớn, lao động ít hoặc đã giảm
hết, thời gian nợ kéo dài, đã thực
hiện thanh, kiểm tra nhiều lần
nhưng không thu hồi được nợ, điển
hình như: Công ty CP Xây dựng
Hancorp.2 (thuộc Tổng Công ty
Xây dựng Hà Nội -CTCP, Bộ Xây
dựng) đóng trên địa bàn xã Quảng
Thịnh, TP Thanh Hóa còn 8 lao
động, nợ 106 tháng với số tiền
34,764 tỷ đồng; Công ty CP Xây
dựng số 5 không còn lao động nợ
81 tháng với số tiền 12,453 tỷ đồng;
Công ty CP Công nghiệp tàu thủy
Hoàng Long có 01 lao động nợ 95
tháng với số tiền 7,195 tỷ đồng;
Công ty CP Ô tô Minh Chánh
không còn lao động nợ 125 tháng
với số tiền 2,910 tỷ đồng; Công ty

CP XD & TM Minh Dũng còn 2
lao động nợ 104 tháng với số tiền
1,411 tỷ đồng…

Theo BHXH tỉnh Thanh Hóa,
nguyên nhân chủ quan dẫn đến
việc nợ đọng này là do ý thức tuân
thủ pháp luật về BHXH, bảo hiểm
y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN) của người sử dụng lao
động chưa nghiêm, không thực
hiện đúng các quy định của pháp
luật trong việc thu nộp BHXH,
BHYT, BHTN; một số đơn vị hành
chính sự nghiệp thụ hưởng ngân
sách nhà nước cũng nợ BHXH,
BHYT, BHTN.

Việc xử lý sau thanh tra, kiểm
tra tại các DN nợ BHXH, BHYT,
BHTN còn nhiều hạn chế, chưa có
biện pháp xử lý triệt để các trường
hợp vi phạm về trốn đóng, nợ đóng
BHXH, BHYT, BHTN. Nhiều DN
không thực hiện kết luận sau thanh
tra, kiểm tra. 

Mặt khác, từ năm 2016 BHXH
tỉnh Thanh Hóa đã chuyển 22 hồ sơ
của các đơn vị nợ BHXH, BHYT,
BHTN cho tổ chức Công đoàn
nhưng đến nay trên địa bàn tỉnh tổ
chức Công đoàn vẫn chưa thực
hiện khởi kiện được đơn vị nào.
Bên cạnh đó, việc lập hồ sơ truy
cứu trách nhiệm hình sự đối với
DN trốn đóng, nợ đóng BHXH,

BHYT, BHTN chưa được thực
hiện theo quy định của Bộ luật
Hình sự sửa đổi; từ đầu năm 2018
đến nay cơ quan BHXH đã chuyển
23 hồ sơ DN nợ BHXH sang cơ
quan điều tra, nhưng đến nay chưa
xem xét xử lý DN nào.

Đáng chú ý, trong các hồ sơ
chuyển hồ sơ sang cơ quan Công
an để thực hiện quy trình khởi tố
với 4 đơn vị: Công ty CP
Hancorp.2; Công ty TNHH TS
Vina - Yên Định; Công ty TNHH
may Vạn Hà - Thiệu Hóa; Công ty
TNHH May Đa Lộc - Hậu Lộc.

Chấn chỉnh nợ đóng, 
chậm trích nộp bảo hiểm

Trước thực trạng trên, UBND
tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành
Công văn số 9647/UBND-KTTC
nhằm chấn chỉnh việc chậm trích
nộp BHXH, BHYT, BHTN, đồng
thời đưa tiêu chí trích nộp tiền
BHXH vào chỉ tiêu đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ của các
đơn vị, cơ quan và DN.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh
Hóa yêu cầu Giám đốc các Sở;
Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố cần khẩn trương
chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt các đơn
vị trực thuộc nghiêm túc chấp hành

pháp luật về BHXH, BHYT,
BHTN; dành nguồn kinh phí để
trích nộp tiền BHXH, BHYT,
BHTN đầy đủ, đúng thời hạn theo
quy định; tuyệt đối không để phát
sinh nợ đọng. 

Cùng với đó, Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố tăng
cường trách nhiệm trong chỉ đạo,
chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, DN
đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm
các chính sách pháp luật BHXH,
BHYT; yêu cầu các đơn vị đang nợ
đọng BHXH bắt buộc phải có cam
kết trả nợ theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao
cho BHXH tỉnh định kỳ hằng quý
tổng hợp tình hình nợ BHXH,
BHYT, BHTN, đồng thời chủ động
đề xuất các giải pháp thực hiện việc
thu, nộp tiền BHXH, BHYT,
BHTN, báo cáo UBND tỉnh để có
biện pháp chỉ đạo kịp thời; thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện trích nộp BHXH, BHYT,
BHTN của các cơ quan, đơn vị,
DN; tăng cường kiểm tra, thanh tra
chuyên ngành đối với các đơn vị nợ
đọng, kiên quyết xử lý, xử phạt vi
phạm hành chính theo quy định của
pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm
quyền áp dụng hình thức xử lý phù
hợp đối với các cơ quan, đơn vị cố
tình nợ đọng kéo dài…

Với sự quan tâm sát sao và chỉ
đạo kịp thời của UBND tỉnh, cùng
với những giải pháp tích cực, triển
khai đồng bộ của cơ quan BHXH
tỉnh, hy vọng thời gian tới sẽ khắc
phục được tình trạng chậm trích
nộp, trốn đóng, nợ đọng BHXH,
BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa, góp phần thực hiện tốt
chính sách BHXH, BHYT, BHTN
cho người lao động theo quy định
của pháp luật, đảm an sinh xã hội.

BÙI ANH

Theo Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
thời gian qua Chính phủ
ban hành hàng loạt các
chính sách nhằm thúc
đẩy và khuyến khích cơ
giới hóa nông nghiệp.

Đến nay, sau hơn 6 năm triển
khai thực hiện thì mức độ cơ giới
hóa sản xuất nông nghiệp ngày
càng tăng, nhiều loại máy móc,
thiết bị công nghệ được sử dụng
trong nông nghiệp; nhiều khâu sản
xuất có mức độ cơ giới hóa cao,
nhất là sản xuất lúa tại vùng Đồng
bằng sông Cửu Long, Đồng bằng
sông Hồng khâu làm đất đạt gần
100%, thu hoạch gần 90%. Cơ giới
hóa nông nghiệp đã giải quyết được
khâu lao động nặng nhọc, tính thời
vụ khẩn trương góp phần nâng cao
năng suất, chất lượng, khả năng
cạnh tranh của một số nông sản góp
phần tạo các sản phẩm nông nghiệp

xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Các chính sách của Nhà nước

cũng đã thúc đẩy quá trình liên kết
sản xuất, hình thành các tổ chức
dịch vụ ở nông thôn như: Hình
thành nhiều mô hình liên kết doanh
nghiệp với hợp tác xã,  nông dân
sản xuất trên cánh đồng lớn với các
dịch vụ cơ giới hóa cho các khâu
làm đất, cấy, phun thuốc bảo vệ
thực vật, thu hoạch, sấy khô, cho
thuê kho bảo quản với những ưu
đãi nhất định. 

Tuy nhiên, theo Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT), thực tế cơ giới hóa
nông nghiệp vẫn chưa đạt được kỳ
vọng mong muốn. Chúng ta vẫn
chưa có chiến lược định hướng
phát triển ổn định lâu dài, làm căn
cứ để xây dựng các cơ chế, chính
sách đồng bộ, hoạch định kế hoạch
phát triển cơ giới hóa nông nghiệp;
chưa có các quy định cụ thể về các
tiêu chí đánh giá mức độ cơ giới
hóa đồng bộ trong nông nghiệp; các

chỉ số đánh giá hoạt động cơ giới
hóa nông nghiệp.

Trong khi trình độ trang bị máy
động lực của chúng ta còn lạc hậu
thể hiện hầu hết các máy làm đất
công suất nhỏ, chỉ thích hợp với
quy mô hộ và diện tích đất manh
mún (máy nhỏ chiếm trên 60%).
Cơ khí trong nước chưa đáp ứng
nhu cầu máy, thiết bị công nghệ
phục vụ sản xuất nông nghiệp về
chủng loại, số lượng cũng như chất
lượng máy (mới đạt khoảng 33%
nhu cầu sản phẩm cơ khí); máy
kéo, máy gặt lúa chủ yếu của KUB-
OTA; YANMAR Nhật Bản; Hàn
Quốc; Trung Quốc; máy phun
thuốc bảo vệ thực vật, máy gieo hạt,
máy cắt cỏ chủ yếu của Honda
Nhật Bản. 

Nguyên nhân chính ở đây là do
quy mô sản xuất nông nghiệp còn
nhỏ lẻ, manh mún trong một nền
nông nghiệp mà các hộ nông dân
vẫn là chủ thể sản xuất chính. Trong
đó, ruộng đất canh tác của mỗi hộ

lại chia thành nhiều thửa ruộng với
độ phân tán nhất định, rất khó để
thực hiện cơ giới hóa có hiệu quả.
Bên cạnh đó, lãi suất tín dụng đầu
tư của Nhà nước còn cao, hiện nay
là 8,55%/năm, không có sự chênh
lệch nhiều so với lãi suất cho vay
thương mại nên chưa khuyến khích
các doanh nghiệp đầu tư các dự án
dây chuyền máy móc, thiết bị chế
biến nông sản và các dự án chế tạo
máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp. 

Ngoài ra, không chỉ quy trình
sản xuất, kỹ thuật canh tác chưa
đồng bộ, mà sự khác biệt trong quy
trình, tập quán, quy mô sản xuất,
yêu cầu nông sinh học của các cây
trồng khác nhau, ở vùng miền
khác nhau cũng đã ảnh hưởng
tiêu cực đến sự phát triển cơ giới
hóa sản xuất nông nghiệp, đặt ra
những yêu cầu đa dạng rất phức
tạp đối với hệ thống máy và thiết
bị nông nghiệp. Cùng với đó, khả
năng đầu tư của chủ thể sản xuất
cho cơ giới hóa nông nghiệp còn

hạn chế, thu nhập của nông dân
còn thấp, thiếu vốn để đầu tư máy
móc, thiết bị nông nghiệp.

Thực tế cho thấy máy, thiết bị
dùng trong nông nghiệp là những
tài sản có vốn đầu tư ban đầu lớn so
với các loại vật tư đầu vào khác
như giống, phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật. Vì vậy, rất ít hộ nông
dân có khả năng hoặc mạnh dạn
mua sắm máy móc, thiết bị công
nghệ nông nghiệp bằng vốn tự có.
Điều này khiến năng suất lao
động nông nghiệp thấp, chỉ bằng
38,1% năng suất lao động chung
của nền kinh tế.

Để giải quyết tình trạng trên, Bộ
NN&PTNT đã xây dựng và trình
Chính phủ ban hành Nghị định về
khuyến khích phát triển cơ giới hóa
đồng bộ trong nông nghiệp thay thế
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ trong giai
đoạn hiện nay với mong muốn giải
quyết triệt để những tồn tại, vướng
mắc mà người nông dân cũng như
các doanh nghiệp về nông nghiệp
đang gặp phải. 

HẢI THANH 

Chủ đầu tư dự án
Hinode City nói về
việc nợ đọng tiền
sử dụng đất

Ngày 23/7, Thanh tra Chính
phủ đã ban hành kết luận

thanh tra về một số dự án đầu tư
xây dựng từ nguồn vốn ngân
sách, về việc chuyển đổi,
chuyển nhượng nhà đất của các
cơ quan nhà nước, doanh nghiệp
nhà nước, nhà đất có vị trí đắc
địa sang mục đích sử dụng khác
tại thành phố Hà Nội, trong giai
đoạn 2003 - 2016.

Theo kết luận, tính tới thời
điểm kiểm tra (4/9/2018), Thanh
tra đã kiểm tra 38 dự án trên địa
bàn thành phố, thì có 8 dự án nợ
đọng tiền sử dụng đất và tiền chậm
nộp với tổng số tiền lên tới 1.951
tỷ đồng. Trong đó có nhắc tới dự
án Hinode City, 201 Minh Khai,
thuộc sở hữu Công ty Cổ phần
Thương mại xây dựng.

Về vấn đề này, chủ đầu tư giải
thích như sau: Dự án có vướng
mắc do hiện nay, ngân sách nhà
nước chưa thanh toán cho Tổng
Công ty mà Tổng Công ty đã ứng
vốn để đầu tư xây dựng 1.050 căn
hộ tái định cư thuộc dự án Khu tái
định cư; công viên cây xanh và
trung tâm thể dục tại phường 12,
quận Bình Thạnh và 1.570 căn hộ
tại khu tái định cư (Khu 2) thuộc
khu dân cư 38,4ha, phường Bình
Thạnh, quận 2, TP Hồ Chí Minh
với giá trị là hơn 4.000 tỷ đồng.
Đến nay, dự án đã hoàn thành và
bàn giao cho UBND TP Hồ Chí
Minh nhưng ngân sách TP Hồ Chí
Minh vẫn còn khoảng 533 tỷ chưa
thanh toán cho Tổng Công ty. 

Hiện tại, theo chỉ đạo của Thủ
tướng giao UBND TP Hồ Chí
Minh xem xét giải quyết theo đề
nghị của Tổng Công ty; UBND
TP đã giao Sở Tài chính phối hợp
với các sở, ngành và các đơn vị
liên quan nghiên cứu phương thức
thanh toán cho nhà đầu tư phù hợp
theo quy định. ĐẶNG VŨ

Cơ giới hóa nông nghiệp chưa đạt được kỳ vọng 

THANH HÓA:

Nhiều đơn vị nợ bảo hiểm 
xã hội hàng trăm tỷ đồng

lCông ty CP Xây dựng Hancorp.2 nợ BHXH 34,764 tỷ đồng.
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Theo Thông tư mới ban
hành, phương pháp rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo theo
quy định tại khoản 1 Điều 2
Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg được hướng dẫn thực
hiện như sau: 

Đối với việc khảo sát thu
thập thông tin của hộ gia
đình, tính điểm, tổng hợp
điểm theo Phụ lục III và Phụ
lục IV ban hành kèm theo
Thông tư này để ước lượng
thu nhập và xác định mức
độ thiếu hụt các dịch vụ xã
hội cơ bản của hộ nghèo, hộ
cận nghèo như sau:

Về mức thu nhập bình
quân đầu người (gọi là điểm
A): ở khu vực nông thôn, 140
điểm tương đương với mức

thu nhập bình quân đầu người
1.500.000 đồng/người/tháng;
ở khu vực thành thị, 175 điểm
tương đương với mức thu
nhập bình quân đầu người
2.000.000 đồng/người/tháng;
về mức độ thiếu hụt dịch vụ
xã hội cơ bản (gọi là điểm B):
10 điểm tương đương với 1
chỉ số đo lường mức độ thiếu
hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Đối với phân loại hộ
nghèo, hộ cận nghèo
phương pháp xác định như
sau: Hộ nghèo: hộ có điểm
A ≤ 140 điểm và điểm B ≥
30 điểm ở khu vực nông
thôn hoặc có điểm A ≤ 175
điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở
khu vực thành thị; hộ cận
nghèo: hộ có điểm A ≤ 140

điểm và điểm B < 30 điểm ở
khu vực nông thôn hoặc có
điểm A ≤ 175 điểm và điểm
B < 30 điểm ở khu vực
thành thị.

Cũng theo Thông tư
mới, việc rà soát đối với hộ
gia đình có giấy đề nghị rà
soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo và lập danh sách hộ
gia đình cần rà soát quy
định tại khoản 1 Điều 4
Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg được hướng dẫn thực
hiện như sau:

Đối với hộ gia đình có
giấy đề nghị rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo, Ban
Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ
trì, phối hợp với thôn, tổ
dân phố, bản, buôn, khóm,

ấp (viết tắt là thôn), rà soát
viên lập danh sách và sử
dụng Phiếu A theo Phụ lục
II và Phụ lục IV ban hành
kèm theo Thông tư này để
nhận dạng nhanh đặc điểm
hộ gia đình. Trường hợp có
dưới 04 tiêu chí từ cột 01
đến cột 09 thì đưa vào danh
sách hộ gia đình cần rà
soát. Danh sách hộ gia đình
cần rà soát được lập theo
Phụ lục I ban hành kèm
theo Thông tư này.

Việc thu thập thông tin
hộ gia đình, tính điểm, tổng
hợp và phân loại hộ gia đình
quy định tại khoản 2 Điều 4
Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg thực hiện như sau: Ban
Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ
trì, phối hợp với trưởng thôn
và rà soát viên sử dụng
Phiếu B theo Phụ lục III và
Phụ lục IV ban hành kèm
theo Thông tư này để thu
thập thông tin hộ gia đình,
tính điểm, tổng hợp và phân
loại hộ gia đình. 

Cũng theo Thông tư mới,
việc xác định thu nhập của
hộ gia đình làm nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình quy
định tại khoản 2 Điều 6
Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg thực hiện theo Phiếu
khảo sát, xác định thu nhập
của hộ gia đình làm nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình tại Phụ
lục VIII ban hành kèm theo
Thông tư này.

Thông tư 07/2021/TT-
BLĐTBXH có hiệu lực từ
ngày 1/9/2021.

GIA KHÁNH

Vì sao học sinh không được
mua thẻ bảo hiểm y tế theo
hộ gia đình?

l Bạn đọc Vũ Mạnh Hùng (Mê Linh,
Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi có 5 người, trong
đó có 2 cháu đang đi học. Gia đình tôi
muốn tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo
hộ gia đình cho cả nhà. Tuy nhiên, đại lý
thu cho biết 2 cháu nhà tôi phải mua theo
đối tượng BHYT học sinh, sinh viên ở
trường. Vậy cho tôi hỏi, tại sao học sinh lại
không được mua BHYT theo hộ gia đình?
Việc học sinh không được mua BHYT theo
hộ gia đình được quy định tại văn bản nào?

- Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết:
Căn cứ theo quy định tại Chương I Nghị
định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ,
hiện nay, đối tượng tham gia bảo hiểm xã
hội được chia thành 6 nhóm đối tượng.
Trong đó, học sinh, sinh viên là đối tượng
thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ
trợ mức đóng tại Điều 4 Nghị định này và
những người tham gia BHYT theo quy
định tại Điều 5 Nghị định này thuộc nhóm
đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại
khoản 2 Điều 13 Luật BHYT đã quy định:
“Trường hợp một người đồng thời thuộc
nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau
quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng
BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người
đó được xác định theo thứ tự của các đối
tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT”.

Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc đối
tượng tham gia BHYT có thứ tự sắp xếp
thứ 4, đối tượng tham gia BHYT theo hộ
gia đình có thứ tự sắp xếp thứ 5 từ trên
xuống nên để đảm bảo quyền lợi và trách
nhiệm khi tham gia BHYT, người tham gia
BHYT nếu là học sinh, sinh viên đang theo
học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trừ
trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm
đối tượng khác (thẻ ưu tiên) thì bắt buộc
đăng ký tham gia BHYT thuộc nhóm đối
tượng học sinh, sinh viên theo quy định. 

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên
hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và
được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu
30% mức đóng.

Thủ tục thay đổi 
tên khai sinh cho con

lBạn đọc Phạm Hương Thủy (trú tại
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) hỏi: Con trai
tôi năm nay được 5 tuổi, nay tôi muốn đổi
tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu
được thì thủ tục thế nào?

- Giải đáp vấn đề trên, Luật sư Đặng
Anh Đức (Giám đốc Công ty Luật
TNHH Đặng và Cộng sự - Đoàn Luật sư
TP Hà Nội) cho biết, theo quy định tại
Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 về
quyền thay đổi tên thì cá nhân có quyền
yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm
quyền công nhận việc thay đổi tên trong
trường hợp sau đây: 

Theo yêu cầu của người có tên mà việc
sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng
đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền,
lợi ích hợp pháp của người đó; Theo yêu

cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi
tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi
thôi làm con nuôi và người này hoặc cha
đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ
đẻ đã đặt; 

Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc
người con khi xác định cha, mẹ cho con;
Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra
nguồn gốc huyết thống của mình; Thay đổi
tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân
và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù
hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng
người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại
tên trước khi thay đổi; 

Thay đổi tên của người đã xác định lại
giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch
quy định; Việc thay đổi tên cho người từ đủ
chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của
người đó và việc thay đổi tên của cá nhân
không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa
vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy, bạn có thể thực hiện thủ tục
thay đổi tên cho con bạn khi có một trong
các căn cứ theo quy định nêu trên. Trường
hợp bạn không đưa ra được lý do thay đổi
thì cơ quan có thẩm quyền không có căn cứ
để thực hiện việc thay đổi tên cho con bạn. 

Ngoài ra, tại Điều 7 Nghị định số
123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ
tịch thì việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho
người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản
1 Điều 26 Luật Hộ tịch phải có sự đồng
ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện
rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9
tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của
người đó…

Về thủ tục đăng ký thay đổi chữ đệm,
tên, theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch
về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ
tịch như sau: Người yêu cầu đăng ký thay
đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu
quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan
đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại
khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi,
cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với
quy định của pháp luật dân sự và pháp luật
có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch
ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu
đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào
Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp
xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch
liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng
nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ
tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ
tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng
nhận kết hôn. Trường hợp cần phải xác
minh thì thời hạn được kéo dài thêm
không quá 03 ngày làm việc…

Như vậy, khi làm thủ tục đăng ký thay
đổi tên cho con, bạn phải nộp tờ khai (theo
mẫu), bản chính Giấy khai sinh của con
bạn, bản chính Chứng minh nhân dân, thẻ
Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của
người đi đăng ký hộ tịch và các giấy tờ
chứng minh lý do bạn muốn thay đổi tên
cho con tại UBND cấp xã nơi mà bạn đã
đăng kí khai sinh trước đây cho con. Sau
khi tiếp nhận đầy đủ các giấy tờ theo quy
định, UBND cấp xã sẽ xem xét, giải quyết
theo thẩm quyền. T.NGUYỄN

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, 
tin học với công chức 
hành chính, văn thư

Từ ngày 1/8/2021, sẽ chính thức bãi bỏ
chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công

chức chuyên ngành hành chính và công chức
chuyên ngành văn thư khi Thông tư số
02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy
định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp
vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức
chuyên ngành hành chính và công chức
chuyên ngành văn thư chính thức có hiệu lực. 

Điểm mới của Thông tư này là chính thức
bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về
chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của
công chức chuyên ngành hành chính và công
chức chuyên ngành văn thư. 

Theo Thông tư, đối với ngạch chuyên viên
cao cấp, về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi
dưỡng, Thông tư 02 của Bộ Nội vụ chỉ yêu
cầu bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp
trở lên; bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính
trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành
chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận
chính trị tương đương cao cấp lý luận chính
trị; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà
nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp. 

Đối với ngạch chuyên viên chính, tiêu
chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là: Có
bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc
chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công
tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản
lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên
viên chính. Tương tự, ngạch chuyên viên
cũng chỉ cần bằng tốt nghiệp đại học trở lên
với ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác;
có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà
nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Như vậy, tất cả ngạch công chức chuyên
ngành hành chính và công chức chuyên
ngành văn thư không còn cần chứng chỉ ngoại
ngữ, tin học. Tuy nhiên, hai loại công chức
này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ
tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm.

T.THỨ

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

TỪ NGÀY 1/9/2021:

Rà soát, phân loại hộ nghèo, 
cận nghèo như thế nào?

BẠN CẦN BIẾT

Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và
Xã hội vừa ban hành
Thông tư
0 7 / 2 0 2 1 / T T -
BLĐTBXH hướng dẫn
phương pháp rà soát,
phân loại hộ nghèo, hộ
cận nghèo; xác định
thu nhập của hộ làm
nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp,
diêm nghiệp có mức
sống trung bình giai
đoạn 2022 — 2025. lẢnh minh họa.
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Một số khu du lịch đã dựng
những bức tượng sao chép
cẩu thả, thậm chí “ngoại lai”
biến dạng, làm mất cảnh
quan xung quanh và ảnh
hưởng đến sự phát triển của
văn hóa, du lịch địa phương.

Những bức tượng “đột biến”
Mạng xã hội ngày 18/7 chia sẻ rầm

rộ hình ảnh bức tượng Nữ hoàng băng
giá Elsa, nhân vật hoạt hình nổi tiếng
trong “Froze”, được lắp đặt tại một
khu du lịch ở Sa Pa. Bức tượng
làm từ nhựa, cao hơn 3m, phía
dưới là kính chịu lực và “gây
chú ý” do được đánh giá không
có tính thẩm mỹ, khác xa
nguyên mẫu. Cư dân mạng đặt
hàng loạt biệt danh cho tượng:
“Elsa phiên bản lỗi”, “Elsa thẩm
mỹ viện hỏng”, “Elsa đột biến”,
“Elsa nhái”… Việc một nhân vật hoạt
hình nước ngoài “ngự” trên khung cảnh
núi rừng Tây Bắc Việt Nam cũng “chả
giống ai”.

Ngày 22/7, chỉ 4 ngày sau khi bị dư
luận lên tiếng chê bai, bức tượng Elsa
do Công ty AnSaPa làm chủ đầu tư đã
bị chính quyền thị xã Sa Pa yêu cầu dỡ
bỏ, do mô hình nằm trong khuôn viên
chưa được công nhận là điểm du lịch
và chưa có giấy phép xây dựng.

Trước đó, cũng tại khuôn viên của
Công ty AnSaPa, tháng 4/2021, một
bức tượng Nữ thần Tự do “phiên bản
lỗi” được dựng ở đây. “Nữ thần Tự do”
được làm từ thạch cao và xi măng, bên
trong có khung bằng thép từng trở
thành hình ảnh gây cười trên mạng xã
hội. Việc sao chép những bức tượng
nước ngoài đưa lên vùng cao khiến cho
khung cảnh rừng núi “tây không ra tây,
ta chẳng ra ta”, gây bức xúc cho nhiều
người dân Sa Pa và du khách.

Chuyện về những vật thể được gọi
là “tác phẩm điêu khắc ngoài trời”
nhưng xấu xí, phản cảm và không phù
hợp với truyền thống văn hóa, cảm
quan thẩm mỹ của người Việt được đặt
ở không gian công cộng, điểm du
lịch… đến nay không phải là mới.

Còn nhớ, vườn tượng 12 con giáp
có tạo hình khỏa thân trong khu du lịch

Hòn Dấu (Hải Phòng) từng khiến dư
luận “choáng váng”. Khi bị cộng đồng
và du khách “có ý kiến”, chủ nhân
vườn tượng này đã có “sáng kiến” khắc
phục bằng cách cho tượng mặc quần
bơi, hoặc dùng mảnh vải mỏng manh
che những bộ phận nhạy cảm. Điều này
càng khiến cho các bức tượng thêm
“thảm họa”. 

Cũng xây dựng tượng khỏa thân kỳ
dị là những bức tượng qủy trong Khu
du lịch Qủy Núi thuộc quần thể du lịch
Qủy Núi - Suối Ma (xã Lát, huyện Lạc
Dương, Lâm Đồng). Ngay khi mở cửa
đón khách, dư luận phản ứng dữ dội vì
cho rằng các tượng qủy ở đây gây phản
cảm, không phù hợp với cảnh quan
chung và môi trường du lịch Đà Lạt.
Chủ nhân Khu du lịch vội vàng “mặc
quần áo” cho các tượng quỷ. 

Trách nhiệm của ai?
Có thể thấy, những bức tượng trên

không chỉ xấu xí, phản thẩm mỹ đơn
thuần mà còn là cảnh báo về sự tùy tiện
trong quản lý loại hình du lịch mới phát
sinh. Một thực tế, tại các địa phương,
những năm qua xuất hiện nhiều điểm
check-in du lịch, nhưng đa số là tự phát,
chủ cơ sở thích mô hình nào thì sẽ làm

mô hình đó để tạo tò mò cho du khách.
Hầu hết, các tượng check-in khu du

lịch đều sao chép vụng về từ nước
ngoài hay tạo ra các sản phẩm “kém
duyên”, vi phạm bản quyền trí tuệ.
Tranh, tượng là những tác phẩm nghệ
thuật, vì thế việc sao chép phải tuân thủ
nghiêm theo quy định về bản quyền.
Chưa kể, chủ nhân các bức tượng
“thảm họa” vi phạm Nghị định
113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về
hoạt động mỹ thuật, bảo đảm môi
trường văn hóa, thẩm mỹ, nhân văn,
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
Việt Nam. Theo đúng quy trình thì cần
phải thành lập một hội đồng nghệ thuật
xét duyệt mẫu phác thảo, sau khi Hội
đồng thông qua thì chính quyền địa
phương, cơ quan chức năng cấp phép
rồi mới tiến hành xây dựng.

Mỹ thuật công cộng cũng là một
phần then chốt cho bộ mặt văn hóa, du
lịch của xã hội. Nhưng tại một số địa
phương, ngành du lịch dường như chưa
“bắt tay” với ngành mỹ thuật để sáng
tạo những tác phẩm nghệ thuật phù hợp
với cảnh quan, môi trường, văn hóa,
bản sắc vùng miền. 

Sự tùy tiện trong tư duy thẩm mỹ
của doanh nghiệp đã đáng trách, nhưng
trách nhiệm lớn hơn thuộc về cơ quan
chức năng địa phương. Tại sao thường
khi dư luận lên tiếng, các cơ quan này
mới “phát hiện” điểm du lịch không
phép, đưa ra những giải pháp tình thế
khi “sự đã rồi”? THÙY DƯƠNG

Tượng “thảm họa” nơi du lịch -
trách nhiệm của ai?

l Những bức tượng gây ồn ào dư luận tại một
số điểm du lịch.

Tiêu chí tổ chức cuộc thi
dùng ngân sách nhà nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có
Quyết định 2201/QÐ-BVHTTDL ban

hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung,
quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh
tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ
thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu,
đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước.

Quyết định quy định cụ thể 8 tiêu chí, tiêu
chuẩn tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật
chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc
thù sử dụng ngân sách nhà nước gồm:

1- Giới thiệu những giá trị đặc sắc của
nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới nhân
dân và bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng
nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu
những tinh hoa nghệ thuật của các nước trên
thế giới trong quá trình sáng tạo.

2- Kịp thời động viên, khích lệ những
cố gắng, nỗ lực trong lao động, sáng tạo
nghệ thuật, trao tặng giải thưởng, danh
hiệu cao quý và phát hiện, đào tạo, bồi
dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật
biểu diễn Việt Nam.

3- Làm cơ sở đánh giá về phương pháp
sáng tạo, khuynh hướng nghệ thuật, chất
lượng tác phẩm của từng loại hình nghệ
thuật trên phạm vi toàn quốc. Thông qua
đó, đơn vị tổ chức kịp thời đưa ra định
hướng trong sáng tạo, biểu diễn ở các loại
hình nghệ thuật phù hợp cho từng khu vực,
giai đoạn nhằm bảo tồn, phát huy và phát
triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn
Việt Nam.

4- Cơ sở để nghệ sĩ, diễn viên chủ động
luyện tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình
độ, các đơn vị nghệ thuật có kế hoạch chủ
động trong sáng tác, dàn dựng nhằm tạo ra
nhiều tác phẩm có giá trị đặc sắc, tiêu biểu
cho từng loại hình nghệ thuật để tham dự các
cuộc thi, liên hoan nghệ thuật và biểu diễn
phục vụ nhân dân.

5- Các chương trình, tiết mục tham dự
cuộc thi, liên hoan nghệ thuật phải đáp ứng
các điều kiện về chủ đề, nội dung, thời lượng,
thành phần sáng tạo… theo quy định trong
Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

6- Xác định cụ thể các thành phần sáng
tạo và các công việc có liên quan khác trong
từng bước của cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

7- Đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, chất
lượng chương trình khi tổ chức cuộc thi, liên
hoan nghệ thuật.

8- Đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả
khi tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

Quyết định cũng nêu rõ các bước trong
quy trình cung cấp dịch vụ tổ chức cuộc thi,
liên hoan nghệ thuật. A.PHƯỚC 

Di tích Nhà tù Hỏa Lò 
ra mắt kênh phát thanh
lịch sử

Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò
(Hà Nội) vừa chính thức ra mắt

kênh phát thanh độc quyền HoaLoPris-
onRelic trên nền tảng Spotify, nhằm đưa
những câu chuyện lịch sử tiếp cận gần
hơn đến công chúng, đặc biệt là các bạn
trẻ yêu lịch sử.

Đây là dịch vụ phát trực tiếp nhạc,
podcast và video kỹ thuật số cho phép
truy cập hàng triệu bài hát và các nội
dung khác từ các nghệ sĩ trên khắp thế
giới. Kênh phát thanh HoaLoPrison-
Relic gồm các podcast được đội ngũ
cán bộ, công nhân viên tại Di tích Nhà
tù Hỏa Lò thực hiện từ khâu sản xuất

nội dung tới hậu kỳ sản phẩm. Tại đây,
Ban Quản lý Di tích sẽ dần đưa đến
công chúng các câu chuyện lịch sử, các
trưng bày, triển lãm, các buổi tọa đàm
và các phỏng vấn ngắn về các nhân
chứng lịch sử.

Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò
cho biết, trước tình hình dịch bệnh
đang diễn biến phức tạp, người dân
được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà.
Với mong muốn duy trì kết nối với
công chúng, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã
có mặt trên một ứng dụng trực tuyến
nhằm giúp mọi người tìm hiểu sâu hơn
những kiến thức lịch sử, đồng thời vẫn
đảm bảo các biện pháp phòng dịch hiện
nay. Đây là một trong những hướng đi
mới của Ban Quản lý Di tích nhằm giúp
thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử Việt Nam
một cách dễ dàng hơn.

Công chúng có thể truy cập vào kênh
phát thanh của Di tích nhà tù Hỏa Lò tại

đường link https://open.spotify.com/
show/5N66ouc6AjF6AFLQyCseyx.
Chương trình hoàn toàn miễn phí, bao
gồm nội dung trưng bày được cập nhật
theo tuần và các câu chuyện lịch sử
chọn lọc. B.Y

Thi sáng tác logo “Huế
- Kinh đô ẩm thực”

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ
chức cuộc thi sáng tác biểu trưng

(logo) “Huế - Kinh đô ẩm thực” nhằm
khai thác thế mạnh, thương hiệu và giá
trị độc đáo của ẩm thực Huế, kích cầu
du lịch phát triển; xây dựng hình ảnh du
lịch Huế gắn với văn hóa ẩm thực; là cơ
sở để xây dựng và triển khai có hiệu quả
Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực Việt
Nam”.

Cuộc thi cũng nhằm xây dựng và
hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu
Huế - Kinh đô ẩm thực; giới thiệu, tuyên

truyền, quảng bá các giá trị tinh hoa văn
hóa ẩm thực Huế đến du khách trong và
ngoài nước một cách chuyên nghiệp, ấn
tượng, hấp dẫn.

Các tác phẩm của cuộc thi phải mang
tính khái quát, thẩm mỹ cao, thể hiện
được đặc trưng riêng về vùng đất có
nhiều di sản, văn hóa ẩm thực truyền
thống độc đáo và con người thân thiện,
mến khách của Thừa Thiên - Huế.

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước đều có thể tham dự. Mỗi tác giả
hoặc nhóm tác giả được dự thi tối đa 3
tác phẩm. Tác giả đoạt giải sẽ được nhận
30 tiệu tiền mặt, voucher của các đơn vị
du lịch dịch vụ ở Huế và Giấy chứng
nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến
hết ngày 25/11/2021, lấy ngày theo dấu
bưu điện đối với những tác phẩm dự thi
gửi qua đường bưu điện. Dự kiến, lễ trao
giải cuộc thi và công bố logo vào tháng
12/2021. Q.T

TIN TỨC
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Hỗ trợ địa phương phòng,
chống dịch với trách nhiệm
cao nhất

Những ngày qua, tại Bình
Dương, dịch Covid-19 diễn biến
căng thẳng, phức tạp, số ca mắc
tăng cao. Để chia “lửa”, hỗ trợ
địa phương chống dịch, Sư đoàn
5 (Quân khu 7) đã huy động 500
cán bộ, chiến sĩ kịp thời tham
gia phục vụ tại các khu cách ly
tập trung, bệnh viện dã chiến,
kiểm soát dịch bệnh tại các chốt
kiểm dịch, phân luồng giao
thông… với tinh thần xung kích
vì an toàn của người dân và sức
khỏe cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ
Quốc phòng về tăng cường lực
lượng, phương tiện giúp nhân
dân phòng, chống dịch (PCD)
Covid-19, Quân đoàn 4 đã triển
khai thực hiện với tinh thần khẩn
trương, nghiêm túc và chặt chẽ,
hiệu quả. Thiếu tướng Trương
Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn
4 cho biết, Quân đoàn cử 500 cán
bộ, chiến sĩ (CB, CS) và phương
tiện của các cơ quan, đơn vị, như:
Tiểu đoàn Thông tin 26 Bộ Tham
mưu, Sư đoàn 7, Lữ đoàn Pháo
binh 434, Lữ đoàn Phòng không
71, Lữ đoàn Công binh 550, phối
hợp với các lực lượng của tỉnh
Bình Dương đảm nhiệm các
công việc: Bảo vệ, phục vụ các
khu cách ly; trực các chốt kiểm
soát phòng dịch ở thị xã Tân
Uyên, TP Thuận An, TP Dĩ An...

Với tinh thần khẩn trương,
nghiêm túc và chặt chẽ, các đơn
vị tham gia giúp địa phương
PCD Covid-19 đã chuẩn bị chu
đáo về mọi mặt, đồng loạt xuất
quân, cơ động tới các địa
phương trước 11 giờ ngày 26/7
để tiếp nhận nhiệm vụ và từ 0
giờ ngày 27/7 đã bắt đầu thực
hiện nhiệm vụ. CB, CS của
Quân đoàn 4 tham gia làm
nhiệm vụ tại 63 khu, điểm cách
ly, 98 chốt PCD và tham gia các
tổ cơ động kiểm soát...

Các lực lượng của Quân đoàn
4 hỗ trợ địa phương PCD Covid-
19 đã thể hiện rõ vai trò là lực
lượng tuyến đầu, với trách nhiệm
cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được

giao; được cấp ủy, chính quyền
và nhân dân các địa phương ghi
nhận, đánh giá cao.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thái
Sơn, Phó Tư lệnh, Trưởng ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ
đô Hà Nội, trong đợt bùng phát
dịch lần này, BTL đã tham gia
cùng địa phương truy vết, tiêu
độc, khử khuẩn các ổ dịch, lập
chốt kiểm soát tại khu vực phong
tỏa, cách ly y tế; chỉ đạo Ban Chỉ
huy quân sự (CHQS) 11 quận,
huyện, thị xã triển khai lực lượng
thực hiện nhiệm vụ tại 22 chốt
kiểm soát PCD Covid-19. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ
Quốc phòng, BTL Thủ đô Hà
Nội tăng cường lực lượng phối
hợp với Binh chủng Hóa học chủ
động kiểm tra, kiểm soát và phun
khử khuẩn tại các địa phương có
dịch và bệnh viện có ca dương
tính với SARS-CoV-2, đặc biệt là
tại khu công nghiệp. Đến nay,
BTL đã điều động 437 lượt CB,
CS và 54 lượt phương tiện, tham
gia tiêu độc, khử trùng tại các ổ
dịch trên địa bàn được hơn 2 triệu
m2 bề mặt, hơn 155km đường.

Những ngày qua, Cục Vận tải
Tổng cục Hậu cần và các Quân
khu 5, 7, 9 đã triển khai 17
chuyến xe vận chuyển 2,5 triệu
liều vắc xin, tổ chức phun khử
khuẩn 1.322km đường và nhiều
hoạt động hỗ trợ các địa phương
trong PCD.

Tặng quà các gia đình khó
khăn do ảnh hưởng của dịch

Những ngày qua, các đơn vị
quân đội đã tổ chức tặng quà, tiền
mặt, thực phẩm, rau, củ, quả cho
các hộ nghèo, đối tượng chính
sách gặp khó khăn do ảnh hưởng
của dịch. 

Thực hiện Chương trình
“Cảnh sát biển đồng hành với
ngư dân”, BTL Vùng Cảnh sát
biển 4 phối hợp với Ban Dân
vận Tỉnh ủy Kiên Giang và Cà
Mau tổ chức trao tặng 300 suất
quà hỗ trợ cho các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn do ảnh

hưởng của dịch Covid-19.
BTL Quân đoàn 4 và các cơ

quan, đơn vị trong quân đoàn đã
tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp
nhân dân, các đối tượng chính
sách và gia đình CB, CS có hoàn
cảnh khó khăn với tổng số 1.564
phần quà, trị giá gần 860 triệu
đồng. Hoạt động ý nghĩa này sẽ
tiếp tục được triển khai trong thời
gian tới.

Tại TP Hồ Chí Minh, Sư đoàn
Không quân 370 (Quân chủng
Phòng không - Không quân) đã
tiến hành trao 290 suất quà với
tổng trị giá 100 triệu đồng tặng
nhân dân trong vùng bị cách ly,
phong tỏa trên địa bàn phường 4,
quận Tân Bình và địa bàn quận
6, TP Hồ Chí Minh. Mỗi phần
quà gồm rau, củ, quả và trứng gia
cầm là sản phẩm tăng gia sản
xuất của đơn vị, cùng với một số
lương thực, thực phẩm thiết yếu
được mua từ nguồn đóng góp của
CB, CS toàn Sư đoàn.

Trung tá Nguyễn Văn Vinh,
Chính trị viên phó Ban CHQS
quận 8 cho biết, từ ngày 29/7,
mỗi ngày, Ban CHQS quận 8 (TP
Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc quận tổ chức chuyến xe
“Nghĩa tình quân dân” đưa hàng
hóa, nhu yếu phẩm đến khu vực
phong tỏa của 16 phường trên địa
bàn quận. Thời gian tổ chức kéo
dài đến hết thực hiện giãn cách
xã hội. 

Chuyến xe đầu tiên chở
gần 3 tấn lương thực, thực
phẩm, nhu yếu phẩm đến cấp
phát tận tay 120 hộ dân trong

khu cách ly, phong tỏa, khu
nhà trọ các phường.

Nguồn hàng do các tổ chức,
cá nhân hỗ trợ thông qua hệ
thống Mặt trận Tổ quốc và do
CB, CS lực lượng vũ trang
quận vận động tài trợ. Đây là
một trong những mô hình của
ban CHQS quận hỗ trợ nhân
dân gặp khó khăn trong đại dịch
Covid-19. 

Còn Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh
tổ chức trao tặng lương thực,
thực phẩm thiết yếu cho các lực
lượng tham gia PCD và người
dân trên các huyện Dương Minh
Châu, Gò Dầu và thị xã Trảng
Bàng (Tây Ninh). Đơn vị đã trích
từ nguồn tăng gia sản xuất của
đơn vị và vận động các doanh
nghiệp, mạnh thường quân đồng
hành tài trợ các mặt hàng thiết
yếu, bảo đảm đời sống sinh hoạt
của các lực lượng tham gia PCD
và người dân với 3 tấn hàng hóa
gồm gạo và các loại rau, củ, quả
trị giá hơn 50 triệu đồng. 

Cục Chính trị Quân khu 9 đã
gửi tặng CB, CS thực nhiệm vụ
và bà con khu phong tỏa Hưng
Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
nhiều suất quà để giúp người dân
ổn định cuộc sống. Những phần
quà này sẽ được chính quyền, địa
phương chuyển đến từng hộ gia
đình, trong đó ưu tiên đối tượng
chính sách, hộ nghèo... 

Đặc biệt Quân khu 7 đã trích
sản phẩm tăng gia hỗ trợ 130
tấn rau, củ, quả; 71 tấn gạo,
43.000 quả trứng; 1.500 thùng
mỳ tôm trị giá 88,5 tỷ đồng
tặng người dân các vùng bị

phong tỏa, khu cách ly. Các mô
hình “Phiên chợ 0 đồng”, “Gian
hàng 0 đồng”… đã được triển
khai rộng rãi, kịp thời hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do ảnh
hưởng của dịch bệnh.

Kiểm soát, ngăn chặn dịch
bệnh lây lan vào các đơn vị 

Theo báo cáo của Ban Chỉ
đạo Phòng, chống dịch Covid-19
Bộ Quốc phòng, thời gian qua,
công tác PCD được các cơ quan,
đơn vị quán triệt, thực hiện
nghiêm túc, triển khai quyết liệt,
hiệu quả. Bộ Quốc phòng đã thiết
lập Sở Chỉ huy tiền phương tại
TP Hồ Chí Minh để trực tiếp chỉ
đạo công tác PCD của các tỉnh
phía Nam. Cục Quân y (Tổng
cục Hậu cần) chỉ đạo các đơn vị
chủ động xét nghiệm sàng lọc
bằng test nhanh hoặc PCR để
phát hiện sớm các ca bệnh. 

Đến nay, phần lớn các đơn vị
có ổ dịch đã kiểm soát tốt, toàn
quân không phát hiện thêm ca
mắc mới. Học viện Quân y đã
hoàn thành tiêm mũi 1 cho
13.000 người và tiêm mũi 2 được
1.000 người trong đợt thử
nghiệm đánh giá vắc xin
Nanocovax giai đoạn 3 bảo đảm
an toàn và tiến độ nghiên cứu.

Thượng tướng Vũ Hải Sản,
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng
ban Chỉ đạo PCD Covid-19 Bộ
Quốc phòng yêu cầu, toàn quân
tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ
thị của Chính phủ, hướng dẫn
của Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD
bệnh Covid-19, nhất là tại các địa
phương đang thực hiện giãn cách
xã hội; triển khai đồng bộ, hiệu
quả các biện pháp PCD theo
phương châm “sớm hơn và cao
hơn một bước”.

Các đơn vị thuộc Quân khu
5, 7, 9 và BTL Thủ đô Hà Nội
phải kích hoạt hệ thống PCD ở
mức cao nhất, quản lý chặt chẽ
quân nhân, hạn chế thấp nhất
lây nhiễm từ cộng đồng. Chủ
động xét nghiệm sàng lọc để
phát hiện sớm ca bệnh cho các
đối tượng có nguy cơ cao, có
triệu chứng nghi ngờ; chuẩn bị
các phương án thiết lập khu
cách ly trong đơn vị để cách ly
quân nhân khi có ca bệnh.

Các bệnh viện quân y thực
hiện nghiêm việc ngăn chặn lây
nhiễm vào bệnh viện; sẵn sàng
triển khai các bệnh viện dã chiến
truyền nhiễm khi được yêu cầu;
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin
trong Quân đội, bảo đảm các đơn
vị trên địa bàn Quân khu 7, 9 và
một số tỉnh của Quân khu 5 sớm
đạt 100% quân số được tiêm; sẵn
sàng ứng phó với mức độ dịch
cao nhất, không để bị động, bất
ngờ trong mọi tình huống.

LAM HẠNH

Quân đội “chia lửa”, hỗ trợ
địa phương chống dịch

Những ngày qua, các
cơ quan, đơn vị trong
toàn quân đã có nhiều
hoạt động ý nghĩa, tích
cực trong tham gia
phòng, chống dịch
bệnh như: Tiến hành
xét nghiệm, điều trị
bệnh nhân Covid-19,
cách ly tập trung, vận
chuyển và tiêm vắc xin
phòng Covid-19, khử
trùng, tẩy độc, hỗ trợ
vật chất, kinh phí, tổ
chức “Gian hàng 0
đồng” giúp người dân...

l Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trao nhiều hàng hóa tặng lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân 

địa phương. 

l Lực lượng phòng hóa Quân đoàn 4 tham gia phun khử khuẩn

tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

l Chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) kiểm dịch tại một

chốt kiểm dịch. 
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 7/109,  Phạm Ngũ Lão¬, thành

phố Hải Dương.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên II,

địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.  8 giờ 00 phút ngày 16/8/2021 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.
4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng 142m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 337, tờ bản đồ số 02 tại địa chỉ: Thôn Bá Đông, xã Bình

Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 1.500.000.000đ
Tiền đặt trước  100.000.000 đ/ hồ sơ.
Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá 
-  Thời gian, địa điểm , điều kiện cách thức đăng ký: trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 28/7/2021 đến 16 giờ ngày

13/8/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.
- Điều kiện:  Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
7- Phương thức, hình thức đấu giá
- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng.
- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương - Địa chỉ số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải

Dương, điện thoại: 0220.3845363. 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Địa chỉ: Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã,

P Ngọc Khánh, Q Ba Đình, Tp Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Ba Vì; Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
1. Tài sản đấu giá: VTTB ứ đọng không cần dùng và vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất.
2. Giá khởi điểm: 1.100.736.894 đồng (Chưa bao gồm VAT)
3. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng; nộp vào các ngày 06/8; 09/8 và 10/8/2021
4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 28/7/2021 đến

08/8/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô – Số 2A ngõ 39, Tú Mỡ, phường Trung Hòa,
Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ thành chính ngày 05/8/2021 và 06/8/2021 tại kho vật tư Công
ty Điện lực Ba Vì.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: vào hồi 10h00 ngày 11/8/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh tài
sản Đông Đô – Số 2A ngõ 39, Tú Mỡ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định
mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Điện
thoại: 024.6290.1638.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong tổ chức đấu giá công khai tài sản như sau:
TS01: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thuộc MPT đất số 1873, DT 232,1

m2, đất ONT, TBĐ số 02. CTXD (hàng rào): DT 7,5 m2, kết cấu trụ bê tông đúc sẵn, lưới B40,...Cây trồng trên đất,...GKĐ: 702.372.000 đ. Đặt
trước 20% GKĐ.

TS02: 02 (hai) lô tài sản tọa lạc tại ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Tài sản lô 01: Thửa đất số 289, DT
28.846 m2, đất LUC, TBĐ số 05. Cây trồng: cây tràm. Thửa đất số 305, DT 8.892 m2, đất RSX, TBĐ số 05. Cây trồng: cây tràm. GKĐ lô 01:
2.842.811.357 đ. Tài sản lô 02: Thửa đất số 592, DT 5.510 m2, đất BHK, TBĐ số 05; CTXD và tài sản khác gắn liền trên đất: Nhà ở chính: DT 99
m2, kết cấu cột gỗ sẻ,… Mái che: DT 19,75 m2,có kết cấu sắt,...Tài sản khác trên đất: 04 trụ BTCT đỡ bồn nước 3m, 01 bồn nước Composite
1.000 lít. Cây trồng: tràm, dừa,…GKĐ lô 02: 1.683.933.818 đ. Đặt trước 20%GKĐ mỗi lô.

TS03: Lô xe chuyên dùng đã qua sử dụng được đặt tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương địa chỉ Lô B2 Cụm
công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Đức Hạnh II, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm: 01 (một)  xe nâng
bánh lốp 3,5 tấn biển số 62LA-0195, : 01 (một)  xe nâng bánh lốp 08 tấn có ký hiệu CPCA80WX không biển số; 01 (một)  xe nâng hàng Ko-
matsu có ký hiệu FD 100, loại 10 tấn không biển số ; 01 (một)  xe đào Komatsu đã cũ. GKĐ : 984.960.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS04 : Lô hàng tồn kho được đặt tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh
Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Đức Hạnh II, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm :  25 tảng đá xanh tằm, thể tích
63,94 m3 và lô đá tấm các loại gồm đá tím Lâm Đồng, đá trắng Nhật Bản, đá đỏ ruby, đá tím mông cổ, đá trắng suối lau QC, đá đỏ Bình
Định, đá đen Bazan, đá vàng Bình Định, đá hồng Phan Rang QC, hồng Phan Rang,….tổng ước tính khoảng 98.623 tấm tương đương diện
tích khoảng 26.219,53 m2 .GKĐ : 7.358.397.210đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS05 : Lô máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được đặt tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương địa chỉ Lô B2 Cụm
công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Đức Hạnh II, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm : 01 (một) máy
cắt đá quy cách hiệu SHENGDA YTQQ 500, sản xuất 2011; 02 (hai) máy máy cưa xẻ đá loại thủy lực còn nguyên chi tiết DZQ 1600 multi
blade Hg draulic stone cutter, sản xuất năm 2011; 01 (một) máy cưa xẻ đá loại thủy lực đã tháo rời HSGJ-1600 Hg draulie Bridge Saw, sản
xuất năm 2011; 01 (một) máy mài bóng đá granite tự động 16 đầu SHENGDA XMJ 1250-16, sản xuất năm 2011; 08 (tám) máy đánh bóng
đẩy tay (có 01 máy đã tháo rời); 09 (chín) lưỡi cưa 1140x5,5mm; 02 trạm biến áp 320KVA + đường dây phục vụ sản xuất ,….GKĐ:
10.458.869.018 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS06: QSDĐ tọa lạc tại Kp Hồi Xuân, TT Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Thuộc một phần thửa đất số 226, tờ bản đồ số 31
(thửa đất cũ là 189, tờ bản đồ số 04); DT 124,2 m2, loại đất ODT. GKĐ: 943.326.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS 01: Người có TS: CHV thuộc đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.
TS 02: Người có TS:CHV thuộc đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa.
TS 03,04,05: Người có TS: CHV thuộc đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa. TS 06: Người có TS: CHV thuộc đơn vị Chi cục

Thi hành án dân sự huyện Châu Thành. 
TS01: Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 12/07/2021 đến 16h00

ngày 17/08/2021. Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 17/08/2021 đến 16h00 ngày 19/08/2021. Đấu giá: ngày
20/08/2021. TS02: Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 13/07/2021 đến
16h00 ngày 17/08/2021. Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 17/08/2021 đến 16h00 ngày 19/08/2021. Đấu giá:
ngày 20/08/2021.

TS 03,04,05: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 28/07/2021 đến 16h00 ngày
19/08/2021. Đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 19/08/2021 đến 16h00 ngày 23/08/2021. Đấu giá: ngày 24/08/2021. TS 06:
Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính: Từ ngày 20/07/2021 đến 16h00 ngày 24/08/2021. Đóng tiền đặt
trước trong giờ hành chính: Từ ngày 24/08/2021 đến 16h00 ngày 26/08/2021. Đấu giá: ngày 27/08/2021. Đấu giá với Phương thức trả giá
lên. Hình thức đấu giá: TS 01,02,03,04,05: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. TS06: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại
cuộc đấu giá, không hạn chế số lần đấu.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An. Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá
Hợp danh Tiên Phong, (Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An. Điện thoại: 0272.3 581.359).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TIÊN PHONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà

Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm). 
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội – PGD Thái Phiên, địa chỉ: 23

Thái Phiên, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 14h00' ngày 16/8/2021 tại Trụ sở Trung tâm.
4.  Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn phát sinh theo Hợp đồng hạn mức tín

dụng số 0011/2012/HĐTD01-OCEANBANK02/DDA ký ngày 08/05/2012 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội -
Phòng giao dịch Đào Duy Anh (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Thái
Phiên) với Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn cùng các phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung. Tổng nghĩa vụ nợ
gốc và lãi của Công ty Nam Sơn theo bản án bản án số 03/2016/KDTM-ST ngày 21/6/2016 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà
Trưng là 107.825.170.642 đồng (tính đến ngày 21/6/2016 ) trong đó: Nợ gốc là 69.885.630.033 đồng, nợ lãi là 37.939.540.609
đồng. Hiện nay, nợ gốc của khoản nợ trên chỉ còn là 69.015.272.912 đồng.

5. Giá khởi điểm: 83.005.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ, không trăm linh năm triệu đồng)
6. Tiền đặt trước: 4.151.000.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm năm mươi mốt triệu đồng). 

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/8/2021 đến 17h00' ngày 13/8/2021. Nếu người tham gia đấu giá có nhu
cầu nộp tiền đặt trước ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp
tại trụ sở Trung tâm từ ngày 02/8/2021 đến 17h00' ngày 13/8/2021. Trung tâm không tiếp nhận các hồ sơ nộp sau 17h00' ngày
13/8/2021.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu
giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và các quy định khác có liên quan, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham
gia đấu giá đúng quy định.

9. Liên hệ: (84-24).3355.3359/0979.038.213 (bà Vũ Thị Hạnh - Nhân viên). (Thời gian làm việc trong giờ hành chính).

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh. Địa chỉ: Số nhà 89, đường Phạm Đình Toái,

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Thành. Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên

Thành, tỉnh Nghệ An.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 1904, tờ bản đồ số 20 có diện tích 334m2 và tài sản gắn liền với thửa đất trên

có địa chỉ tại Xóm 3, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BH 766835, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00460 do
UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cấp ngày 30/12/2011 mang tên ông Trần Danh Viên và bà Nguyễn Thị Quy;

4. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm: 567.827.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm, sáu mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng)-Tiền đặt

trước là:  110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng).
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 17/08/2021.

Tổ chức đấu giá vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 20/08/2021 tại hội trường Chi cục THADS huyện Yên Thành.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh. Số điện thoại: 02383.844.666 – 0944.604.789.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGHỆ TĨNH

Đề xuất vị trí chuyên trách 
về an toàn thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý
của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định vị

trí chuyên trách về an toàn thông tin (ATTT) và tổ chức,
hoạt động của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng.

Theo dự thảo, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng là
tổ chức, đơn vị do chủ quản hệ thống thông tin thành
lập nhằm triển khai các hoạt động, giải pháp sẵn sàng
ứng phó hoặc ứng phó với các đe dọa, rủi ro, các “lỗ
hổng”, điểm yếu và các sự cố đối với các hệ thống,
cơ sở hạ tầng thông tin và không gian mạng trong
phạm vi quản lý. 

Đội ứng cứu sự cố thực hiện các chức năng nhiệm vụ
theo quy định tại Quyết định 05/2017/QĐ-TTg và Thông
tư số 20/2017/TT-BTTTT. Chẳng hạn, thực hiện công tác
ứng cứu, khắc phục sự cố thuộc phạm vi hoạt động được
giao; thực hiện điều tra, phân tích các hoạt động ATTT
mạng liên quan đến tình huống, sự cố ATTT mạng nhằm
nhanh chóng khôi phục hoạt động, giảm thiệt hại; tham
gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT mạng quốc
gia khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc
Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố (Cục ATTT,
Bộ Thông tin và Truyền thông)…

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ; các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ quản của Đội
ứng cứu sự cố phải đảm bảo các điều kiện cần thiết, bố
trí đủ nguồn lực để tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân

lực chuyên trách về ATTT, thuê nhân lực đảm bảo
ATTT và tổ chức, duy trì hoạt động của Đội ứng cứu
sự cố một cách hiệu quả. HÀ SƠN

Huy động kiều bào chia sẻ 
kinh nghiệm điều trị bệnh nhân
Covid-19

Hôm nay – 31/7, Ủy ban Nhà nước về Người Việt
Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao, Ủy

ban về NVNONN TP HCM đồng tổ chức tọa đàm trực
tuyến với chủ đề “Kinh nghiệm triển khai hệ thống bác sĩ
gia đình ở Ý trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19 –
Tham vấn và hỗ trợ cấp cứu 118 Ý”.

Buổi tọa đàm là một trong những đề xuất của nhóm
kiều bào gồm ông Danny Võ Thành Đăng (kiều bào Sin-
gapore), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở
nước ngoài – đại diện Intercharm Training Hub; Tiến sĩ
Nguyễn Đức Thái (kiều bào Mỹ) – chuyên gia về tế bào
gốc, đại diện TransMed Việt Nam; Tiến sĩ William H.
Nguyễn (kiều bào Mỹ), chuyên gia về công nghệ, đại diện
Legacy.  Tọa đàm nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh
đạo Đảng, Nhà nước; thể hiện tinh thần dân tộc, sự đoàn
kết, cùng hành động có trách nhiệm vì đất nước, nhất là
trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
hiện nay. Thông qua buổi tọa đàm, Ban tổ chức mong
muốn cung cấp thêm kênh thông tin nhằm giúp các
chuyên gia y tế Việt Nam tham khảo kinh nghiệm chống
dịch Covid-19 của Italia, trong đó có kinh nghiệm điều
phối giảm tải khi số ca nhiễm tăng cao, vượt khả năng
ứng phó của hệ thống y tế tại một thời điểm nhất định…

để có tham mưu chiến lược phù hợp cho Việt Nam, trong
đó có ngành Y tế TP HCM.

Thời gian qua, kiều bào ta ở khắp nơi trên toàn thế giới
đã tích cực đóng góp cả về trí lực, vật lực, đặc biệt là chia
sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn ứng phó với đại dịch
Covid-19 của các nước, giúp đưa ra các giải pháp phù hợp
để áp dụng tại Việt Nam. TUỆ MINH

Miền Bắc sắp đón 
đợt mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió

lên đến mực 5.000m trên khu vực Bắc Bộ nên khoảng từ
chiều tối nay (31/7) đến ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh
Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa dông
trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm/đợt,
có nơi trên 200mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy
ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở
đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Riêng khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay đến ngày
mai (1/8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa,
mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và
gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt
động mạnh nên hôm nay và ngày mai, ở khu vực Tây
Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có
mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi
trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và
tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió
giật mạnh. N.GIANG 
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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
I.Tài sản đấu giá
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.
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

(đủ điều kiện theo quy định Luật đấu giá tài sản và các Luật khác liên quan) mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Số 77 Tây Sơn,
phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 17/8/2021 - Trong giờ hành chính.

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: Từ ngày 17/8/2021 đến 17h00 ngày 19/8/2021

3.Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 10/8/2021 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).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 10h00 ngày 20/8/2021 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.

Thông báo này thay thế cho Thông tin đấu giá đối với Tài sản 1 tại Thông báo đấu giá tài sản được đăng công khai trên Báo
Pháp luật Việt Nam Số 202 Thứ tư ngày 21/7/2021 và Số 205 Thứ bảy ngày 24/7/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng
Phương.

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
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP Thương mại VTB Hà Đạt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt

Nam - Chi nhánh Long Biên Hà Nội bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao
dịch mua bán nợ (tạm tính đến 28/02/2021).

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long Biên Hà Nội (Số 137A
Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội).

3. Giá khởi điểm: 42.762.668.275 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi
tám nghìn, hai trăm bảy mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và
các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản
Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 8.400.000.000 đồng (Tám tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).
5. Xem hồ sơ khoản nợ (trong giờ hành chính): Ngày 04/8/2021 và ngày 05/8/2021  
6. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/7/2021 đến 16h 30’ ngày 06/8/2021.
7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/8/2021 đến 16h 30’ ngày 10/8/2021
8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15h00’ Ngày 11/8/2021 - Phòng đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng

Gia (Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lake view - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ,
quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). 

9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia
(Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lake view - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận
Hoàng Mai, TP. Hà Nội). ĐT: 024.62843536.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau: 
1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu Ford Ecosport; màu sơn: Đỏ; số khung: RL05TSBAMGYR50353; số máy:

UEJA50353; BKS: 60A – 333.18; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 066797 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai
cấp ngày 29/10/2016, đứng tên Đào Nguyễn Phương Anh. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Đào Nguyễn
Phương Anh tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Phú Mỹ Hưng theo hợp đồng thế chấp số 0100.HĐTC.674.16 ký ngày
30/10/2016.

2. 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, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giá khởi điểm: 410,000,000 đồng. Giá khởi điểm 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).

4. Tiền đặt trước: 41,000,000 đồng/hồ sơ.
5. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 13/08/2021 tại trụ sở Công ty.
- Thời gian xem giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tài liệu liên quan: Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 13/08/2021. 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05/08/2021 và ngày 06/08/2021 tại Bãi xe 34 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 11/08/2021; Ngày 12/08/2021 và đến 17h00 ngày 13/08/2021. 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: 08h30 ngày 16/08/2021 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, thành phố 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 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức 

Cuộc đấu giá tài sản số: 7.22/2021/ĐG-VAA 
• Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là toàn bộ Khoản nợ của Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt

Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi chung là Tài sản) (Chi tiết theo danh mục đính kèm Quy chế đấu giá tài sản số 7.22/2021/QCĐG-
VAA ngày 30/7/2021).

• Giá khởi điểm: 351.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn)
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản.

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

• Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
• Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
• Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 13/8/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu

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

các ngày 09, 10/8/2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
• Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 11/8/2021 đến trước 17h00’ ngày 13/8/2021,

khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 123000088582 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 13/8/2021).

• Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 70.320.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn).
• Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h00’ ngày 16/8/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – lô 67 ngõ 136 Trung Kính,

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (hoặc địa điểm khác tùy thuộc vào số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và tình hình dịch bệnh
Covid-19 tại thời điểm tiến hành đấu giá).

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

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Cồn và Tinh bột Phú Mỹ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình

(sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc, dư nợ lãi và lãi phạt phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Giá khởi
điểm: 16.686.674.400 đồng. Tiền đặt trước: 1.660.000.000 đồng.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu tài sản trên đất số 00133A do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02/4/2001 cho ông Trần Hoàng
Tuấn. Tại thửa đất số: 159; tờ bản đồ số 6. Diện tích: 120m2, mục đích sử dụng: đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng lâu dài. Địa chỉ thửa đất: Phố Giang
Khánh. thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.Tài sản trên đất: Nhà xây cấp IV 02 tầng. Giá khởi điểm: 896.804.460 đồng. Tiền đặt
trước: 179.000.000 đồng.

Tài sản 3: 01 (một) xe ô tô khách 16 chỗ FORD TRANSIT; BKS: 20B-0711; Màu sơn: trắng; Số máy: 4HB2P11180; Số khung: WF0FXXMCVF2P11180;
Năm sản xuất: 2002. Xe cũ đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng.

Tài sản 4: 01 xe ô tô, thông tin cụ thể như sau: Biển số đăng ký: 18B-000.99; Loại xe: Khách; Nhãn hiệu: SAMCO; Số loại: BGA; Số máy: 4HK1-
826290; Số khung: LA7100885; Màu sơn: Trắng - Xanh; Số chỗ ngồi: 29; Năm sản xuất: 2010. Giá khởi điểm: 360.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 36.000.000
đồng.

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất có diện tích: 275m2 và tài sản gắn liền với đất, tại địa chỉ thửa đất số: 159, tờ bản đồ số: 13, địa chỉ thửa đất:  Nội
Hoàng, xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 510285, do UBND huyện Ý Yên cấp ngày 28/12/2009 cho
hộ ông Nguyễn Văn Chung và bà Hà Thị Thật, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: QĐ số: 7837/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND
huyện Ý Yên. Đăng ký biến động chủ sở hữu cho ông Nguyễn Văn Chung và bà Hà Thị Thật đã được UBND huyện Ý Yên xác nhận ngày 20/7/2020. Giá
khởi điểm: 1.678.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 167.000.000 đồng.

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

3. Bên có tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình (Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình,

tỉnh Hòa Bình).
Tài sản 2: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương (Tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Tài sản 3: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Tài sản 4, 5: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (Số 80 Đông A, KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành

phố Nam Định, tỉnh Nam Định).
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02

ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
5. Nơi có tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.
Tài sản 2, 5: Tại địa chỉ thửa đất.
Tài sản 3: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Tài sản 4: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam – Phòng giao dịch Hòa Xá (Lô E12, đường N5, KCN Hòa Xá, P.

Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến

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

thông tin:
- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 09 giờ 00 phút ngày 18/8/2021; Tài sản 2: 15 giờ 00 phút ngày 20/8/2021; Tài sản 3: 15 giờ 30 phút

ngày 20/8/2021; Tài sản 4: 14 giờ 30 phút ngày 17/8/2021; Tài sản 5: 14 giờ 30 phút ngày 11/8/2021.
10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
Tài sản 1: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm,

thành phố Hà Nội).
Tài sản 2, 3: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Lô A22, khu dân cư cố 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Tài sản 4, 5: Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (Số 80 Đông A, KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Vượng,

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).
* Chi tiết liên hệ: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia - SĐT: 0243.2121.723 - 0916.428.728; Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc

gia tại Thái Nguyên – SĐT: 02086.258.969.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh- Chi nhánh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số nhà 258, đường Hà Huy Tập, thành

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh

Hà Tĩnh.
3. Tài sản đấu giá: Lô tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước bao gồm mặt bàn, ghế và gỗ các loại;
4. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm: 221.530.500 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm ba mươi nghìn, năm trăm đồng)-Tiền đặt trước là:  40.000.000

đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 11/08/2021. Tổ chức đấu giá

vào hồi 09 giờ 30 phút 14/08/2021 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh – Chi nhánh Hà Tĩnh.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh – Chi nhánh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 02383.844.666 – 0944.604.789.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGHỆ TĨNH- CHI NHÁNH HÀ TĨNH
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Tinh thần trách nhiệm và
phương pháp khoa học của Đảng

Trước sự vận động chung của tình
hình thế giới, sự thay đổi mạnh mẽ của
thực tiễn và những yêu cầu của công
cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đòi
hỏi Đảng và Nhà nước ta xác định
phương hướng phát triển đất nước phải
xuất phát từ các điều kiện thực tế.
Trong đó, hoàn thiện đồng bộ thể chế
là yếu tố vô cùng quan trọng để phá bỏ
những “rào cản” trên con đường phát
triển và hội nhập. Bởi vậy, đột phá đầu
tiên trong ba đột phá chiến lược mà
Nghị quyết Đại hội XIII đề ra là “Hoàn
thiện đồng bộ thể chế phát triển”.

Ngoài ra, Báo cáo chính trị Đại hội
XIII của Đảng xác định định hướng thứ
nhất là “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư
duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể
chế phát triển bền vững về kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường...;
tháo gỡ kịp thời những khó khăn,
vướng mắc”. Có thể nói, lần đầu tiên,
vấn đề “thể chế phát triển bền vững”
được đặt ra trong một văn kiện Đại hội
Đảng. Nếu Đại hội XII chỉ đề cập đến
việc hoàn thiện thể chế phát triển của
lĩnh vực kinh tế (“Tiếp tục hoàn thiện
thể chế, phát triển kinh tế thị trường
định hướng XHCN”), thì Báo cáo
chính trị Đại hội XIII đã nhấn mạnh
đến “thể chế phát triển bền vững”, tức
là thể chế đảm bảo cho sự vận hành
đồng bộ, thuận lợi, thúc đẩy sự phát
triển toàn diện của các lĩnh vực, từ kinh
tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc
phòng, an ninh, đối ngoại…

Việc nhấn mạnh và đặt “thể chế
phát triển bền vững” là định hướng
phát triển đầu tiên có ý nghĩa vô cùng
quan trọng và nói lên nhiều điều. Thứ
nhất, nhận thức mới của Đảng ta về ý
nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của vấn
đề này đối với công cuộc xây dựng,
phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Đó chính là điều kiện quyết định để
“tháo gỡ kịp thời những khó khăn,
vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và
nguồn lực, tạo động lực mới cho sự
phát triển nhanh và bền vững đất
nước”. Đây cũng là bài học được rút ra
từ thực tiễn lãnh đạo công cuộc xây
dựng, phát triển đất nước trong 35 năm
thực hiện đường lối đổi mới vừa qua.
Điều đó không chỉ cho thấy vai trò, ý
nghĩa to lớn của thể chế đối với sự phát
triển nói chung mà còn là trách nhiệm
to lớn, nặng nề và có ý nghĩa quyết
định của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo,

kiểm tra việc xây dựng và không
ngừng hoàn thiện thể chế.

Thứ hai, thể chế của chúng ta hiện
nay còn nhiều hạn chế, tạo ra những
vướng mắc, khó khăn cho việc huy
động nguồn lực, sức mạnh để phát
triển đất nước một cách đồng bộ, bền
vững. Việc nhận ra những hạn chế,
vướng mắc về thể chế phát triển chính
là thể hiện thái độ nghiêm khắc, tinh
thần trách nhiệm và phương pháp khoa
học của Đảng ta trong lãnh đạo đất
nước với tư cách một đảng cầm quyền. 

Lấy thực tiễn làm thước đo
Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

vào cuộc sống, Chính phủ sau khi
kiện toàn vào tháng 4/2021 đã bắt tay
ngay vào công tác xây dựng và hoàn
thiện thể chế, chính sách. Cụ thể, ngày
16/4, trong Nghị quyết về phiên họp
triển khai công việc của Chính phủ
sau khi được kiện toàn, Thủ tướng đã
yêu cầu rà soát, bổ sung hoàn thiện
thể chế, cơ chế chính sách để huy
động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn
lực phát triển đất nước. 

Tiếp đó, ngày 22/4, Thủ tướng ký
văn bản yêu cầu các bộ trưởng, chủ
tịch UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương… khẩn trương tổ
chức rà soát, thống kê các quy định gây
mâu thuẫn, chồng chéo đang gây khó
khăn, vướng mắc, cản trở các hoạt
động đầu tư, sản xuất kinh doanh và
đời sống của nhân dân... Trong các
cuộc họp sau đó, rất nhiều lần người
đứng đầu Chính phủ đã nhấn mạnh sự
quan tâm đặc biệt và yêu cầu các bộ
trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND
các tỉnh, thành phố phải trực tiếp theo
dõi, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công
tác quan trọng này. Thủ tướng nhấn
mạnh tinh thần là phải kịp thời hơn,
bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn
và lấy thực tiễn làm thước đo. 

“Chúng ta nhận thức đây là nhiệm
vụ trọng tâm hàng năm của các bộ,
ngành và để thực hiện ba đột phá chiến
lược của Nghị quyết Đại hội Đảng lần
thứ XIII, chúng ta thống nhất là phải
đổi mới cách làm để kịp thời hơn, chất
lượng hơn và để bám sát tình hình của
cuộc sống hơn, giải quyết được những
nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội,

sản xuất kinh doanh và mong đợi của
người dân” - Thủ tướng Phạm Minh
Chính nhấn mạnh tại phiên họp Chính
phủ về chuyên đề xây dựng pháp luật
diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua. 

Trên tinh thần xuất phát từ thực tiễn
và lấy thực tiễn làm thước đo, sau hơn
ba tháng Chính phủ mới được kiện
toàn, qua các nghị quyết, nghị định,
quyết định, chỉ thị…  được Chính phủ
và Thủ tướng Chính phủ ban hành,
nhiều vướng mắc hết sức cụ thể trong
thực tiễn đã được giải quyết. Điển hình
là trước tình hình dịch bệnh Covid-19
đang diễn biến phức tạp, ngày 22/7,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 79 về
mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang
thiết bị phương tiện phòng chống dịch
Covid-19. Nhiều chuyên gia nhận
định, khi các quy định hiện hành của
pháp luật vẫn còn những điểm chưa rõ
ràng, chưa theo kịp thực tiễn thì đây là
Nghị quyết quan trọng, cấp thiết,
không chỉ tháo gỡ nhiều vướng mắc,
lúng túng cho các bộ, ngành, địa
phương trong việc mua sắm trang thiết
bị trong trường hợp cấp bách mà còn
có ý nghĩa quan trọng và quyết định
đến việc bảo vệ an toàn tính mạng cho
nhân dân. 

Đặc biệt, ngay tại Kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khóa XV vừa diễn ra, Quốc
hội đã biểu quyết thông qua việc bổ
sung vào chương trình Nghị quyết
chung của kỳ họp nội dung về tăng
cường phòng, chống dịch Covid-19
trong thời gian tới. Nhiều đại biểu
Quốc hội thống nhất cho rằng, việc
làm này của Quốc hội là rất thiết thực
và cần thiết; bởi trong cuộc chiến
chống Covid-19, chúng ta cũng cần có
một hành lang pháp lý cao hơn, chặt
chẽ hơn, khẳng định vai trò của Quốc
hội trong việc bảo vệ người dân. Có thể
nói, bằng các nghị quyết, nghị định,
quyết định… Quốc hội và Chính phủ
đã và đang từng bước “tháo gỡ kịp thời
những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy
mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động
lực mới cho sự phát triển nhanh và bền
vững đất nước”; coi việc hoàn thiện thể
chế là một đột phá chiến lược của đất
nước trong giai đoạn phát triển mới
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng.VÂN ANH

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH:

Bám sát thực tiễn để 
đổi mới cách làm

Việt Nam quan tâm 
thúc đẩy di cư hợp pháp,
an toàn và trật tự

Đây là khẳng định của Cục trưởng Cục Lãnh
sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan

khi cập nhật tình hình di cư hiện nay và những
nỗ lực của Việt Nam trong việc ngăn chặn tình
trạng di cư trái phép.

Theo bà  Hương Lan, trong bối cảnh đại
dịch Covid-19, cùng với chính sách hạn chế đi
lại và thắt chặt kiểm soát biên giới, số lượng
người Việt Nam di cư trái phép ra nước ngoài
giảm rõ rệt nhưng trong thời gian qua vẫn nổi
lên một số vụ việc phức tạp. Vẫn theo Cục
trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan,
thời gian qua, công tác quản lý xuất nhập cảnh,
đấu tranh, phát hiện ngăn chặn tình trạng di cư
trái phép, đưa người di cư trái phép cũng như
việc tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn
của tội phạm đưa người di cư trái phép, những
rủi ro khi di cư qua kênh không chính thức đã
được tiếp tục đẩy mạnh.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng
tích cực tham gia các cơ chế hợp tác với các nước,
các tổ chức có liên quan để kịp thời trao đổi, xử
lý các vụ việc di cư trái phép và đưa người di cư
trái phép. Bà Nguyễn Thị Hương Lan khẳng định,
chính sách nhất quán của Việt Nam là kiên quyết
phòng, chống di cư qua các kênh không chính
thức, đưa người di cư trái phép, mua bán người,
thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam
trong suốt quá trình di cư. Việt Nam cũng đã ban
hành và hiện đang thực hiện Kế hoạch triển khai
Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn
và trật tự (Thỏa thuận GCM) theo Quyết định số
402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ,
thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm
bảo đảm di cư hợp pháp an toàn, cũng như quyền
và lợi ích chính đáng của người di cư. BẢO AN 

HÀ NỘI:
Giải quyết dứt điểm 

khiếu nại, tố cáo của công dân

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn
số 2411/UBND-NC về bảo đảm an ninh

trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự Kỳ họp
thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ
2021-2026.

Công văn nêu rõ, theo thông báo của Thường
trực HĐND TP, Kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa
XVI nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ họp từ ngày 9/8 đến
hết ngày 11/8/2021, tại hội trường tầng 3, trụ sở
HĐND, UBND TP. Để bảo đảm an ninh trật tự và
các điều kiện cần thiết phục vụ chu đáo Kỳ họp,
UBND TP giao các sở, ngành, đơn vị liên quan
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông,
phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn
bên trong và ngoài khu vực trụ sở HĐND -
UBND TP trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp.
Thanh tra TP Hà Nội phối hợp với Ban Tiếp công
dân TP Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã
chủ động rà soát, giải quyết và báo cáo UBND TP
xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của
công dân. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị
xã tập trung, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu
nại, tố cáo theo thẩm quyền, tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng
quy định của pháp luật...

Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI
nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ xem xét nhiều
báo cáo quan trọng và thông qua 13 nghị quyết
chuyên đề. Trong đó, Kỳ họp sẽ nghe báo cáo
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kế
hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên
địa bàn TP Hà Nội và một số nội dung quan
trọng khác. MINH NGỌC

Để thực hiện thành công ba
đột phá chiến lược của Nghị
quyết Đại hội Đảng lần thứ
XIII - nhất là việc hoàn thiện
thể chế, chính sách - chúng
ta phải bám sát thực tiễn để
đổi mới cách làm, từ đó giải
quyết dứt điểm những “nút
thắt” trong phát triển kinh tế
- xã hội, huy động mọi nguồn
lực cho phát triển đất nước.

l Hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo nguồn lực cho phát triển đất nước.


