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XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

Nhập siêu vẫn tiếp tục diễn ra sau 7 tháng đầu năm.
Điều này bắt đầu dấy lên những lo ngại về cán cân

thương mại hàng hóa năm 2021.

Nỗi lo nhập siêu sau 7 tháng

(Trang 12)

Cơ quan chức năng cho rằng những hướng dẫn
của một số cán bộ tài chính chưa cụ thể, mập

mờ, không đúng bản chất sự việc, dễ gây ra cách
hiểu và thực hiện không đúng quy định pháp luật.
Bởi sau khi có hướng dẫn, các bị can đã tiếp tục
thực hiện việc chuyển nhượng dự án trái luật. Viện
kiểm sát cho rằng việc hướng dẫn nêu trên là một
phần nguyên nhân gián tiếp gây thiệt hại tài sản của
Nhà nước. 

(Trang 10-11)

Phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác
biên phòng và xây dựng lực lượng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; xây dựng

hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến, Phó
Tham mưu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XV đã góp công trong việc soạn thảo Chiến lược bảo vệ biên giới
quốc gia và Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. 

ChươNg TrìNh bìNh ChọN, TôN viNh  “gươNg SáNg pháp luậT” 

thiếu tướng, pgS.tS hoàng hữu chiến:

(Trang 3)

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi
Thanh Sơn tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao

ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) khai mạc sáng 2/8. 

Đoàn kết và thống nhất là nền tảng
sức mạnh của ASEAN

(Trang 4)

Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban
hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định lập

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân
sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Sau gần 5 năm thi hành, một số quy định của Thông
tư này đã bộc lộ hạn chế, bất cập, cần được nghiên cứu
sửa đổi.

xây dựng và hoàn thiện pháp luật:
Cần đảm bảo nguồn kinh phí

(Trang 5)

(Trang 6)

Thành phố mới chỉ qua ít ngày giãn cách xã hội,
nhiều người đã than vãn “cuồng chân” dù sống

trong chăn ấm nệm êm… Có mấy ai nghĩ đến việc
nơi tuyến đầu chống dịch, lực lượng chức năng còn
thiếu thốn, vất vả đến nhường nào? (Trang 2)

Tuyến đầu “chân cứng đá mềm”

Chào Ngày Mới

thất thoát tài Sản nhà nước tại 
tổng công ty nông nghiệp Sài gòn: 

Nhiều cán bộ tài chính đã 
“hướng dẫn” các bị cáo ra sao?

Tri ân 
tuyến đầu chống dịch
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh
giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Những cống hiến đó đã tạo nên bức tranh đẹp lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống
dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia và tình đoàn kết
toàn dân tộc. 

lTP Hồ Chí Minh: Tập trung chăm lo người dân trong thời gian giãn cách (Tr.7)
lĐiều chuyển vaccine đã phân bổ nếu chậm tiêm (Tr.8)
lShipper 9X và những “đơn hàng” từ trái tim (Tr.17)

Sắp xếp trụ Sở, nhà, đất công:

Đã sử dụng hiệu quả, tiết kiệm hơn
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020 của Chính phủ cho thấy, công tác sắp

xếp trụ sở, nhà, đất công tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, cơ bản đạt được mục
tiêu đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử
dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích. (Trang 14)

Đời binh nghiệp gắn liền sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia



2 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vnSố 215 (8.294) Thứ Ba 3/8/2021

Thành phố mới chỉ qua ít ngày
giãn cách xã hội, nhiều người
đã than vãn “cuồng chân” dù

sống trong chăn ấm nệm êm… Có mấy
ai nghĩ đến việc nơi tuyến đầu chống
dịch, lực lượng chức năng còn thiếu
thốn, vất vả đến nhường nào?

Tuyến đầu chống dịch là ai? Họ là
đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng chủ
chốt trong cuộc chiến quyết liệt này.
Trong bộ đồ bảo hộ bí bách bất tiện,
từng giờ từng phút cận kề nguy cơ lây
nhiễm, họ vẫn ngày đêm chăm sóc
bệnh nhân, xét nghiệm rà dấu vết dịch
bệnh, cần mẫn với từng người dân
trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất
lịch sử Việt Nam...

Đó là những cán bộ chiến sĩ lực
lượng CAND, QĐND ngày đêm canh
gác nơi biên giới, nơi các chốt trực;
phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn
an ninh trật tự cho nhân dân trong
vùng dịch, khu cách ly, bảo đảm an

toàn chống dịch… Hình ảnh CSGT
các địa phương tận tâm hộ tống những
đoàn người về quê đã làm dư luận xúc
động. Khi gian khó, mới thấy hình ảnh
các chiến sĩ công an, cảnh sát thân
thương như thế nào. 

Lực lượng chống dịch còn là
những cán bộ vất vả ngày đêm chỉ
đạo, điều hành, phối hợp phòng chống
dịch. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bên
cạnh đưa ra nhưng quyết sách, lời
hiệu triệu, lời động viên còn có mặt ở
những “điểm nóng” hàng đầu, kịp
thời động viên nhân dân, có những
chỉ đạo chính xác ở tầm vĩ mô. Ở cấp
cơ sở, mỗi cán bộ phường, xã đến
quận, huyện cũng đều là một chiến sĩ,
đi từng ngõ, rà từng nhà truy vết
dịch, hướng dẫn người dân bảo đảm
sức khỏe.  

Còn có đội ngũ những phóng viên
nhà báo không ngại lây lan, hiểm

nguy, vẫn dấn thân giữa tâm dịch để
ghi nhận thực tế, viết tin bài. Chống
dịch thời 4.0 không chỉ cần vắc xin và
thuốc men, mà còn cần cả thông tin
chính xác, thiết thực, vừa góp phần
động viên tinh thần bạn đọc, vừa giúp
ích cho công tác điều hành chống
dịch, vừa đáp ứng nhu cầu được biết
của xã hội thời giãn cách.

Cũng phải nhắc đến đội ngũ tình
nguyện viên, khi Tổ quốc cần thì đồng
thanh trả lời có mặt, xung phong đến
nơi nguy hiểm hỗ trợ cộng đồng…
Mùa mưa Sài Gòn 2021 là một mùa
mưa đáng nhớ với hình ảnh nhóm tình
nguyện viên khoác vai nhau ngồi trên
thùng chiếc xe bán tải băng băng trong
cơn mưa nặng hạt rát mặt. Nhìn hình
ảnh nhóm tình nguyện viên trẻ đội mưa
đi chống dịch, ai ai cũng một lòng tin
không một thế lực nào, dù là con virus
biến thể Delta cực độc, có thể khiến
chúng ta gục ngã.   

Thấu hiểu  những nỗi vất vả ấy, thay
mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ
tướng Chính phủ vừa có thư gửi động
viên lực lượng tuyến đầu phòng chống
Covid-19. Ông khẳng định: “Tôi cảm
nhận được tinh thần của những phong
trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”,
“Năm xung phong”… của những năm
xưa như càng lan tỏa mạnh mẽ hơn
trong lực lượng tuyến đầu chống dịch”;
“Đảng, Nhà nước trân trọng, biểu
dương và đánh giá rất cao những đóng
góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực
lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội
ngũ cán bộ y tế”; “Tôi mong các đồng
chí tiếp tục thể hiện ý chí “chân cứng
đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng
nhân ái để phục vụ đồng bào”.

Lời cảm ơn của Thủ tướng với
tuyến đầu chống dịch trong lá thư cũng
đã nói thay nỗi lòng của cả trăm triệu
người dân đất Việt. Xin cảm ơn các
anh chị đã xả thân nơi tuyến đầu!
Mong các anh chị “chân cứng đá
mềm” để kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi
dịch bệnh, để chúng ta lại về với cuộc
sống bình thường. MINH KHANG

CHÀO NGÀY MỚI

Tuyến đầu “chân cứng đá mềm”

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối
cao đang lấy ý kiến đối với dự

thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng
một số quy định của Bộ luật Hình sự
về thời hiệu thi hành bản án, miễn
chấp hành hình phạt, giảm thời hạn
chấp hành hình phạt.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ một số
quy định về giảm mức hình phạt đã
tuyên quy định tại Điều 63 của Bộ
luật Hình sự. Theo đó, dự thảo quy
định người đang chấp hành hình phạt
cải tạo không giam giữ hoặc hình
phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù
chung thân được xét giảm thời hạn

chấp hành hình phạt lần đầu khi đã
chấp hành được 1/3 thời hạn đối với
hình phạt cải tạo không giam giữ,
phạt tù có thời hạn; 12 năm đối với
hình phạt tù chung thân, đồng thời
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật;
hối cải, tích cực lao động, học tập;
không vi phạm chế độ, nội quy của
cơ sở giam giữ (đối với trường hợp
người đang chấp hành hình phạt tù);
đã bồi thường được ít nhất 1/2 nghĩa
vụ dân sự; được cơ quan thi hành án
hình sự có thẩm quyền đề nghị bằng
văn bản xét giảm thời hạn chấp hành
hình phạt.

Mức giảm thời hạn chấp hành
hình phạt được thực hiện theo quy
định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều
63 của Bộ luật Hình sự. Theo dự
thảo, người bị kết án cải tạo không
giam giữ thì mỗi lần có thể được
giảm từ 3 tháng đến 9 tháng; người
bị kết án phạt tù từ 30 năm trở xuống
thì mỗi lần có thể được giảm từ 3
tháng đến 3 năm. Trường hợp được
giảm 3 năm phải là người bị kết án
phạt tù lập công lớn trong lao động,
cải tạo và chấp hành nghiêm chỉnh
nội quy của cơ sở giam giữ. 

TUỆ MINH 

Đề xuất về giảm mức hình phạt đã tuyên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê
duyệt chương trình đặt hàng xuất

bản phẩm sử dụng ngân sách nhà
nước giai đoạn 2022-2026. Theo
chương trình, số lượng xuất bản
phẩm đặt hàng không quá 1.000 xuất
bản phẩm, gồm các mảng đề tài:
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc
phòng; lý luận, chính trị, thông tin
đối ngoại; kinh tế, nông nghiệp, nông
thôn; văn hóa-xã hội, khoa học-công
nghệ, văn học-nghệ thuật; phòng,
chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa,
phục vụ cộng đồng; dân tộc thiểu số,
vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên

giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng.
Bộ Thông tin và Truyền thông có

trách nhiệm định hướng đề tài xuất bản
phẩm đặt hàng căn cứ theo yêu cầu,
nhiệm vụ chính trị từng năm, từng giai
đoạn; duyệt danh mục đề tài, số lượng,
địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng;
rà soát, thẩm định phương án giá đặt
hàng bản thảo (bản mẫu) của xuất bản
phẩm và đề nghị Bộ Tài chính quyết
định giá mua tối đa áp dụng đối với
bản thảo (bản mẫu); tổng hợp danh
mục xuất bản phẩm đặt hàng, dự toán
kinh phí gửi Bộ Tài chính.

Cơ quan chủ quản nhà xuất bản có
trách nhiệm đặt hàng xuất bản phẩm có

nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;
chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch
đặt hàng xuất bản phẩm hằng năm của
nhà xuất bản; phê duyệt danh mục, dự
toán kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm;
quyết định giá từng bản thảo (bản mẫu)
dựa trên giá mua tối đa bản thảo (bản
mẫu) do Bộ Tài chính quy định; quyết
định số lượng và địa chỉ nhận xuất bản
phẩm đặt hàng theo quy định; ký hợp
đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
đặt hàng xuất bản phẩm với nhà xuất
bản; kiểm tra, giám sát việc nhận đặt
hàng bản thảo (bản mẫu) và việc đấu
thầu công đoạn in, phát hành của nhà
xuất bản. HÀ SƠN 

Đặt hàng không quá 1.000 xuất bản phẩm 
sử dụng ngân sách

Phát hiện nhiều vụ 
vận chuyển ma túy 
qua hàng không,  bưu điện

Theo Tổng cục Hải quan, từ 16/6 đến 15/7, toàn
ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện,

bắt giữ tổng số 1.217 vụ việc vi phạm, trị giá hàng
hóa vi phạm ước tính 99 tỷ 536 triệu đồng, thu ngân
sách đạt 23 tỷ 581 triệu đồng. Cơ quan hải quan
khởi tố 3 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi
tố 4 vụ.

Theo Tổng cục Hải quan, diễn biến dịch
Covid -19 phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn
đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Một số doanh
nghiệp đã lợi dụng chủ trương của Chính phủ và
UBND tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách mở
tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng
hóa để thực hiện các hành vi vi phạm. Tình hình
hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
qua biên giới trong tháng 7/2021 mang tính chất
nhỏ lẻ, nhưng hoạt động buôn bán, vận chuyển trái
phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp có chiều
hướng tăng hơn so với tháng trước.

Trong tháng, tuyến hàng không, bưu điện đã
phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển ma túy. Trên
tuyến biên giới như các tỉnh Điện Biên, Nghệ An,
Tây Ninh… tình hình vận chuyển trái phép các chất
ma túy qua biên giới vào Việt Nam vẫn còn rất nóng
và thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi với số
lượng ma túy bắt giữ lớn.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng,
chống và kiểm soát ma túy, tiền chất ma túy, Tổng
cục Hải quan đã ban hành các văn bản cảnh báo
phương thức, thủ đoạn và tăng cường công tác kiểm
soát ma túy; thông báo 8 chất “ma túy mới” lần đầu
phát hiện tại Việt Nam.  Q.TOÀN

lTrung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn
Quốc gia vừa đưa ra dự báo xu thế thời tiết
trong tháng 8 này. Theo đó, khả năng sẽ xuất
hiện thêm xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt
đới/bão) có khả năng xuất hiện trên khu vực
Biển Đông gây ảnh hưởng thời tiết Bắc Bộ và
Bắc Trung Bộ. G.HƯƠNG 

lNgày 2/8, Tổng cục Phòng chống thiên tai
(Bộ NN&PTNT) - cơ quan thường trực của
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên
tai cho biết, Nghị định mới của Chính phủ cho
phép thành lập Quỹ Phòng chống thiên
tai Trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý, hoạt
động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ. HƯƠNG GIANG

TIN VẮN

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc
(UNICEF) tại Việt Nam ngày 2/8

cho biết, thêm 1,188 triệu liều vaccine
Vaxzevria phòng Covid-19 từ Cơ chế
đảm bảo công bằng vaccine Covid-19
toàn cầu (COVAX) đã về đến Việt
Nam, nâng tổng số vaccine mà cơ chế
này hỗ trợ cho Việt Nam lên trên 8,681
triệu liều.

Trong số 8.681.300 liều vaccine do
COVAX hỗ trợ Việt Nam, có 5.000.100
liều vaccine Moderna do Chính phủ Mỹ

hỗ trợ và 3.681.200 liều AstraZeneca.
Lô vaccine Vaxzevria lần này (trước đây
được gọi là vaccine Covid-19 As-
traZeneca) do AstraZeneca và Đại học
Oxford phát triển. Lô hàng này được
vận chuyển từ cơ sở sản xuất của Lab-
oratorio Univesal Farma, Tây Ban Nha.
Vaccine Vaxzevria Covid-19 đã được
WHO cấp phép sử dụng trong các
trường hợp khẩn cấp và đã được tiến
hành tiêm thành công tại Việt Nam kể
từ tháng 3/2021 dưới tên cũ.

Đến nay, Việt Nam đã triển khai
tiêm hơn 6,4 triệu liều vaccine
phòng Covid-19, trong đó có
659.064 người đã được tiêm liều
thứ hai. Nguồn vaccine bổ sung sẽ
giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ
tiêm chủng và tiếp cận nhiều người
hơn trong các nhóm đối tượng ưu
tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam
đạt được mục tiêu tiêm phòng cho
hơn 70% dân số đến cuối quý I
năm 2022. BẢO AN 

Việt Nam tiếp nhận thêm hơn 1,188 triệu liều Vaccine Covid-19

THỜI SỰ
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Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29/7/2021,
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang
nỗ lực, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng
được dịch bệnh Covid-19.

Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 là
thước đo tinh thần “lửa thử vàng, gian
nan thử sức” và “tương thân, tương ái”,
lòng yêu nước của cả dân tộc. Dưới sự
lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí
lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cả hệ
thống chính trị, sự đồng lòng của nhân
dân, doanh nghiệp, cuộc chiến chống dịch
bệnh ở nước ta đã đạt được những kết quả
bước đầu tích cực, dù phía trước còn rất
nhiều gian nan và thách thức.

Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 với
những diễn biến ngày càng phức tạp, chúng ta phải
chiến đấu với loại virus được ví như “kẻ thù nguy hiểm
giấu mặt, liên tục biến hóa, tàng hình” và tạm thời chưa
có thuốc chữa. Nhân dân càng hiểu, trân trọng, biết ơn
sự hy sinh của tất cả các anh chị em trên tuyến đầu, nhất
là đội ngũ cán bộ y tế. Những cống hiến đó đã tạo nên
bức tranh đẹp lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống
dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy
sinh, sự sẻ chia và tình đoàn kết toàn dân tộc.

Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến rất phức
tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng
không làm giảm tinh thần vì cộng đồng của lực lượng
tuyến đầu chống dịch. Tôi cảm nhận được tinh thần của
những phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”,
“Năm xung phong”… của những năm xưa như càng lan
tỏa mạnh mẽ hơn trong lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Các anh, các chị “sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất
cứ việc gì khi nhân dân và Tổ quốc cần”. Những ngày
qua, cán bộ y tế trong bộ quần áo bảo hộ giữa mùa hè
đổ lửa, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, tận tâm, tận lực
với công việc, thậm chí nhiều anh chị em không có cơ
hội gặp được người thân lần cuối do đang phải thực
hiện nhiệm vụ. Những “anh Bộ đội Cụ Hồ”, những
“chiến sỹ Công an nhân dân” không sợ hy sinh gian
khổ, nhiều tháng không về nhà do phải canh gác nơi
biên giới, phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh
trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, canh chốt trong
các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch… Những
cán bộ ở cơ sở vất vả ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng
nhà, rà từng đối tượng” để giám sát, điều tra dịch tễ và
truy vết. Những anh chị em nhà báo không ngại lây lan,
hiểm nguy vào giữa tâm dịch để viết tin, bài. Những tình
nguyện viên bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm

lặng, sự sẻ chia sâu sắc, xung phong đến nơi nguy hiểm
hỗ trợ cộng đồng…

Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 đã gây ra bao
nhiêu khó khăn, vất vả cho nhân dân. Đảng, Nhà nước
thấu hiểu và chia sẻ, nhân dân mong từng ngày, từng
giờ dịch bệnh sớm được kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi.
Các anh chị em mong dịch bệnh qua đi để được trở về
với gia đình, người thân, về với thói quen thân thuộc của
cuộc sống bình thường…

Đảng, Nhà nước trân trọng, biểu dương và đánh
giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình
của lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ
cán bộ y tế.

Thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó
lường. Chúng ta xác định đây sẽ là cuộc chiến còn
trường kỳ, nhiều gian nan. Tôi mong các đồng chí tiếp
tục thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, trái tim nhiệt
huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào.

Chúng ta có niềm tin sự kiên trì, bền bỉ với quyết tâm
cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn với
nhiều giải pháp đồng bộ, tổng thể, toàn diện, cùng sự
đồng lòng ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp trong
phòng, chống dịch Covid-19, nhất định chúng ta sẽ
chiến thắng. Chiến thắng đại dịch Covid-19!

Chúc các đồng chí, anh chị em lực lượng tuyến đầu
chống dịch vững tâm, an lành, sức khỏe, hạnh phúc.
Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ở bên cạnh, mong

Bổ sung hơn 5.000 tỷ đồng
phòng, chống dịch
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định

1376/QĐ-TTg bổ sung dự toán chi ngân sách nhà
nước năm 2021 của Bộ Y tế số tiền hơn 5.100 tỷ đồng
từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021
để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất,
thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính
chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản
lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung
bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết
kiệm, hiệu quả.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm chủ động quyết định việc
sử dụng kinh phí được giao cho phòng, chống dịch
Covid-19 phù hợp với diễn biến của công tác phòng,
chống dịch và phù hợp với yêu cầu chuyên môn theo
từng giai đoạn. Rà soát toàn bộ số lượng vật tư, trang
thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc hiện có, bao gồm
cả các nguồn tài trợ, viện trợ, để xác định nhu cầu mua
bổ sung đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với
yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, tổ chức mua sắm theo đúng quy định
tại Nghị quyết số 79/NQ-CP và các quy định pháp luật
có liên quan; quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị,
sinh phẩm, hóa chất, thuốc đảm bảo đúng quy định,
đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, tiết
kiệm, phù hợp với công tác phòng, chống dịch và chỉ
đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài
chính hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách để
hoàn lại phần do ngân sách địa phương bảo đảm để
mua sắm theo quy định theo đúng chỉ đạo của Chính
phủ tại Nghị quyết số 79/NQ-CP. T.QUYÊN

Thực hiện nghiêm 
các quy định về bảo đảm 
an toàn hồ đập

Văn phòng Chính phủ mới có Thông báo kết
luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn

Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn
và vận hành xả lũ thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an
toàn đê điều tại Hà Nội.

Theo đó, trước tác động của biến đổi khí hậu, tình
hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, bất thường, Phó
Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công
Thương, UBND tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực
Việt Nam và Công ty Thủy điện Hòa Bình tập trung
chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện thật nghiêm các quy định về bảo đảm
an toàn hồ đập. Theo dõi chặt chẽ, dự báo chính xác,
cảnh báo sớm, kịp thời tình hình mưa, lũ và rủi ro thiên
tai để tổ chức vận hành an toàn tuyệt đối và hiệu quả
các hồ thủy điện, thủy lợi, trong đó có thủy điện Hòa
Bình; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn hệ
thống, bảo dưỡng các thiết bị công trình liên quan đến
vận hành để chủ động vận hành khi có mưa lũ xảy ra.

Bên cạnh đó tập trung rà soát, hoàn thiện, diễn tập
thường xuyên các kịch bản vận hành hồ chứa khi xảy
ra lũ lớn. Khi vận hành xả lũ hoặc điều tiết nước cho
sản xuất nông nghiệp, cần tính toán kỹ lưỡng thời
điểm, lưu lượng xả để bảo đảm an toàn hồ đập, đồng
thời bảo đảm hiệu quả sử dụng nước và phải thông
báo, cảnh báo kịp thời cho chính quyền địa phương
và nhân dân vùng hạ du để hạn chế đến mức thấp nhất
thiệt hại của nhân dân.

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống thiên tai, các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị
quản lý, vận hành hồ phải phối hợp chặt chẽ, nhịp
nhàng, thống nhất kịch bản chung, phân công rõ trách
nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cá nhân để sẵn sàng
ứng phó khi sự cố xảy ra.

Nhiệm vụ nữa là ưu tiên đầu tư cho công tác kiểm
định an toàn đập; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên;
sửa chữa, nâng cấp các hồ đập có nguy cơ mất an toàn,
không đáp ứng được yêu cầu phòng, chống lũ. Bộ Tài
nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các Bộ,
cơ quan nghiên cứu rà soát để kịp thời điều chỉnh các
quy trình vận hành liên hồ chứa để việc vận hành hồ
được an toàn, hiệu quả hơn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa
học và công nghệ, bổ sung trang thiết bị quan trắc,
nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. C.P

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và
đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống
dịch. Những cống hiến đó đã tạo nên bức tranh đẹp lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến
chống dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia và tình đoàn
kết toàn dân tộc.  Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Thủ tướng Chính phủ:

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2021
Thân ái gửi: Các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

l Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đội ngũ y bác sĩ tại lễ phát động chiến
dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid -19 trên toàn quốc ngày 10/7.

các đồng chí, anh chị em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ,
để xứng đáng với niềm tin, sự mong muốn của Đảng,
Nhà nước và nhân dân!

Thân ái!
PHẠM MINH CHÍNH

Tính đến 2/8, cả nước có 50 trường đại học, học viện
công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét

điểm học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Năm nay, điểm chuẩn
theo các phương thức này đang dao động từ 15 đến 29,8
điểm/3 môn.

Hiện tại, cả nước có khoảng hơn 100 trường đại học sử
dụng phương thức xét tuyển qua học bạ. Tổng số chỉ tiêu
dành cho phương thức xét tuyển này cũng tăng dần theo
từng năm. Các trường đại học cũng đã rục rịch công bố
điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học
bạ và xét tuyển kết hợp. Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển
đại học bằng các phương thức khác nhau.

Theo lịch tuyển sinh năm 2021 mới nhất của Bộ
GD&ĐT, các trường đại học và cao đẳng sẽ công bố kết

quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 16/9. Thí sinh được
điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 29/8
đến 17h ngày 5/9 (được điều chỉnh 3 lần, bằng hình thức
trực tuyến); điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối
tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm
thu nhận hồ sơ).

Riêng trường hợp thí sinh muốn tăng số nguyện
vọng xét tuyển so với số đăng ký ban đầu, các em phải
đăng ký số nguyện vọng thêm trên phiếu trực tiếp để
trường THPT bổ sung thêm vào hệ thống. Đồng thời,
thí sinh vẫn phải tự vào hệ thống để đăng ký thêm. Các
thí sinh có nhu cầu điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu
tiên đối tượng, khu vực sẽ thực hiện bằng phiếu và nộp
tại điểm thu nhận hồ sơ. T.K

TRƯỚC 17H NGÀY 16/9:
Các trường đại học, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 

Tri ân tuyến đầu chống dịch

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

Đây là nhấn mạnh của Bộ
trưởng Ngoại giao Bùi Thanh
Sơn tại Hội nghị Bộ trưởng
Ngoại giao ASEAN lần thứ 54
(AMM-54) khai mạc sáng 2/8. 

ASEAN cần tăng cường hợp tác về
vaccine Covid-19

Hội nghị là sự kiện mở đầu cho chuỗi
hơn 20 Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao
của ASEAN và giữa ASEAN với các đối
tác trong khuôn khổ ASEAN+1,
ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và
Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) từ ngày
2-6/8. Tại Hội nghị, vấn đề ứng phó và
phục hồi sau đại dịch là nội dung được các
Bộ trưởng trao đổi nhiều trước thực trạng
dịch bệnh tái bùng phát ở nhiều nước trong
khu vực cùng với sự xuất hiện của các biến
thể mới. 

Các Bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy
mạnh hợp tác ứng phó, đặc biệt là về vac-
cine; theo đó, ASEAN cần tăng cường trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác
trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và
phân phối vaccine. Hoan nghênh đóng góp
của các nước ASEAN và đối tác cho Quỹ
ứng phó Covid-19 của ASEAN, các nước
đề nghị khẩn trương triển khai Kế hoạch
hành động ASEAN về an ninh và tự
cường vaccine, Kho dự phòng vật tư y tế
ASEAN về ứng phó các tình huống y tế
công cộng khẩn cấp cũng như Khung phục
hồi tổng thể ASEAN.

Các nước đã trao đổi sâu rộng về nhiều

vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
như Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, Trung
Đông. Các Bộ trưởng khẳng định lập
trường nhất quán về giải quyết các tranh
chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở
luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Luật
Biển 1982, kêu gọi kiềm chế, không quân
sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử
dụng vũ lực. 

Hội nghị cũng tái khẳng định tầm quan
trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu
quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển
Đông (DOC), hoan nghênh việc nối lại
đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển
Đông (COC) giữa ASEAN và Trung
Quốc, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì môi
trường thuận lợi cho đàm phán COC và
tiếp tục nỗ lực hướng tới bộ COC hiệu
quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc
tế, bao gồm Công ước Luật Biển 1982.
Các nước cũng dành nhiều thời gian trao
đổi về Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN
tới Myanmar và nhất trí cần khẩn trương
triển khai hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar
ứng phó với đại dịch Covid-19 thông qua
Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ
nhân đạo và quản lý thiên tai (AHA).

Việt Nam tích cực xây dựng Tầm nhìn
Cộng đồng ASEAN sau 2025

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi
Thanh Sơn nhấn mạnh đoàn kết và thống
nhất là nền tảng cho sức mạnh của ASEAN,
đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn.
Trong các nỗ lực ứng phó dịch bệnh Covid-
19, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ ý

nghĩa thiết yếu của vaccine, đề nghị
ASEAN tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp
tác với các đối tác, nhất là trong mua sắm
và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. 

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nhấn
mạnh, trước tác động kinh tế - xã hội nặng
nề của đại dịch, hơn bao giờ hết, ASEAN
cần phát huy mạnh mẽ nội lực của một
Cộng đồng tự cường và gắn kết, khẳng
định vai trò và trách nhiệm với chính sự
phát triển của khu vực. Do vậy, phát triển
tiểu vùng là một phần không thể tách rời
của tiến trình xây dựng Cộng đồng
ASEAN, có ý nghĩa quan trọng đối với các
nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và
phục hồi sau dịch bệnh. Đánh giá cao tiến
độ triển khai kết quả năm 2020, Bộ trưởng
khẳng định Việt Nam tiếp tục tham gia tích
cực và có trách nhiệm vào quá trình xây

dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau
2025; đồng thời, cảm ơn sự ủng hộ của các
nước đối với sáng kiến tổ chức Diễn đàn
hợp tác Tiểu vùng cuối năm nay.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu
vực, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ
quan ngại về diễn biến phức tạp tại các
điểm nóng ở khu vực như bán đảo Triều
Tiên, Biển Đông cùng các thách thức an
ninh phi truyền thống như an ninh mạng,
biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy thoái
môi trường biển. Bộ trưởng Bùi Thanh
Sơn khẳng định hòa bình, an ninh, an toàn,
tự do hàng hải và hàng không ở Biển
Đông là lợi ích chung của tất cả các nước.
Tuy nhiên, khu vực này vẫn chứng kiến
các hành động trái với luật pháp quốc tế,
kể cả những hành động gây tổn hại đến
môi trường biển. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị
ASEAN duy trì lập trường nguyên tắc và
đề cao luật pháp quốc tế, bao gồm Công
ước Luật Biển 1982. Việt Nam nhấn mạnh
tầm quan trọng của Công ước Luật Biển
1982 là cơ sở xác định quyền và lợi ích
hợp pháp của các quốc gia ven biển và là
khuôn khổ điều chỉnh mọi hoạt động trên
tất cả các vùng biển và đại dương. Trao đổi
về tình hình Myanmar và những tác động
đối với ASEAN và khu vực, Bộ trưởng
nhấn mạnh yêu cầu triển khai Đồng thuận
5 điểm và đề nghị đẩy nhanh hỗ trợ nhân
đạo cho người dân Myanmar trong bối
cảnh nước này đang hứng chịu tác động
nặng nề của Covid-19.

Chiều 2/8, các Bộ trưởng Ngoại giao
ASEAN tham dự các Hội nghị hội đồng
Cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN
(APSC), Hội đồng điều phối ASEAN, Ủy
ban khu vực Đông Nam Á không có vũ
khí hạt nhân (SEANWFZ) và Phiên đối
thoại với các Đại diện Ủy ban liên Chính
phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR). 

HÀ DUNG

Nâng tầm hội nhập quốc tế
Theo TS Lý Hoàng Mai –

Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam, hội
nhập quốc tế là một chủ trương,
chiến lược hết sức đúng đắn của
Đảng và Nhà nước ta, là một
bước chuyển tư duy mang tính
đột phá chiến lược, đem lại cho
đất nước các điều kiện để phát
triển và một vị thế chưa từng có
so với giai đoạn trước đây. Văn
kiện Đại hội XIII của Đảng đã có
những nội dung kế thừa và phát
triển các nhận thức lý luận về hội
nhập quốc tế, nâng tầm hội nhập
quốc tế lên mức cao hơn khi nhấn
mạnh nội dung chủ động, tích
cực, toàn diện, sâu rộng.

Phương hướng, nhiệm vụ và
giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra

mục tiêu tổng quát: “Chủ động
hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu
quả công tác đối ngoại và vị thế,
uy tín của Việt Nam trên trường
quốc tế”. Nội hàm của yêu cầu
chủ động hội nhập và tích cực
của Văn kiện Đại hội XIII có
bước tiến hơn so với giai đoạn
trước khi đặt ra nhiệm vụ phải đạt
được hiệu quả để nâng cao vị thế
và uy tín của Việt Nam trên
trường quốc tế cho công tác đối
ngoại. Trong chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021
- 2030, Đảng đã đưa ra quan
điểm phát triển về hội nhập lên
một tầm cao mới khi khai thác
nội dung tích cực, toàn diện, sâu
rộng để phục vụ cho mục tiêu
xây dựng nền kinh tế tự chủ, đặc

biệt là tự chủ về công nghệ nhằm
nâng cao năng lực sản xuất quốc
gia để cải thiện vị trí của Việt
Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Qua 35 năm tiến hành đổi
mới, Việt Nam đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng trong hội
nhập quốc tế, hội nhập tạo động
lực cho tăng trưởng kinh tế, cải
thiện cơ cấu xuất khẩu, cân bằng
cán cân thương mại. Điều này
cho thấy chủ trương đúng đắn,
chủ động, tích cực hội nhập quốc
tế của Đảng và Nhà nước ta.
Đánh giá về kết quả trong công
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế,
Văn kiện Đại hội XIII khẳng
định: “Hội nhập quốc tế và ngoại
giao kinh tế phục vụ phát triển có
những bước tiến quan trọng về

chủ trương, chính sách cũng như
triển khai trên thực tiễn, cùng với
quốc phòng và an ninh đã củng
cố môi trường hòa bình, ổn định,
góp phần quan trọng vào phát
triển kinh tế - xã hội của đất
nước, nâng cao vị thế, vai trò của
Việt Nam trên trường quốc tế”.

Văn kiện Đại hội XIII đã đề
ra mục tiêu hội nhập trong giai
đoạn tới của Việt Nam là tiếp tục
chủ động hội nhập quốc tế, nâng
cao hiệu quả công tác đối ngoại
và vị thế, uy tín của Việt Nam
trên trường quốc tế. Để đạt được
mục tiêu nêu trên, Văn kiện đã đề
ra mười nhiệm vụ, giải pháp liên
quan đến hội nhập quốc tế. Trong
đó, nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên
là khai thác hiệu quả các hiệp
định thương mại tự do, mở rộng
và đa dạng hóa thị trường xuất
khẩu, không để phụ thuộc quá
lớn vào một thị trường. Cùng với
đó là tích cực đàm phán các hiệp
định thương mại song phương và
đa phương. Nâng cao hiệu quả
hoạt động của các đại diện
thương thương mại, xúc tiến
thương mại của Việt Nam tại các
quốc gia.

Cải cách mạnh mẽ thể chế
TS Lý Hoàng Mai cho rằng,

những nhiệm vụ và giải pháp liên
quan đến hội nhập quốc tế mà
Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề
ra là phù hợp với bối cảnh mới
của quốc tế và trong nước. Tuy
nhiên, để những chủ trương và

giải pháp này đi vào cuộc sống,
trong giai đoạn tới, Chính phủ
cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể
chế theo hướng đồng hành, tạo ra
những lợi ích để chia sẻ với cộng
đồng doanh nghiệp; đưa doanh
nghiệp vươn tầm ra thế giới bằng
những thể chế ưu tiên, hỗ trợ
doanh nghiệp đổi mới khoa học
và công nghệ, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó, cần xây dựng
thể chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa trong việc nâng cao năng
lực tài chính, tiếp cận với các
thông tin về Hiệp định Đối tác
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP) và Hiệp
định Thương mại tự do Liên
minh châu Âu - Việt Nam
(EVFTA) trên cả 2 phương diện
cơ hội và thách thức. Trong đó
chú trọng đến thể chế hỗ trợ
doanh nghiệp trong việc nắm bắt
cơ hội do CPTPP và EVFTA
mang lại.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần
xây dựng một lộ trình cụ thể cho
từng giai đoạn phát triển nền kinh
tế thị trường, giai đoạn đầu tạo
lập nền tảng để cho thị trường
phát triển trên cơ sở tự do hóa
thương mại, giá cả, tài chính; giai
đoạn 2 xây dựng các khung khổ
pháp lý cho thị trường phát triển
dựa trên nền tảng của tự do hóa;
giai đoạn 3 xây dựng cơ chế giám
sát cho việc thực thi pháp luật. 

MINH NGỌC(ghi)

Đoàn kết và thống nhất là 
nền tảng sức mạnh của ASEAN

lBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị.

Cải cách mạnh mẽ thể chế 
để nâng tầm hội nhập quốc tế

Để những chủ trương và
giải pháp về hội nhập
quốc tế được nêu trong
Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng đi vào cuộc sống,
trong giai đoạn tới,
Chính phủ cần tiếp tục
cải cách mạnh mẽ thể
chế theo hướng đồng
hành, tạo ra những lợi
ích để chia sẻ với cộng
đồng doanh nghiệp; đưa
doanh nghiệp vươn tầm
thế giới.

lViệt Nam đạt nhiều thành tựu sau 35 năm đổi mới.
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Sở Tư pháp Hải Dương
đề nghị cần chấn chỉnh
tình trạng lạm dụng yêu
cầu nộp bản sao có
chứng thực đối với giấy
tờ, văn bản khi thực hiện
thủ tục hành chính.

Sau 6 năm thực hiện Nghị
định số 23/2015/NĐ-CP ngày
16/02/2015 của Chính phủ về
cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực
bản sao từ bản chính, chứng thực
chữ ký và chứng thực hợp đồng,
giao dịch và các văn bản hướng
dẫn thi hành, công tác này trên
địa bàn tỉnh Hải Dương đạt
những kết quả nhất định. 

Sở Tư pháp đã làm tốt vai trò
là cơ quan tham mưu cho UBND
tỉnh quản lý nhà nước về hoạt
động công chứng trên phạm vi
toàn tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn
nghiệp vụ cho cán bộ, công chức
làm công tác chứng thực tại
Phòng Tư pháp, UBND cấp xã
và công chứng viên của các tổ
chức hành nghề công chứng. Ở
cấp huyện, Phòng Tư pháp tăng
cường tham mưu cho UBND cấp
huyện thực hiện quản lý nhà
nước về chứng thực trong địa
phương, hướng dẫn nghiệp vụ
chứng thực cho cán bộ, công

chức làm công tác chứng thực tại
UBND cấp xã trên địa bàn. Các
cơ quan phối hợp chặt chẽ khi có
những phát sinh, vướng mắc
trong công tác chứng thực.

Để tăng cường quản lý nhà
nước về hoạt động chứng thực
đồng thời đảm bảo an toàn pháp
lý đối với các hợp đồng, giao
dịch, năm 2015, Sở Tư pháp đã
tham mưu cho UBND tỉnh xây
dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu
công chứng trên địa bàn tỉnh.
Năm 2017, Sở Tư pháp tiếp tục
tham mưu cho UBND tỉnh nâng
cấp Phần mềm cơ sở dữ liệu công
chứng kết nối với hoạt động
chứng thực, có cung cấp thông
tin ngăn chặn thành Phần mềm
cơ sở dữ liệu công chứng, chứng
thực. Sau khi Phần mềm hoàn
thành, Sở Tư pháp đã tiến hành
cài đặt và bàn giao miễn phí đến
từng đơn vị cấp xã (265 xã,
phường, thị trấn). Nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý Phần mềm
cơ sở dữ liệu công chứng, chứng
thực, năm 2019, Sở Tư pháp
tham mưu cho UBND tỉnh ban

hành Quyết định ban hành kèm
theo Quy định quản lý, cập nhật,
khai thác và sử dụng Cơ sở dữ
liệu công chứng, chứng thực trên
địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tư
pháp, từ ngày 01/4/2015 đến
ngày 30/4/2021, toàn tỉnh đã thực
hiện chứng thực bản sao từ bản
chính 6.585.997 bản; chứng
thực chữ ký trong các giấy tờ,
văn bản 205.865 việc; chứng
thực chữ ký người dịch 17.719
việc; chứng thực hợp đồng,
giao dịch 147.836 việc. 

Bên cạnh những kết quả đạt
được, Sở Tư pháp Hải Dương
cũng chỉ rõ những khó khăn: đội
ngũ công chức làm công tác hộ
tịch, chứng thực hiện nay còn ít
so với yêu cầu nhiệm vụ được
giao và thường xuyên luân
chuyển công tác trong khi số
lượng việc chứng thực ngày càng
tăng nên các đơn vị thực hiện
chứng thực gặp nhiều khó khăn
trong triển khai thực hiện nhiệm
vụ được giao.

Việc thực hiện Chỉ thị số

17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của
Thủ tướng Chính phủ đối với
một số cơ quan, đơn vị còn chưa
nghiêm, vẫn còn tình trạng một
số cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận
bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng
thực từ bản chính vẫn yêu cầu
công dân xuất trình bản chính.

Bên cạnh đó, hiện nay kỹ
thuật làm giả các giấy tờ, tài liệu
ngày càng tinh vi, thời gian quy
định chứng thực bản sao từ bản
chính ngắn nên rất khó phát hiện
các trường hợp làm giả giấy tờ,
tài liệu. Chưa có quy định về thời
hạn sử dụng bản sao từ bản chính

nên cũng gây khó khăn cho các
cơ quan khi tiếp nhận, giải quyết
các thủ tục hành chính.

Từ các khó khăn này, Sở Tư
pháp Hải Dương đề nghị tiếp tục
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các
quy định pháp luật về chứng thực
và các quy định pháp luật có liên
quan đến chứng thực; tăng cường
tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu
về công tác chứng thực cho đội
ngũ làm công tác chứng thực tại
địa phương.

Đặc biệt, các cấp ngành cần
tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
20/6/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về việc chấn chỉnh tình trạng
lạm dụng yêu cầu nộp bản sao
có chứng thực đối với giấy tờ,
văn bản khi thực hiện thủ tục
hành chính. THANH NHÀN

Nhiều tiêu chí chưa rõ
Thông tư số 338/2016/TT-

BTC được ban hành đã góp phần
giải quyết nhiều vướng mắc
trong quá trình lập dự toán, quản
lý, sử dụng và quyết toán kinh
phí ngân sách nhà nước, bảo đảm
cho công tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật (VBQPPL)
và hoàn thiện hệ thống pháp luật
của các bộ, ngành, địa phương.
Theo đó, Thông tư này đã tăng
mức chi cho soạn thảo một số
văn bản; bổ sung một số nội dung
chi như chi xây dựng báo cáo
thẩm định, báo cáo thẩm tra đối
với đề nghị xây dựng luật, pháp
lệnh, nghị quyết của Quốc hội,
nghị quyết, nghị quyết liên tịch
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
nghị định; bổ sung quy định định
mức phân bổ kinh phí đảm bảo
cho công tác xây dựng dự án luật,
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội; tăng mức
phân bổ kinh phí đảm bảo cho
công tác xây dựng dự thảo Nghị
định của Chính phủ…

Thực hiện Thông tư số 338,
hàng năm, HĐND tỉnh, thành phố
căn cứ khả năng ngân sách và tình
tình thực tế quy định mức phân bổ
cụ thể đối với từng loại VBQPPL
để thực hiện cho phù hợp. Cơ
quan phục vụ hoạt động của
HĐND, UBND các cấp lập dự
toán đối với kinh phí bảo đảm cho
công tác xây dựng ban hành
VBQPPL của HĐND, UBND
trình cấp có thẩm quyền quyết
định phân bổ kinh phí để thực
hiện và thanh quyết toán theo quy
định hiện hành. Sau 5 năm triển
khai, kinh phí dành cho công tác
xây dựng VBQPPL và hoàn thiện
hệ thống pháp luật tại các địa
phương cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, một số quy định
của Thông tư số 338 dần bộc lộ

tồn tại, hạn chế gây khó khăn cho
việc áp dụng. Thông tư chưa quy
định cụ thể định mức chi cho một
số nội dung công việc phục vụ
công tác xây dựng VBQPPL và
hoàn thiện hệ thống pháp luật
như mức chi cho việc tổ chức
họp tư vấn thẩm định. Trong khi
đó, Luật Ban hành VBQPPL
năm 2015 và các văn bản hướng
dẫn có quy định hình thức tổ
chức họp này.

Thông tư số 338/2016/TT-
BTC quy định định mức phân bổ

kinh phí dựa trên 2 tiêu chí là
mức độ phức tạp của văn bản và
số lượng lấy ý kiến tham gia vào
văn bản để đưa ra 2 loại định
mức phân bổ kinh phí. Tuy
nhiên, Thông tư lại chưa đưa ra
được tiêu chí để xác định văn
bản như thế nào là phức tạp, ít
phức tạp và số lượng lấy kiến
tham gia bao nhiêu là nhiều,
bao nhiêu là ít. Việc quy định
như trên mang tính định tính,
thiếu cụ thể dẫn đến sự tùy tiện
trong áp dụng pháp luật, đặc

biệt là trong công tác thẩm định
và phân bổ dự toán.

Các nội dung chi trong Thông
tư số 338 chưa bao quát hết các
hoạt động liên quan đến công tác
theo dõi thi hành pháp luật như:
Thu thập, tiếp nhận và xử lý
thông tin về tình hình thi hành
pháp luật; kiểm tra tình hình thi
hành pháp luật; thù lao cộng tác
viên theo dõi thi hành pháp luật...

Mức chi không còn 
phù hợp

Mặt khác, do tình hình kinh tế

- xã hội hiện nay đã có nhiều thay
đổi, Chính phủ đã nhiều lần điều
chỉnh tăng mức lương tối thiểu
để phù hợp với mức sống của
người dân, vì vậy, mức chi quy
định tại Thông tư số 338 không
còn phù hợp, nhất là đối với công
tác xây dựng VBQPPL và hoàn
thiện hệ thống pháp luật ở địa
phương. Đặc biệt, đối với những
văn bản có tính chất phức tạp,
lĩnh vực chuyên ngành, phải tiến
hành khảo sát, đánh giá thực tế,
thuê chuyên gia, tổ chức các cuộc
họp với nhiều cá nhân, đơn vị
liên quan tham gia… thì định
mức 10 triệu đồng/văn bản theo
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều
5 Thông tư số 338 là rất thấp,
chưa đảm bảo hiệu quả cho công
tác này.

Do đó, để đảm bảo nguồn
kinh phí phục vụ cho công tác
xây dựng VBQPPL, theo dõi tình
hình thi hành pháp luật được đầy
đủ, cần sửa đổi, bổ sung Thông
tư số 338 theo hướng nâng các
mức chi cho công tác xây dựng
văn bản, đặc biệt là đối với cấp
tỉnh để đảm bảo tương đồng với
các dự thảo Thông tư của các bộ,
ngành Trung ương, phù hợp với
tính chất, thẩm quyền, nội dung
của văn bản và tình hình kinh tế
- xã hội hiện nay.

Đồng thời, cần quy định rõ
việc xác định văn bản như thế
nào là phức tạp, ít phức tạp và
quy định cụ thể số lượng các cơ
quan, tổ chức, đơn vị cần lấy ý
kiến tham gia để xác định mức
phân bổ kinh phí cho việc xây
dựng dự thảo VBQPPL cho phù
hợp. Ngoài ra, cần hướng dẫn cụ
thể hơn việc sử dụng kinh phí
phục vụ cho nhiệm vụ theo dõi
tình hình thi hành pháp luật theo
hướng toàn diện, đầy đủ các nội
dung chi, mức chi. LÊ HỒNG 

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng 
yêu cầu bản sao chứng thực

Hàng năm, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra
toàn diện về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh. UBND cấp

huyện cũng thường xuyên kiểm tra công tác chứng thực của UBND cấp
xã tại địa phương. 

Trung bình hàng năm, Sở Tư pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra tại
4 đơn vị cấp huyện, 10 đơn vị cấp xã, 10 tổ chức hành nghề công chứng;
UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra công tác chứng thực tại 80 – 90
đơn vị cấp xã. Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy việc chứng
thực hợp đồng, giao dịch của UBND xã cơ bản đảm bảo về trình tự, thủ
tục, thời hạn theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. 

Cũng qua công tác kiểm tra, thanh tra, những sai sót, khó khăn,
vướng mắc trong công tác chứng thực đã kịp thời hướng dẫn, xử
lý, khắc phục và rút kinh nghiệm.

Cần đảm bảo nguồn kinh phí 
Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số
338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Sau gần 5 năm thi hành, một số quy định của
Thông tư này đã bộc lộ hạn chế, bất cập, cần được nghiên cứu sửa đổi.

l Ảnh minh họa.

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT:

TƯ PHÁP



Dấu ấn trên giảng đường và
xây dựng đơn vị

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến
sinh năm 1966, quê gốc ở xã Thanh
An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.
Trong gần 40 năm cuộc đời binh
nghiệp, ông có gần 10 năm thực tế
công tác ở Quảng Trị, Cao Bằng
trên nhiều cương vị khác nhau, từ
Đội trưởng Trinh sát, Phó Đồn
trưởng Trinh sát, Trưởng phòng
Trinh sát, Phó Chỉ huy trưởng, Chỉ
huy trưởng và 4 năm trên cương vị
Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên
phòng (BĐBP)… 

Bảng thành tích và dấu ấn của
ông trong nhiệm vụ bảo vệ cương
thổ quốc gia, phên dậu Tổ quốc rất
nhiều. Sau khi tốt nghiệp đào tạo sỹ
quan Biên phòng, từ 1986-2009,
ông được phân công làm công tác
giảng dạy, quản lý tại Học viện
Biên phòng và đi thực tế tại BĐBP
Lạng Sơn, Quảng Trị, Cao Bằng. 

Luôn tìm tòi cái mới cùng ý chí
học tập, trong chặng đường binh
nghiệp của mình, Thiếu tướng
Hoàng Hữu Chiến đã hoàn thành
nhiều chương trình đào tạo với vai
trò học viên ở Học viện Biên
phòng, Đại học Luật Hà Nội, Học
viện Biên phòng Liên bang Nga,
Học viện An ninh nhân dân, Học
viện Quốc phòng. 

Năm 2012, ông bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ với đề tài
“Quản lý nhà nước về an ninh trật
tự khu vực biên giới biển của
BĐBP”. Năm 2018, với những
cống hiến xứng đáng trong hoạt
động quản lý, bảo vệ biên giới và
nghiên cứu khoa học, Thiếu tướng
Hoàng Hữu Chiến vinh dự được
Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư
ngành Khoa học quân sự. 

Từ tháng 6/2017 đến nay, ông
giữ cương vị Phó Tham mưu
trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham
mưu BĐBP và được thăng quân
hàm Thiếu tướng năm 2020. Xen
giữa những lần nhận nhiệm vụ ở các
tuyến biên giới, Thiếu tướng Hoàng
Hữu Chiến 5 lần quay về trường cũ
công tác với vai trò giảng viên, Phó

trưởng khoa và
Trưởng khoa. 

Ông cũng
góp phần quan
trọng trong
việc nghiên
cứu, biên soạn
7 đầu sách
phục vụ đào
tạo đại học và
sau đại học, 4
đề tài nghiên
cứu khoa học

và công bố gần 40 bài viết trên các
tạp chí khoa học uy tín.

Một trong những dấu ấn của
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến là
việc ông đã góp phần xây dựng,
củng cố tác phong làm việc của cán
bộ, chiến sĩ dưới quyền. Bởi trước
đây, đã từng xuất hiện những biểu
hiện chưa chấp hành nghiêm các
quy định, điều lệnh quân đội tại
những đơn vị trước khi ông về nhận
công tác.  

Tại tỉnh biên giới Quảng Trị,
khi Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến
vào nhận nhiệm vụ chỉ huy, nội bộ
đơn vị khi đó khá rối ren, phức tạp
vì chỉ huy cũ bị kỷ luật. Việc đầu
tiên mà ông quyết tâm thực hiện là
ổn định tình hình nội bộ. Trực tiếp
tham mưu cho Tỉnh ủy và Bộ Tư
lệnh BĐBP những giải pháp sắc
gọn và bản thân ông gương mẫu
thực hiện vì danh dự của một người
lính biên phòng, Thiếu tướng
Hoàng Hữu Chiến đã ghi “bàn
thắng ngoạn mục” với việc được
bầu làm Tỉnh ủy viên với số phiếu
tuyệt đối. 

Với Thiếu tướng Hoàng Hữu
Chiến, một trong những tiêu chí
của chỉ huy đồn biên phòng là phải
thành thạo trong sử dụng, huấn
luyện các loại hỏa lực. Nhiều chỉ
huy cấp đồn mới đầu “lo sốt vó”
trước những yêu cầu khắt khe của
ông khi được “triệu” lên kiểm tra
tác phong đội ngũ, điều lệnh… ở
mọi cấp độ trong 6 tháng liên tiếp.
Cho đến khi cán bộ quân sự và cán
bộ chính trị đều đảm đương tốt cả
hai vai trò thì mới được “cho qua”
phần sát hạch này. Nhờ đó, từ các
đồn, trạm cho đến khu vực cửa
khẩu, cán bộ, chiến sĩ mỗi ngày một
chuyên nghiệp hơn trong nhiệm vụ,
góp phần xây dựng hình ảnh người
lính “quân hàm xanh” chính quy
nhưng rất đỗi gần gũi. 

Những cống hiến của ông dù
trên bục giảng hay nơi biên giới, dù
ở thao trường hay tại các hội thảo
nghiên cứu hàn lâm... luôn được
đồng đội, học trò và đồng bào các
dân tộc nơi biên giới ghi nhận trân
trọng.

Dấu ấn trong 
Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 11/11/2020, Quốc hội đã
biểu quyết thông qua Luật Biên
phòng Việt Nam (BPVN) với tỷ lệ
rất cao. Luật có hiệu lực thi hành từ
1/1/2022. Để có được thành quả
nhằm “Thực hiện chính sách độc
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ; xây dựng biên giới
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát
triển, ổn định lâu dài với các nước
có chung đường biên giới; mở rộng

hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc
phòng, an ninh, đối ngoại biên
phòng và đối ngoại nhân dân”
(Điều 3 Luật BPVN), Thiếu tướng
Hoàng Hữu Chiến và các cộng sự
đã mất 14 tháng 17 ngày để nghiên
cứu, soạn thảo, chỉnh sửa, tranh
luận về mặt pháp lý… với một số
bộ, ngành, cơ quan.

Là một sĩ quan cao cấp quân
đội, một nhà khoa học, một thầy
giáo, Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng
Hữu Chiến luôn tìm tòi, sáng tạo và
không ngừng tư duy, xem xét từ
vấn đề cụ thể để rút ra nhưng vấn
đề lớn, bao trùm rồi tự đúc rút ra bài
học và kinh nghiệm. Trong quá
trình thực hiện, ông luôn đề ra yêu
cầu cao với bản thân và luôn phấn
đấu để hoàn thành mục tiêu ấy. 

Ông thường xuyên đi khảo sát
cơ sở, lấy ý kiến tham gia của các
bộ, ngành và chính quyền, đoàn
thể, nhân dân các tỉnh, thành biên
giới để qua đó, hoàn chỉnh các văn
bản pháp luật phục vụ cho sự
nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới quốc gia.

“Ban đầu, khi trình Dự án Luật
ra Quốc hội, đã có một số ý kiến trái
chiều do chưa hiểu rằng đây là căn
cứ pháp lý bảo vệ biên giới quốc
gia và lợi ích dân tộc. Chúng tôi đã
chứng minh, phân tích bằng những
lý lẽ xác đáng nhất, dù mất rất nhiều
thời gian, công sức. Biên phòng là
tổng thể hoạt động, biện pháp bảo
vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và bảo
đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội
ở khu vực biên giới bằng sức mạnh
tổng hợp của toàn dân tộc”, Thiếu
tướng Hoàng Hữu Chiến nói.

Với trọng trách được giao,

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đã
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
phối hợp với các cơ quan chức
năng Bộ Quốc phòng xây dựng,
trình cấp có thẩm quyền ký ban
hành 3 văn bản quy phạm pháp luật
gồm: Luật BPVN, Nghị định
96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt
hành chính trong lĩnh vực quản lý,
bảo vệ biên giới quốc gia; Thông tư
173/2020/TT-BQP của Bộ Quốc
phòng quy định chi tiết một số điều
Nghị định 96/2020/NĐ-CP. 

Ông cũng chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị biên phòng tổ chức triển
khai thực hiện công tác rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp
luật theo kế hoạch. Từ 2019 đến
nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã rà soát,
phân loại gần 1.000 văn bản, qua rà
soát đã đề nghị công bố hết hiệu lực
gần 400 văn bản; đề xuất xử lý
những văn bản có nội dung chồng
chéo với các văn bản pháp luật liên
quan; góp phần hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật
về quân sự, quốc phòng, quản lý
bảo vệ biên giới quốc gia và xây
dựng BĐBP.
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến

chia sẻ: “Nhiệm vụ xây dựng, ban
hành Luật BPVN vô cùng quan
trọng. Do đó, tôi luôn xác định phải
dốc hết thời gian, tâm huyết và tri
thức để phối hợp với Ban soạn
thảo hoàn thiện dự Luật đúng với
mục đích, yêu cầu mà Ban Chỉ đạo
đề ra. Đảm bảo chuyển hóa một
cách sâu sắc, triệt để các quan
điểm, chủ trương, mục tiêu,
nguyên tắc, phương châm,
phương thức bảo vệ Tổ quốc trong
tình hình mới của Đảng vào thực
tiễn xây dựng, quản lý, bảo vệ biên
giới quốc gia”. 

LAM HẠNH

Phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên
phòng về công tác biên phòng và xây dựng lực lượng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh
biên giới, vùng biển, đảo; xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới

quốc gia, Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng, Đại biểu Quốc hội
khóa XV đã góp công trong việc soạn thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Dự án Luật

Biên phòng Việt Nam. 
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THIẾU TƯỚNG, PGS.TS HOÀNG HỮU CHIẾN:

Đời binh nghiệp gắn liền sự nghiệp
bảo vệ biên giới quốc gia

l Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến.

lThiếu tướng Hoàng Hữu Chiến khảo sát thực tế phục vụ xây dựng các thông

tư hướng dẫn các nghị định của Luật BPVN tại Hải Phòng.

lThiếu tướng Hoàng Hữu Chiến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ

phòng, chống dịch tại các chốt biên giới An Giang.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đã tham gia đầy trách nhiệm trong
chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động đối ngoại biên giới như các kỳ giao lưu
hữu nghị, hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị BĐBP Việt Nam và lực lượng
bảo vệ biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia. Nhiều thành tựu của BĐBP
trong giai đoạn gần đây như tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương,
Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án Quy hoạch đồn, trạm Biên phòng đến
năm 2021 và những năm tiếp theo; phê duyệt Đề án Tổ chức lực lượng
BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo... đều có đóng góp đáng
ghi nhận của  Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến.

Trong 3 năm 2019-2021,  Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến vinh dự được
Bộ Quốc phòng tặng 3 bằng khen về những thành tích xuất sắc trong tham
gia xây dựng Luật Dân quân tự vệ, Luật BPVN, thành tích xuất sắc trong
thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp
quốc về chống tra tấn và hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân
đạo, hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong quân
đội” giai đoạn 2016-2020. 
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Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Trong 2 tuần tới, ngoài
việc thực hiện nghiêm
các quy định về giãn
cách xã hội theo Chỉ
thị 16 của Chính phủ
và Chỉ thị 12, TP HCM
sẽ tăng cường hơn nữa
việc chăm lo, hỗ trợ đời
sống cho người dân,
không bỏ sót, không để
người dân đói.
Thành lập Trung tâm
tiếp nhận và hỗ trợ 
nhu yếu phẩm ở 3 cấp

Chiều 2/8, cuộc họp trực
tuyến về công tác bảo đảm an
sinh xã hội cho người dân trong
thời gian giãn cách xã hội do
Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
Nguyễn Hồ Hải chủ trì với các
quận, huyện và TP Thủ Đức.

Phó Bí thư cho biết, trong
thời gian qua, TP có nhiều cố
gắng, cùng với các nguồn, ban
hành các chính sách hỗ trợ cho
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh Covid-19, nhất là người
nghèo, lao động tự do, công
nhân trong các khu phong tỏa
kéo dài. Mặt trận Tổ quốc và các
lực lượng thiện nguyện khác
cũng đã tập trung chăm lo.
Nhưng không thể phủ kín toàn
diện, toàn bộ.

Theo ông Hải, TP HCM là
địa phương có đông lực lượng
công nhân, người dân từ các tỉnh
đến sinh sống và làm việc. Và
nhiều hộ dân không có hộ khẩu,
không có nơi cư trú. Đây là
nhóm người góp phần xây dựng
TP phát triển và cần được quan
tâm, chăm lo, không để họ gặp
khó khăn. “Chúng ta không để
người dân nào bị đói trong thời
gian giãn cách. Các địa phương
cần rà soát để chăm lo cho
người dân. Thời điểm khó khăn
này, chúng ta cần quan tâm,

chăm sóc họ nhằm đảm bảo an
dân và góp phần phát triển lại
kinh tế sau dịch bệnh”, ông Hải
nhấn mạnh. 

Thường trực Thành ủy đã có
kết luận về việc thành lập các
Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ
cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết
cho người ở 3 cấp là cấp TP, cấp
quận, huyện và cấp phường, xã.
Các trung tâm cần phải đảm bảo
bám sát người dân, nắm rõ về số
liệu để có thể hỗ trợ, không bỏ
sót bất cứ đối tượng nào. Nếu bỏ
sót sẽ có lỗi với người dân.

Trong 2 tuần giãn cách xã
hội tới, lãnh đạo các quận,
huyện và TP Thủ Đức cần tính
tới phương án tính toán và tiếp
tế nhu yếu phẩm, lương thực tới
từng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn
cảnh khó khăn; tìm thêm

phương án để tăng cường việc
chăm lo, hỗ trợ đời sống cho
người dân thuộc địa bàn mình.

Tại buổi họp, đại diện Ban
Dân vận Thành ủy TP thông tin,
thời gian qua, TP đã thực hiện
giải quyết hỗ trợ người chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19 theo
Nghị quyết 09 của HĐND.
Trong đó, TP đã chi hơn 467 tỷ
đồng để hỗ trợ toàn bộ người lao
động không có kết giao hợp
đồng, lao động tự do. Bên cạnh
đó, 100% hộ kinh doanh đã
dừng hoạt động do dịch bệnh
Covid-19 đã được nhận hỗ trợ
với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7, các
quận, huyện và TP Thủ Đức đã
triển khai Nghị quyết 09 tới
379.639 đối tượng với tổng số
tiền hơn 578 tỷ đồng.

Y tế tư nhân tham gia
điều trị bệnh nhân Covid-19

Dự kiến trong tháng 8/2021,
TP tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
và tổ chức tiêm hơn 4 triệu liều
vaccine để đảm bảo độ bao phủ
vaccine cho người dân cũng
như tính chất cấp bách của
công tác phòng chống dịch
bệnh Covid-19.

Do đó, TP đề nghị Bộ Y tế
quan tâm, xem xét phân bổ vac-
cine liên tục cho TP để thực hiện
mục tiêu đến cuối tháng 8 có
70% người dân trên 18 tuổi
được tiêm vaccine.

Trước tình hình dịch bệnh,
đáp lại lời kêu gọi, một số bệnh
viện, cơ sở y tế tư nhân đã
chuyển đổi công năng để thực
hiện tiếp nhận, điều trị Covid-
19, đến ngày 2/8, có 2 bệnh
viện tham gia. Bệnh viện Đa
khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ
Đức đưa vào hoạt động tiếp
nhận bệnh nhân Covid-19 (tạm
đổi tên thành Bệnh viện điều trị
Covid-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức).
Giai đoạn đầu, bệnh viện đưa
vào hoạt động 100 giường
(trong đó có 10 giường hồi sức
cấp cứu) bố trí tại tầng 2, 3, 4
của tòa nhà và nâng tổng số lên
200 giường (trong đó có 20
giường Hồi sức cấp cứu) vào
giai đoạn 2. Bệnh viện Quốc tế
City cũng bắt đầu nhận bệnh
hồi sức Covid-19, dự kiến ban
đầu là ca 50 ca.

Ngoài ra, còn có Bệnh viện
Xuyên Á đang lập 1 bệnh viện
bằng cách lắp ráp nhà tiền chế,
tách biệt với khu điều trị hiện
hữu và có quy mô 125 giường.
Bệnh viện Triều An cũng đăng
ký tách đôi bệnh viện hiện hữu
với quy mô 100 giường. Bệnh
viện Nam Sài Gòn sau thời gian
tạm ngưng cũng đăng ký hoạt
động trở lại để tham gia công
tác điều trị Covid-19 trong vài
ngày tới… BÙI YÊN

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Vaccine Nanocovax
an toàn và 
có tính sinh miễn dịch
tương đối cao

Hôm qua (2/8), GS.TS Trần Văn
Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổ

trưởng Tổ công tác đặc biệt về nghiên
cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển
vaccine phòng Covid-19 đã chủ trì
cuộc họp trực tuyến với các nhà khoa
học để rà soát tiến độ, thúc đẩy quá
trình thử nghiệm lâm sàng, đôn đốc
báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn
1, 2, 3 (a,b) của vaccine Nanocovax do
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học
dược Nanogen sản xuất.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty
Nanogen kiến nghị Bộ Y tế, Hội đồng
Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học
Quốc gia xem xét việc triển khai nghiên
cứu giai đoạn 3c (tiêm cho khoảng
500.000 - 1.000.000 người) song song
với việc xin cấp phép sử dụng khẩn cấp
có điều kiện vaccine Nanocovax. Ngoài
ra, Công ty Nanogen sẽ tiếp tục nghiên
cứu vaccine cho trẻ em từ 12-18 tuổi,
sau khi được cấp phép.

Theo đại diện Công ty Nanogen,
doanh nghiệp này đang triển khai theo
đề cương nghiên cứu, pha 3 được thử
nghiệm trên 13.000 người, chia làm 2
giai đoạn nhỏ, gồm 3a (1.000 người)
và 3b (12.000 người). Kết quả D42
của 1.000 người trong pha 3a cho thấy
100% tình nguyện viên được tiêm
Nanocovax có kháng thể trung hòa
Surrogate trên ngưỡng 30%. Ngoài ra,
99,2% người được tiêm chuyển đổi
huyết thanh của kháng thể IgG kháng
Protein S gấp 4 lần so với nền.
Nanogen sẽ tiếp tục theo dõi 1.000 tình
nguyện viên của giai đoạn 3a và
12.000 người trong pha 3b theo đề
cương nghiên cứu.

“Có tín hiệu mừng, vui là Vaccine
Nanocovax an toàn và có tính sinh
miễn dịch tương đối cao. Tuy nhiên,
chúng ta chưa có dữ liệu chắc chắn bảo
vệ của vaccine đến đâu, chúng ta cần
chờ thêm thời gian và kết quả nghiên
cứu”, Thứ trưởng Thuấn lưu ý. 

Bộ Y tế đề nghị Công ty Cổ phần
Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
trước ngày 15/8 phải gửi báo cáo dữ
liệu nghiên cứu pha 2 và bước đầu pha
3. Từ đó, Bộ Y tế có số liệu gửi Hội
đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép
để xem xét cấp phép trong tình trạng
khẩn cấp. DIỆU THẢO 

Nghệ An hỗ trợ cách ly miễn phí
hơn 1.500 người về quê

Theo Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)
Nguyễn Hữu Minh, trong mấy ngày qua trên địa

bàn huyện có 1.037 người làm ăn, sinh sống ở các tỉnh
thành phía Nam về địa bàn.

Người dân trước khi về địa phương đều phải lấy mẫu
test nhanh Covid-19. Sau khi có kết quả, người về xã nào
thì sẽ có lực lượng công an, y tế xã đó dẫn xe về khu cách
ly ở các trường học bán trú. “Cơ sở bán trú có đầy đủ hệ
thống giường, bếp nấu ăn và nước sinh hoạt của học sinh.
Đây là điểm thuận lợi để huyện Kỳ Sơn chia nhỏ lượng
người về từ các xã”, ông Minh nêu rõ. 

Cũng theo ông Minh, tất cả các công dân từ miền Nam
trở về đều phải lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR là 70 ngàn
đồng/người. Riêng chi phí cách ly tại trường học được
miễn phí.

Tính riêng 3 huyện miền núi ở Nghệ An, tuần vừa qua
đã có hơn 1.500 người di chuyển bằng phương tiện xe máy
về quê. Một điều thuận lợi cho chính quyền địa phương ở
các huyện miền núi Nghệ An là hầu hết xã nào cũng có
trường học nội trú, có đầy đủ giường, bếp nấu ăn phục vụ
sinh hoạt. NHI THẮNG 

Dừng hoạt động 23 cửa hàng
Vinmart tại Hà Nội

Ngày 2/8, đại diện Tập đoàn Masan cho biết, 8 siêu thị
VinMart và 15 cửa hàng VinMart+ có nhân viên nhà

cung cấp của Công ty Thanh Nga đến giao hàng là F0, sẽ
tạm ngừng hoạt động, gần 1.000 siêu thị và cửa hàng Vin-
Mart/VinMart+ còn lại tại Hà Nội sẽ tăng công suất phục
vụ để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của
người dân. Hiện các cửa hàng, siêu thị trên đã phối hợp với
cơ quan y tế địa phương tiến hành truy vết các F, cách ly y
tế; tiến hành phun khử khuẩn. Một số cửa hàng tiếp tục

hoạt động hoặc tạm đóng cửa để cách ly các F liên quan.
Ngoài ra, nhiều chợ đầu mối lớn ở Hà Nội như chợ

Minh Khai, Phùng Khoang, Long Biên, chợ đầu mối phía
Nam... bị phong tỏa, truy vết và xét nghiệm cho toàn bộ
tiểu thương, sau khi cơ quan chức năng phát hiện các ca
F0 là người bán hàng hoặc từng đến chợ mua bán. Riêng
chợ Long Biên, trong ngày 2/8, 300 mẫu xét nghiệm tiểu
thương bán hải sản liên quan ca mắc Covid-19 đều âm
tính lần 1 với SARS-CoV-2.  

Liên quan đến tình hình dịch, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật Hà Nội cũng vừa ra thông báo khẩn, khẩn thiết
đề nghị tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một
trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau
người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu
giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sàng lọc. Những
người dân thuộc diện trên được làm xét nghiệm SARS-
CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc Covid-
19 cho người dân. M.HỮU

TP HỒ CHÍ MINH: 

Tập trung chăm lo người dân
trong thời gian giãn cách

Ngày 2/8, TP HCM đồng loạt tổ chức nhiều điểm tiêm vaccine cho
các shipper các hãng Gojek, Grab, Be và shipper của các sàn thương mại
điện tử như Shopee, Lazada... Đây là lực lượng quan trọng trong giai
đoạn TP HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã được
Sở Công Thương TP HCM đề xuất ưu tiên tiêm chủng này.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), trong
ngày 1/8, TP HCM có thêm 3.207 bệnh nhân xuất viện, tổng số
bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh
bắt đầu là 37.846 người.

lTrong thời gian giãn cách xã hội tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường hơn

nữa hỗ trợ, chăm lo cho người dân, nhất là người dân trong khu phong tỏa. 
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CHUNG TAY ĐẨY  

Tăng tốc tiêm vaccine
Đây là thông tin trong công văn

khẩn của Bộ Y tế gửi Sở y tế các tỉnh,
TP trực thuộc Trung ương, Cục Y tế
(Bộ Công an), Cục Quân y (Bộ Quốc
phòng), các viện vệ sinh dịch tễ…đề
nghị báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân
bổ và tiêm chủng vaccine Covid-19. 

Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của
Tiểu ban tiêm chủng, đến ngày 31/7,
cả nước đã triển khai tiêm được hơn
6,2/10,7 triệu liều vaccine phân bổ từ
đợt 1-13, chiếm tỷ lệ 58%. Tuy nhiên
vẫn còn một số địa phương, đơn vị
chậm trễ trong việc tổ chức tiếp nhận,
phân bổ và triển khai tiêm vaccine
Covid-19. Do đó, địa phương, đơn vị
nào chậm trễ, Bộ Y tế sẽ chuyển cho
địa phương khác. 

Trong ngày 2/8, Việt Nam đã tiếp
nhận thêm 1.188.000 liều vaccine
Covid-19 từ Cơ chế COVAX, nâng
tổng số vaccine hỗ trợ cho Việt Nam
lên 8.681.300 liều. Lô vaccine
Vaxzevria lần này (trước đây được gọi
là vaccine Covid-19 AstraZeneca)
được vận chuyển từ cơ sở sản xuất của
Laboratorio Univesal Farma, Tây Ban
Nha. Ngoài ra, trong quý IV lượng
vaccine Covid-19 sẽ về nước dồn dập.
Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam
khoảng 47-50 triệu liều. Tập đoàn Vin-
group vừa đàm phán thành công đơn
hàng đặc biệt - 500.000 lọ Remdesivir,
thuốc điều trị Covid-19 được FDA Mỹ
cấp phép. Toàn bộ số thuốc sẽ được
trao tặng cho Bộ Y tế ngay trong tháng
8/2021, nhằm góp phần đẩy nhanh
phục hồi cho bệnh nhân Covid-19…

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh
Long nhấn mạnh, vấn đề cấp bách hiện
nay là tất cả địa phương tăng tốc độ
tiêm chủng, yêu cầu triển khai tiêm tại
các điểm, không giới hạn số lượng mũi
mỗi buổi. Nếu thiếu nhà, các địa
phương có thể dựng bạt, miễn là đảm
bảo khoảng cách. Thời gian chờ đợi
sau tiêm cũng sẽ do địa phương quyết
định, không cứng nhắc để phù hợp tình

hình thực tế. Các địa phương lưu ý cần
phải huy động tổng lực, sàng lọc trước
cho người đến tiêm, nhanh chóng rút
kinh nghiệm triển khai các đợt tiếp.
Thậm chí, các vùng phong tỏa càng
phải tiêm nhanh…

“Không nên lựa chọn vaccine, có
loại nào thì tiêm loại đó. Tất cả vaccine
Bộ Y tế cấp phép sử dụng đều đã được
WHO cấp phép và các nước khác cũng
sử dụng, không phải vaccine này tiêm
cho nhóm này, vaccine kia tiêm cho
nhóm kia”, ông Long nêu rõ.

Về việc tiêm kết hợp hai loại vac-
cine, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tiêm
mũi 1 AstraZeneca có thể tiêm mũi 2
Pfizer và ngược lại. Tuy nhiên, Mod-
erna chưa được áp dụng biện pháp
này do nhà tài trợ, cơ quan cung ứng
không đồng ý. Vaccine Sinopharm,
Sputnik V cũng chưa có hướng dẫn
tiêm kết hợp.

Qua phản ánh cho thấy tại một
số cơ sở tiêm chủng có hiện tượng
người đến tiêm chủng “bồi dưỡng”
tự nguyện cho các cơ sở tiêm
chủng. Trước thực trạng này, Thứ
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã
có công văn yêu cầu các đơn vị
được phân công triển khai tiêm
chủng vaccine phòng Covid-19 tiếp
tục tổ chức tiêm cho các đối tượng
theo đúng Nghị quyết số 21 và
Quyết định số 3355 của Bộ Y tế
hoàn toàn miễn phí; không thu tiền;
không nhận “bồi dưỡng” từ các tổ
chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm
chủng.

Thành lập tổ điều phối oxy, máy
thở điều trị Covid-19 toàn quốc

Cũng trong ngày 2/8, Bộ trưởng
Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký
quyết định thành lập Tổ công tác
điều phối máy thở phục vụ điều trị
bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc
(Tổ điều phối). 

Theo đó, nhiệm vụ của Tổ điều
phối bao gồm: Rà soát thực trạng, cập

nhật tình hình sử dụng oxy y tế tại các
bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc;
phối hợp với các đơn vị thuộc/trực
thuộc Bộ Y tế để tổng hợp năng lực sản
xuất oxy y tế của các cơ sở sản xuất,
nhà cung cấp trên toàn quốc. 

Tổ chức kết nối, trao đổi thông tin
giữa các bệnh viện, cơ sở y tế với nhà
sản xuất, nhà cung cấp oxy y tế để đáp
ứng cung cấp oxy phục vụ công tác
điều trị người bệnh Covid-19 và cho
công tác quản trị hệ thống. 

Tổ công tác điều phối máy thở có
nhiệm vụ rà soát thực trạng, cập nhật
số lượng, chủng loại máy thở, máy thở
oxy dòng cao HFNC tại các bệnh viện,
cơ sở y tế trên toàn quốc, tổng hợp nhu
cầu sử dụng các loại máy thở, máy thở
oxy dòng cao HFNC theo diễn biến
dịch bệnh của các bệnh viện, cơ sở y
tế trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, điều phối (kể cả trưng
dụng từ các cơ sở y tế) các loại máy
thở, máy thở oxy dòng cao HFNC để
phục vụ công tác cấp cứu, điều trị
người bệnh Covid-19…

Không phun khử khuẩn ngoài
môi trường hoặc lên người

Trước tình hình dịch Covid-19
đang diễn biến phức tạp ,thời gian qua,
một số địa phương, cơ quan đã tiến
hành phun hóa chất diệt khuẩn tại các
nơi công cộng, hoặc phun hóa chất diệt
khuẩn vào người đứng trong buồng
khử khuẩn, phun hóa chất diệt khuẩn
phun vào người cách ly, nhập cảnh. 

Tuy nhiên, việc phun hóa chất diệt
khuẩn ở ngoài trời không được Tổ
chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm
Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật
(CDC) Mỹ khuyến cáo do kém hiệu
quả, có thể ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe người phun và người xung
quanh khu vực phun. Việc sử dụng số
lượng hóa chất diệt khuẩn để phun
diệt khuẩn ngoài trời còn có thể gây
hại đến môi trường và làm lãng phí
nguồn hóa chất dự trữ cho công tác
phòng, chống dịch. 

Cùng đó, WHO và CDC Mỹ cũng
khuyến cáo không phun hóa chất diệt
khuẩn vào người trong bất cứ tình
huống nào do phương pháp này không
làm giảm nguy cơ lây nhiễm mà có thể
gây hại cho sức khỏe con người.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị UBND
cấp tỉnh chỉ đạo không thực hiện việc
phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn
để diệt virus SARS-CoV-2 ngoài trời,
không áp dụng biện pháp phun hóa
chất, chế phẩm diệt khuẩn vào người
trong bất cứ tình huống nào, gồm cả
biện pháp dùng máy phun hóa chất
trực tiếp vào người hoặc sử dụng
buồng khử khuẩn phun hóa chất…

Bộ Y tế cũng lưu ý khi sử dụng các
hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn dùng
trong gia dụng và y tế đã được Bộ Y tế
(Cục Quản lý môi trường y tế) cấp số
đăng ký lưu hành còn hiệu lực, phải sử
dụng theo đúng liều lượng và phương
pháp sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm. 

YẾN NHI 

Điều chuyển Vaccine 
đã phân bổ nếu chậm tiêm

Bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho lực lượng tại các chốt
kiểm dịch

Sáng 2/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ
nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã tới

thăm, tặng quà cho tình nguyện viên, lực lượng chức
năng tại các chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-
19 và các lái xe đường dài ở cửa ngõ Thủ đô.

Ông Nguyễn Anh Tuấn mong muốn lực lượng
tham gia tại chốt giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy
tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn để thực hiện
tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời lưu ý, các lái xe sẽ
gặp những khó khăn khi chạy xe đường dài trong thời
gian giãn cách xã hội, khi các nhà hàng, quán ăn đóng
cửa, các điểm dừng nghỉ hạn chế. Vì thế, tại các điểm
trực chốt nên bố trí thêm đồ ăn, nước uống, trang thiết
bị y tế phòng dịch... hỗ trợ các tài xế khi cần thiết.
Trong dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng 4 thùng khẩu
trang y tế (2.000 khẩu trang), 50 thùng nước tăng lực
và 1.500 suất quà cho lái xe đường dài…

Hiện Trung ương Đoàn đang phối hợp với Bộ Y
tế triển khai đội hình tình nguyện hỗ trợ chốt trực tại
19 tỉnh với 38 điểm dọc quốc lộ 1A, các tuyến cao
tốc Bắc - Nam, nhằm hỗ trợ kịp thời về nhu yếu
phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn..., phối
hợp với các đơn vị triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm
nhanh cho lực lượng lái xe đường dài để đảm bảo lưu
thông qua các chốt. TRIỆU OANH

Dốc lòng, dốc sức cùng 
TP Hồ Chí Minh chống dịch 

Chiều ngày 2/8, Bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn
công tác gồm 200 bác sĩ, điều dưỡng các chuyên

ngành do GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh
viện Bạch Mai làm trưởng đoàn, lên đường vào hỗ trợ
TP Hồ Chí Minh, điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Tham gia đoàn công tác này, có 60 bác sĩ và trên
100 điều dưỡng, cán bộ của các chuyên khoa lâm
sàng, cận lâm sàng như cấp cứu, truyền nhiễm, tim
mạch,…Tất cả các "chiến sĩ áo trắng" trong đoàn
đều đã từng tham gia chống dịch, có kinh nghiệm
và chuyên môn cao.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc bệnh viện
Bạch Mai đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bệnh viện
dã chiến 16, tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Bệnh viện
này có quy mô 3.000 giường, trong đó có 500
giường hồi sức cấp cứu.

Cùng ngày, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, kỹ sư
của Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường vào TP
HCM để xây dựng, thiết lập hoạt động của trung tâm
hồi sức tích cực theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Đoàn đi còn
mang theo số lượng lớn các trang thiết bị y tế, thuốc
men, vật tư, hóa chất phục vụ công tác điều trị bệnh
Covid-19 nặng. 

Trung tâm hồi sức Covid-19 Bệnh viện Trung
ương Huế tại TPHCM là tuyến cuối trong bậc thang
điều trị người bệnh Covid-19 tại TP HCM, có chức
năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh
Covid-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho
các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh
Covid-19 trong khu vực được phân công.

Trước đó, 130 y - bác sĩ của Bệnh viện Quân y 105
và Viện Y học Cổ truyền Quân đội (thuộc Tổng cục
Hậu cần - Bộ Quốc phòng) đã đến TP HCM thiết lập
Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5D hỗ trợ TP HCM
và Bình Dương chống dịch.

“Được nhận nhiệm vụ lên đường vào với miền
Nam thân yêu tham gia chống dịch, chúng tôi thực sự
xúc động và tự hào. Dù biết sẽ có nhiều gian lao, vất
vả, song tất cả các y - bác sĩ chúng tôi được điều động
vào đây đều quyết tâm cao nhất để góp một phần nhỏ
bé của mình cùng các lực lượng đẩy lùi dịch Covid-
19 sớm mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân”,
Thiếu tá, dược sĩ Nguyễn Tô Hiệu, Khoa Dược - Bệnh
viện Quân y 105, chia sẻ. B.MẾN

Các đơn vị, địa phương có tỷ lệ tiêm thấp so với từng đợt
phân bổ vaccine thì Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển 
vaccine Covid-19 cho các tỉnh, TP, đơn vị khác.

lTăng tốc tiêm vaccine ở tất cả các địa phương. 

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

Những ngày qua, khi TP HCM và
các tỉnh phía Nam bùng phát dịch
Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ, hàng đoàn xe nối đuôi nhau trên
các con đường từ TP HCM và Bình
Dương, Đồng Nai tỏa về các tỉnh miền
Trung, miền Tây. Những công nhân,
lao động tự do, người làm thuê nghèo,
mưu sinh từng ngày tại TP HCM hay
các thành phố lớn vốn đã phải chật vật
để kiếm tiền, giờ dịch bệnh xảy ra, họ
mất việc làm, mất thu nhập và gần như
tay trắng, chưa kể nguy cơ nhiễm bệnh
luôn rình rập khi đang ở chính tâm
dịch. Thậm chí nhiều người đã chia sẻ,
gia đình họ đã hết sạch tiền và thức ăn.
Đó là những lý do khiến họ quyết định
về quê, dù hành trình trở về có gian
nan đến đâu cũng phải thực hiện cho
bằng được.

Dẫu biết rằng ở lại thì khó khăn
nhưng những chuyến xe về quê của
những người lao động là nạn nhân
của dịch bệnh đó cũng là những mối
nguy lớn cho cộng đồng khi nó tiềm
ẩn hàng loạt nguy cơ. Bởi trên chính
hành trình đó, họ đang tự đối mặt với

hàng loạt vấn đề như nguy cơ lây lan
dịch bệnh khi không được kiểm soát
về y tế, đi lại, tiếp xúc với hàng loạt
người khác suốt dọc hành trình. Bên
cạnh nguy cơ về lây lan dịch bệnh
còn là những vấn đề như an toàn
giao thông, an ninh trật tự…

Một vấn đề đáng lo ngại nữa là
nguy cơ lây nhiễm tại các trạm khai
báo y tế đang tập trung lượng lớn
người về từ vùng dịch. Do thời gian
chờ đợi lâu, thời tiết nắng nóng, ngột
ngạt, tập trung trên diện tích nhỏ nên
các nguyên tắc về phòng chống dịch
như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang...
đều không được duy trì. Do số lượng
người đổ về tăng nhanh nên chính
quyền địa phương không kịp trở tay
trong việc sắp xếp, bố trí cách ly. Đã
có hàng trăm người kê hành lý, dựng
lều ngủ tạm ở dọc hai bên đường đặt
trạm do không có chỗ để bố trí cách ly.
Đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn lây lan
dịch ra cộng đồng.

Mới đây, ngày 1/8, Chủ tịch UBND
TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký
công văn khẩn về việc tiếp tục áp dụng
biện pháp giãn cách xã hội toàn thành

phố theo tinh thần Chỉ thị số 16 thêm
14 ngày. Cùng với đó, Chủ tịch UBND
thành phố cũng yêu cầu tuyệt đối
không để người dân di chuyển khỏi
thành phố cho tới khi hết thời gian giãn
cách, trừ những trường hợp được
thành phố phối hợp với các tỉnh, thành
đưa về quê theo nhu cầu.  Đây thực sự
là biện pháp hữu hiệu để tránh những
nguy cơ có thể xảy ra khi để hàng loạt
người tập trung về quê trong thời điểm
này như vậy. 

Thiết nghĩ, những người lao động
tại vùng dịch cũng nên hiểu rõ Nhà
nước, chính quyền, các tỉnh, thành
không hề bỏ quên hay có ý định bỏ mặc
họ tại tâm dịch, khi đã có những
chuyến bay miễn phí chở người lao
động về quê an toàn. Nhưng do số
lượng người quá lớn nên chưa thể triển
khai đưa tất cả về quê được. Do đó,
khuyến khích người dân ở lại tâm dịch
và nghe theo sự chỉ đạo, hướng dẫn
của cơ quan chức năng để đảm bảo an
toàn cho bản thân, gia đình và cộng
đồng. Hơn ai hết, chính sự tự giác cũng
như tinh thần, trách nhiệm cao với
cộng đồng của mỗi người dân là cách
nhanh nhất để giúp giảm số ca mắc
Covid-19 cũng như khiến tình hình
dịch bệnh bớt căng thẳng hơn.

THU THUỶ 

GÓC NHÌN

 LÙI DỊCH COVID-19

Đợt phim “Kỷ niệm 76
năm Cách mạng Tháng
Tám và Quốc khánh 2/9”

Thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du
lịch cho biết, đợt phim “Kỷ niệm 76 năm

Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -
19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -
2/9/2021)” sẽ diễn ra trên cả nước, từ ngày
19/8 đến ngày 5/9.

Theo đó, các phim được chọn chiếu trong
đợt phim lần này bao gồm: Phim truyện “Hạnh
phúc của mẹ” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Diệp Cơ Entertainment sản xuất. Phim tài liệu
“Chung một cội nguồn” do Công ty Trách
nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài
liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và “Sắc
xuân trên thổ cẩm” do Công ty Cổ phần phim
Giải phóng sản xuất; phim hoạt hình “Người
thầy muôn đời” - Công ty Cổ phần Hãng phim
Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu
cầu, việc tổ chức đợt phim chỉ được thực
hiện tại các địa phương khi tình hình dịch
bệnh đã được kiểm soát an toàn; phải tuân
thủ theo các quy định về phòng, chống dịch
bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp
không tổ chức đợt phim, các đơn vị điện ảnh
sẽ sử dụng các bộ phim này trong tuần phim,
đợt phim tiếp theo.N.K

Khoảng 5% tổng số ca nhiễm
Covid-19 ở Hà Nội là trẻ từ 0 - 5 tuổi

Trên thế giới và trong khu vực, nhiều
nước đã ghi nhận số ca nhiễm là trẻ em
tăng cao. Đơn cử như Indonesia, tới ngày
28/7/2021 nước này có hơn 3,2 triệu người
mắc Covid-19; trong đó tỷ lệ mắc ở trẻ từ
0 - 5 tuổi là 2,9%; từ 6 - 18 tuổi là 9,9%.
Tính từ đầu dịch đến nay, tổng số ca tử
vong tại Indonesia là hơn 86.000 ca, trong
đó trẻ em dưới 18 tuổi là hơn 800 ca,
chiếm tỷ lệ khoảng 1%.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, số trẻ
em nhiễm SARS-CoV-2 tại Hà Nội trong
đợt dịch này đang có dấu hiệu gia tăng đáng
kể. Cụ thể, từ ngày 5/7 tới 30/7/2021, đã có
khoảng 5% tổng số ca nhiễm ở Hà Nội là
trẻ từ 0 - 5 tuổi. Tỷ lệ này khá cao so với
những đợt dịch trước ở nước ta.

Trao đổi với báo chí, TS.BS Phan Hữu
Phúc (Khoa Điều trị tích cực nội khoa,
Bệnh viện Nhi Trung ương) nhận định:
Hầu hết trẻ nhiễm Covid-19 đều do lây
nhiễm trong hộ gia đình; tuy nhiên, cũng
có thể do biến chủng Delta dễ lây nhiễm
cho trẻ em. Điều may mắn là hầu hết trẻ
mắc Covid-19 đều thuộc nhóm không có
triệu chứng hoặc ở thể nhẹ. Nhưng đây là

một sự báo động để mỗi người không chủ
quan, các bậc phụ huynh nâng cao cảnh
giác, tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch bệnh cho trẻ.

Tuy hầu hết trẻ em nhiễm Covid-19 chỉ
ở thể nhẹ, một số trẻ vẫn có thể bị diễn biến
nặng, đặc biệt với những trẻ có các bệnh
nền hoặc trẻ nhỏ, do sức đề kháng yếu, hệ
thống miễn dịch ở trẻ cũng chưa phát triển
đầy đủ. Chính vì thế bác sĩ khuyến cáo, các
bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc trẻ tại
nhà, tăng cường các biện pháp phòng bệnh
cho trẻ như: Đảm bảo chế độ dinh dưỡng
đầy đủ, hợp lý để tăng cường sức đề kháng;
tuân thủ “5K”, hạn chế tiếp xúc; giữ vệ sinh
sạch sẽ cho trẻ, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ môi
trường xung quanh, nhà cửa thông thoáng,
lau chùi thường xuyên các vật dụng trong
nhà và đồ chơi của trẻ, vệ sinh tay cho trẻ
thường xuyên.

Đặc biệt, tuy tiêm vaccine là biện pháp
quan trọng để kiểm soát đại dịch, nhưng
hiện chưa có chỉ định tiêm vaccine phòng

Covid-19 cho trẻ nhỏ. Chính vì vậy, những
người lớn cần tiêm vaccine để giúp hạn
chế sự lây truyền, đồng thời giúp bảo vệ
những người không đủ điều kiện tiêm
chủng, đặc biệt là trẻ em. Cha mẹ cũng cần
đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vac-
cine khác theo đúng lịch để tăng cường hệ
miễn dịch cho trẻ.

“Covid-19 thường gây ra các triệu
chứng giống như các bệnh nhiễm trùng hô
hấp thông thường do các căn nguyên khác
nhau, nhưng bệnh cũng có thể diễn biến
nặng và tử vong, đặc biệt là những trẻ có
bệnh nền. Do đó, khi trẻ có các dấu hiệu
như: ho, sốt, khó thở, chảy nước mũi, mệt
mỏi, chán ăn… các bậc phụ huynh cần
đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được
tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời”,
theo TS.BS Phan Hữu Phúc.

Trẻ mắc Covid-19 đối mặt với những
vấn đề sức khỏe như người lớn

Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà

khoa học Anh đăng trên tạp chí The
Lancet Child & Adolescent Health. Theo
đó, khoảng 1/20 số trẻ em nhập viện do
Covid-19 có thể bị suy giảm chức năng
não hoặc bị các biến chứng thần kinh kéo
dài. Các nhà nghiên cứu cho biết, khoảng
1/3 số trẻ mắc Covid-19 không thể điều trị
dứt điểm được các triệu chứng trong thời
gian ngắn. Trẻ mắc Covid-19  trầm trọng
có thể bị viêm não, co giật, đột quỵ, thay
đổi hành vi, ảo giác và rối loạn tâm thần.

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Rachel
Kneen thuộc Đại học Liverpool (Anh) cho
biết, ở những trẻ mắc Covid-19 trầm
trọng, mặc dù chúng có nguy cơ tử vong
thấp nhưng 1/2 số trẻ cần được hỗ trợ
chăm sóc đặc biệt và 1/3 trẻ được xác định
bị tổn thương thần kinh. Một số trẻ được
áp dụng phương pháp điều trị phối hợp,
thường nhằm mục đích kiểm soát hệ thống
miễn dịch bản thân. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa
dịch bệnh Hoa Kỳ ước tính rằng khoảng
1% trẻ em trong độ tuổi đi học mắc Covid-
19 phải nhập viện, nhưng chỉ 0,1% bị tình
trạng bệnh nặng cần được điều trị tại khoa
chăm sóc đặc biệt. Theo Tiến sĩ Ravi
Jhaveri, chuyên gia bệnh truyền nhiễm
thuộc Bệnh viện Nhi Chicago (Mỹ) thì:
“Những đứa trẻ mắc Covid-19 phải đối
mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm
trọng giống như người lớn. Chúng tôi đã
chứng kiến những trẻ phải chịu những hậu
quả tồi tệ nhất khi mắc Covid-19 , bao
gồm biến chứng đông máu, tổn thương
tim, suy giảm chức năng não, thần kinh và
hội chứng Covid-19 kéo dài”.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà
khoa học Anh đã thu thập dữ liệu về các
triệu chứng thần kinh ở trẻ em liên quan
đến Covid-19. Kết quả cho thấy, trong số
1.334 trẻ dưới 18 tuổi nhập viện vì Covid-
19 từ tháng 4/2020 đến tháng 1/2021 đã
xác định được 52 trẻ bị các biến chứng
thần kinh. DƯƠNG NHI

Hãy ở lại để tất cả cùng an toàn

Bảo vệ trẻ trước đại dịch
Trong bối cảnh hiện chưa có
chỉ định tiêm vaccine phòng
Covid-19 cho trẻ nhỏ, các bác
sĩ khuyến cáo để bảo vệ trẻ
em, người lớn cần tiêm vac-
cine, giúp hạn chế lây truyền
virus SARS-CoV-2 sang trẻ em,
đồng thời cần đưa trẻ đi tiêm
chủng đầy đủ các loại vaccine
khác theo đúng lịch để tăng
cường hệ miễn dịch cho trẻ.

l Ảnh minh họa.
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PHÁP LUậT 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU:
Rà soát pháp lý dự án 
hơn 500ha Safari

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có ý kiến chỉ
đạo về việc xác định giá trị pháp lý hồ sơ dự án

Vườn thú hoang dã Safari tại xã Bưng Riềng, huyện
Xuyên Mộc. 

Đây là dự án do Cty CP Đầu tư Vườn thú hoang dã
Safari và Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu – Việt Nam
(liên doanh Việt Nam và Hồng Kông) làm chủ đầu tư. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở
KH&ĐT, Du lịch và các cơ quan liên quan rà soát toàn
bộ hồ sơ pháp lý dự án nói trên.  Các cơ quan phải có ý
kiến về việc trước và sau khi chấm dứt chủ trương đầu
tư, cơ sở pháp lý của dự án có đảm bảo theo quy định
của pháp luật hay không? Báo cáo UBND tỉnh trước
5/8/2021.

Được biết, dự án trên có quy mô ban đầu 535ha,
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu
tư năm 2005.  Đến năm 2009, UBND tỉnh cấp giấy
chứng nhận đầu tư cho Cty CP Đầu tư Vườn thú hoang
dã Safari và Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu – Việt
Nam làm chủ đầu tư. 

Dự án có mục tiêu thiết kế, phát triển, quản lý vườn
thú và đầu tư khu du lịch đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên,
suốt 7 năm sau đó chủ đầu tư vẫn không triển khai dự
án. Do đó, vào năm 2016 UBND tỉnh đã quyết định
chấm dứt hoạt động dự án. 

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

Tháng 8/2020, Sở Du lịch đã có báo cáo dự thảo tiêu
chí lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án. Theo đó, dự
án có tên là Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng – Safari,
quy mô dự án lúc này là 627,6ha, toạ lạc tại xã Bưng
Riềng và xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu phức hợp
du lịch nghỉ dưỡng, vườn thú hoang dã Safari với các
công trình như: Vườn thú hoang dã, khách sạn 5 sao,
biệt thự du lịch cao cấp, công viên chuyên đề, quảng
trường trung tâm, khu vui chơi giải trí tập trung, không
gian sinh hoạt cộng đồng…

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

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

HÀ DƯƠNG

BẮC NINH:
Phạt 250 triệu với chủ đầu tư
dự án Vườn Sen

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt
vi phạm hành chính với Cty TNHH Nam Hồng,

chủ đầu tư xây dựng dự án Khu trung tâm thể thao,
trường học, các công trình công cộng, khu đô thị (dự
án Vườn Sen) tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn.

Theo quyết định, Cty đã có hành vi vi phạm hành
chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự
án. Cụ thể, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty CP
Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) khi chưa ban hành văn
bản gửi Sở Xây dựng để ra thông báo nhà ở đủ điều kiện
được huy động vốn theo quy định Nghị định
99/2015/NĐ-CP, bị xử phạt 250 triệu đồng.

Trước đó, cuối 2020, UBND tỉnh quyết định thanh
tra toàn diện việc thực hiện dự án trên. Nội dung thanh
tra gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý
đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất; kết quả xây dựng và kinh doanh dự án; công tác
phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; thực hiện
nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước và các
quy định khác của pháp luật về kinh doanh đất ở, nhà ở.

Đối tượng thanh tra là Cty Nam Hồng, các tổ chức,
cá nhân thực hiện việc liên doanh, liên kết, hợp tác phát
triển dự án; các nhà thầu, đơn vị tư vấn tham gia thực
hiện dự án và các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên
quan đến nội dung thanh tra. NGUYỄN HÀ

Hàng loạt vụ vi phạm
Theo đại diện Bộ Tư lệnh Vùng

Cảnh sát biển 4, thời gian gần đây, mặc
dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song
trên tuyến biển Tây Nam, tình trạng
vận chuyển trái phép mặt hàng xăng
dầu trên vùng biển đơn vị được phân
công quản lý có chiều hướng gia tăng
so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt tại
các khu vực biển giáp ranh với các
nước Thái Lan, Campuchia. 

Để đấu tranh ngăn chặn, Vùng
Cảnh sát biển 4 đã tích cực triển khai
các kế hoạch nghiệp vụ, tuần tra, kiểm
soát và liên tiếp triệt phá hàng loạt vụ
việc mua bán, vận chuyển, sang mạn
dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiến
hành kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 74 vụ
với 77 lượt tàu trong nước, lập biên bản
xử phạt vi phạm hành chính 71 vụ với
72 lượt tàu với số tiền xử phạt vi phạm

hành chính gần 1,5 tỷ đồng, tịch thu
gần 1,5 triệu lít dầu DO, bán phát mãi
tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước
hơn 15 tỷ đồng. 

Riêng trong tháng 6 thực hiện tháng
hành động cao điểm về phòng chống
tội phạm vi phạm pháp luật, Vùng
Cảnh sát biển 4 đã phát hiện kiểm tra
và bắt giữ 3 tàu vận chuyển trái phép
với khoảng gần 200.000 lít dầu DO
không hóa đơn, chứng từ. 

Điển hình, ngày 16/6, tại khu vực
vùng biển Tây Nam cách Nam – Đông
Nam Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 66
hải lý, Hải đoàn 42 phát hiện tàu cá
mang số hiệu TG-90659-TS đang vận
chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO
không có hóa đơn, chứng từ chứng
minh nguồn gốc hợp pháp.

Trong tháng 7, lực lượng Cảnh sát
biển cũng bắt giữ, xử lý nhiều vụ vận
chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc

trên biển. Điển hình, ngày 2/7, tại khu
vực biển cách đảo Thổ Chu (Kiên
Giang) khoảng 29 hải lý, Đoàn Trinh
sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh
sát biển 4 phát hiện tàu cá số hiệu KG
91283 TS đang vận chuyển khoảng
70.000 lít dầu DO không xuất trình
được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Gần đây nhất, ngày 15/7, tại khu
vực biển cách Tây Bắc đảo Thổ Chu,
Kiên Giang khoảng 26 hải lý, Tổ công
tác Đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh
Cảnh sát biển đã phát hiện tàu vỏ gỗ số
hiệu KG 95945 TS đang vận chuyển
khoảng 50.000 lít dầu DO không có
hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Sử dụng công nghệ cao để 
buôn lậu

Trả lời báo chí, Đại tá Lương Đình
Hưng, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ &
Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Cơ quan chức năng cho
rằng những hướng dẫn của
một số cán bộ tài chính
chưa cụ thể, mập mờ,
không đúng bản chất sự
việc, dễ gây ra cách hiểu và
thực hiện không đúng quy
định pháp luật. Bởi sau khi
có hướng dẫn, các bị can đã
tiếp tục thực hiện việc
chuyển nhượng dự án trái
luật. Viện kiểm sát cho rằng
việc hướng dẫn nêu trên là
một phần nguyên nhân gián
tiếp gây thiệt hại tài sản
của Nhà nước. 

VKSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng
truy tố 19 bị can trong vụ án sai
phạm xảy ra tại TCty Nông nghiệp
Sài Gòn (Sagri) về tội “Vi phạm quy
định về quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước gây thất thoát, lãng phí”,
“Tham ô tài sản”, “Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và
tội “Che giấu tội phạm”.

19 bị can bị truy tố gồm Trần Vĩnh
Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP
HCM), Lê Tấn Hùng (cựu TGĐ
Sagri), Trần Trọng Tuấn (nguyên Phó
Chánh Văn phòng Thành ủy TP)…

Chiếm đoạt hơn 13 tỷ nhờ “đi”
tham quan, học tập

Theo cáo trạng, Hùng, Tuyến và
nhiều người khác là những người giữ
vị trí lãnh đạo đầu ngành, chủ chốt của
UBND TP, Sở Xây dựng, Văn phòng

UBND TP, Sagri… Họ được giao trực
tiếp quản lý tài sản nhà nước, quản lý
nhà nước về đất đai với Khu đất tại Dự
án Khu phố 4 (phường Phước Long B,
quận 9). 

Vì những động cơ khác nhau, các
đối tượng đã cố ý thực hiện những
hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng
vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh
doanh tại DN, thực hiện các thủ tục
chuyển nhượng dự án bất động sản là
tài sản nhà nước do Sagri quản lý sang
TCty Phong Phú không thẩm định giá
và không đưa ra đấu giá, trái luật. Hành
vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn
672 tỷ đồng. 

Hùng và các đồng phạm khác tại
Sagri, Cty Du lịch Thanh niên xung
phong, Cty Lữ hành Hòa bình Quốc tế
còn thực hiện các hành vi lập khống
chứng từ đi tham quan, học tập kinh
nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền

hơn 13,3 tỷ của Sagri.
Cụ thể, do có nhu cầu cần tiền để

sử dụng cá nhân và sử dụng chi tiêu
không có chứng từ liên quan hoạt động
Cty, cuối 2016, Hùng đã chỉ đạo
Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng),
Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trưởng phòng
Nhân sự hành chính) ký khống hợp
đồng tham quan học tập kinh nghiệm
ở nước ngoài cho cán bộ với Cty Du
lịch Thanh niên xung phong và Cty
Thương mại dịch vụ Lữ hành Hòa
Bình Quốc tế.

Thực hiện những nội dung đã thỏa
thuận, Trần Văn Trường (GĐ Cty Du
lịch Thanh niên xung phong) ký 6 hợp
đồng với Hùng với tổng số tiền gần 5
tỷ. Sau đó Hùng và Thúy đã ký 6 lệnh
chi chuyển tiền từ tài khoản Sagri đến
tài khoản Cty du lịch. 

Sau khi thanh toán, Hùng chỉ đạo
cấp dưới liên hệ với Cty du lịch để

VÙNG BIỂN TÂY NAM:

“Nóng” tình trạng buôn lậu xăng dầu
Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,
song từ cuối năm 2020 đến nay, tình hình buôn lậu xăng dầu trên một số vùng biển ở
nước ta có chiều hướng tăng. Trong đó, tình trạng các chủ phương tiện đánh bắt hải sản
trên biển biến tàu cá thành tàu chứa xăng dầu để trục lợi diễn ra phổ biến, nhất là trên
tuyến biển Tây Nam. Đây được xem là một trong những thủ đoạn mới đang gây nhiều khó
khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý của các lực lượng chức năng.

THẤT THOÁT TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN: 

Nhiều cán bộ tài chính đã
“hướng dẫn” các bị cáo ra sao?

lTCty Nông nghiệp Sài Gòn. 
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cho biết, hầu hết các đối tượng khi vận
chuyển hàng hóa thường không mang
theo hóa đơn, chứng từ chứng minh
nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra,
các đối tượng tìm đủ mọi cách để đối
phó như hợp thức hóa chứng từ, hóa
đơn hoặc chuẩn bị sẵn lời khai, hồ
sơ tài liệu của lô hàng để hợp thức
hóa lô hàng.

Đặc biệt, với sự phát triển khoa
học, nhiều đối tượng đã sử dụng
phương thức, thủ đoạn đa dạng, hoạt

động tinh vi trên nền tảng thương mại
điện tử trong các giao dịch, áp dụng
công nghệ cao vào hoạt động này ngày
càng có tính chuyên nghiệp. Một trong
những thủ đoạn đó là các đối tượng
mua bán xăng dầu trên biển đều móc
nối giao nhận dầu, tiền thông qua
trung gian, hoạt động theo mô hình
khép kín. Việc giao nhận dầu diễn ra
trên biển nhưng việc giao nhận tiền lại
được thực hiện khá tinh vi, bài bản,
người nhận tiền là người địa phương
khác và chỉ sử dụng điện thoại bằng

sim “rác” nên khi bắt giữ thì việc xác
định chủ buôn lậu dầu, chứng minh
yếu tố buôn lậu, xử lý vấn đề gặp
nhiều khó khăn.

Thậm chí, các đối tượng còn lắp
đặt những thiết bị hiện đại trên tàu để
xác định phương tiện của lực lượng
chức năng đến khu vực giao nhận
hàng. Ngoài ra, để đánh lạc hướng
điều tra của lực lượng chức năng, các
tàu vi phạm thường neo đậu ở vùng
biển giáp ranh đường phân định rồi lợi
dụng đêm tối chuyển tải hàng hóa
sang các tàu nhỏ; thay đổi tên và số
hiệu phương tiện, tuyến hành trình,
cho phương tiện chạy lòng vòng trên
biển khi không có nghi vấn mới nhanh
chóng vận chuyển qua khu vực sang
mạn cho các tàu cá...

Theo nhận định, thời gian tới, giá
cả mặt hàng xăng dầu trong và ngoài
nước vẫn còn chênh lệch, nên nhu cầu
mua xăng dầu bất hợp pháp diễn ra
trên biển dự báo sẽ không giảm. Dù
tình hình dịch Covid-19 và thời tiết
diễn biến phức tạp, nhưng từ nay đến
cuối năm, lực lượng Cảnh sát biển
tăng cường phối hợp với các lực lượng
chức năng trong đấu tranh phòng
chống mua bán, vận chuyển, sang mạn
xăng dầu trái phép xăng dầu trên biển.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo đúng quy định để răn đe các đối
tượng khác. VĂN SƠN

lấy hết tiền về gửi tiết kiệm. Mai đã
liên hệ nhưng Trường chỉ đồng ý
chuyển lại 70% số tiền Sagri đã
chuyển. 30% còn lại vẫn ở Cty du
lịch vì hai bên chưa thống nhất số
tiền chia nhau.

Ngay khi nhận được hơn 3,1 tỷ
từ Cty du lịch, Thúy và một nhân
viên khác mở hai thẻ tiết kiệm. Đến
đầu 2017, Hùng chỉ đạo rút hết số
tiền trên. Sau khi rút toàn bộ, Hùng
giao Thúy và Mai quản lý, không
nằm trong hệ thống sổ sách kế toán
của Sagri. Số tiền này Hùng chỉ đạo
chi tiêu cá nhân và những khoản chi
theo lệnh nhưng không có hóa đơn
chứng từ. 

Tương tự, theo chỉ đạo của Hùng,
Mai và Thúy đã thoả thuận với Công
ty Lữ hành Hòa Bình Quốc tế, ký
khống 10 hợp đồng tham quan, học
tập kinh nghiệm ở nước ngoài, với
tổng trị giá gần 8,4 tỷ. Sau khi nhận
tiền, Cty du lịch này đã chuyển lại
70% tổng số tiền trên (tương đương
hơn 5,8 tỷ).

Cơ quan chức năng xác định
Hùng, Thúy, Mai chiếm hưởng chi
tiêu chung gần 9 tỷ đồng và thu lời bất
chính từ số tiền lãi ngân hàng của các
khoản tiền đã tham ô là hơn 200 triệu
đồng. Giám đốc và nhân viên hai Cty
du lịch chiếm hưởng hơn 900 triệu
đồng. Số tiền còn lại hơn 3,4 tỷ đồng
do hai Cty du lịch nêu trên quản lý,
các bị can chưa phân chia. 

Đầu năm 2017, khi biết có Đoàn
Thanh tra TP chuẩn bị tiến hành thanh
tra, Hùng đã chỉ đạo cán bộ dưới
quyền bàn bạc, thống nhất với các cá
nhân tại hai Cty du lịch trên cùng thực
hiện hành vi gian dối, hợp thức hồ sơ,
hợp thức dòng tiền để đối phó che
giấu hành vi. 

Kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều
cán bộ liên quan

Liên quan vụ án, VKS cũng làm rõ
trách nhiệm của nhiều người liên
quan, trong đó có ông Đặng Quyết

Tiến (Cục trưởng Cục Tài chính
doanh nghiệp) và bà Phan Thị Hồng
(Phó GĐ Sở Tài chính TP HCM).

Theo cáo trạng, tháng 5/2017 Sở
Xây dựng có công văn gửi Sở Tài
chính và Chi cục Tài chính doanh
nghiệp đề nghị có ý kiến về việc
chuyển nhượng dự án Phước Long B.
Chi cục Tài chính doanh nghiệp có
công văn gửi Bộ Tài chính hỏi ý kiến
về việc này. Thời điểm đó, ông Tiến
đang là Phó Cục trưởng Cục Tài chính
doanh nghiệp, thừa lệnh Bộ trưởng
Tài chính ký công văn trả lời TP
HCM. Trên cơ sở đó, bà Hồng, khi đó
là Chi cục trưởng Chi cục Tài chính
doanh nghiệp, đã có hướng dẫn với Sở
Xây dựng. 

Cả hướng dẫn của Cục và Chi cục
đều có nội dung đề nghị phải tuân thủ
các quy định của pháp luật về doanh
nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng
vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất,
kinh doanh tại doanh nghiệp, còn phải
thực hiện theo các quy định của pháp
luật khác có liên quan. VKS cho rằng
cả hai công văn trên đều không nêu rõ
việc chuyển nhượng dự án nêu trên
phải được thẩm định giá và đấu giá

theo quy định pháp luật. 
Cơ quan chức năng cho rằng

những hướng dẫn đó là chưa cụ thể,
mập mờ, không đúng bản chất sự việc,
dễ gây ra cách hiểu và thực hiện
không đúng quy định của pháp luật.
Bởi sau khi có hướng dẫn, các bị can
trong vụ án đã tiếp tục thực hiện việc
chuyển nhượng dự án trái luật. VKS
cho rằng việc hướng dẫn nêu trên là
một phần nguyên nhân gián tiếp gây
thiệt hại tài sản của Nhà nước. 

Ngoài ra, Chi cục Tài chính
doanh nghiệp, Sở Tài chính TP đã
không thực hiện kiểm tra, thanh tra
trực tiếp với Sagri. Thậm chí khi dự
án đã được chuyển nhượng, Chi cục
này nhận được báo cáo từ kiểm soát
viên của Sagri nhưng vẫn không có
kiến nghị gì.

Theo VKS, hành vi của ông Tiến,
bà Hồng và các cán bộ tham mưu đề
xuất ký ban hành các văn bản hướng
dẫn nêu trên không đủ yếu tố cấu
thành tội phạm. Tuy nhiên, cần kiến
nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét
trách nhiệm, xử lý kỷ luật về Đảng,
chính quyền với những người này.

NGỌC DIỆP

LÂM ĐỒNG:
Khởi tố tài xế làm bạn gái 
mắc Covid-19

Ngày 2/8, Bùi Văn Dũng (35 tuổi, quê Đồng Nai,
tài xế xe tải) bị Công an huyện Đức Trọng (Lâm

Đồng) khởi tố về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo điều tra, ngày 25/7, sau khi chở hàng từ Tây
Ninh về huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), Dũng đến Trung
tâm Y tế huyện xét nghiệm Covid-19, cho kết quả âm
tính. Dũng không đến khu lưu trú tập trung dành cho tài
xế theo quy định mà qua phòng trọ của bạn gái tại thị trấn
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Hôm sau, Dũng đi sửa xe rồi bốc hàng ở Đơn Dương,
chở về Tây Ninh (đi qua Đồng Nai, Bình Dương) rồi quay
về huyện Đức Trọng, tiếp tục ghé nhà trọ của bạn gái ăn
cơm cùng nhiều người.

Đến trưa 28/7, Dũng đi xét nghiệm Covid-19 tại thị
trấn Liên Nghĩa có kết quả dương tính. Cô gái sau khi
cách ly cũng bị nhiễm nCoV.

Cơ quan chức năng cho rằng, Dũng lái xe đường dài
thường xuyên đi từ vùng dịch như TP HCM, Bình
Dương, Đồng Nai, Tây Ninh về địa phương nhưng không
ở khu lưu trú tập trung dành cho tài xế mà ra ngoài ăn ở
làm lây lan dịch bệnh. Dũng cũng không khai báo việc
ghé nhà trọ bạn gái để tránh việc cô này bị đưa đi cách ly
tập trung, làm nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Một tuần trước đó, Công an huyện Đức Trọng cũng
khởi tố một tài xế khác liên quan đến hành vi tương tự. 

HOÀNG NGỌC

NGHỆ AN:
Trung úy “rởm” lừa đảo 
hơn nửa tỷ đồng

TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên 10 năm tù với Bành
Quốc Khánh (SN 1993, quê tỉnh Nghệ An, ngụ thị

trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Khoảng đầu năm 2020, Khánh về quê, thực hiện hàng
loạt vụ lừa đảo của nhiều người ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Trong đó, Khánh đã 14 lần thực hiện hành vi lừa đảo đối
với một người đàn ông ở huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ
An) bằng hình thức lừa bán gỗ mít. Khánh sử dụng mạng
xã hội nói mình có nguồn gỗ mít tốt, giá rẻ. Tin vào những
hình ảnh mà Khánh gửi qua mạng xã hội, nạn nhân đã 14
lần chuyển cho Khánh 310 triệu đồng.

Khánh còn đặt mua trên mạng bộ quần áo công an với
cấp bậc Trung úy, sau đó tự xưng là cán bộ Phòng Xuất
nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An lừa đảo người phụ nữ
ngụ thị xã Hoàng Mai, chiếm đoạt 200 triệu đồng. Khánh
“nổ” có khả năng đấu giá cho nạn nhân 1 lô đất ở xã
Quỳnh Lập. Tin lời của siêu lừa, nạn nhân đã chuyển vay
mượn, chuyển cho Khánh số tiền trên. Ngoài ra, Khánh
còn lừa đảo 2 người khác ở Hà Tĩnh bằng hình thức thuê
sim số đẹp “tứ quý”, lừa chạy các dự án xây dựng.  

Bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Số
tiền có được từ lừa đảo Khánh thuê chung cư ở, thuê xe
ô tô để tạo vỏ bọc cho mình và tiêu xài cá nhân hết.  

* Liên quan lĩnh vực, ngày 2/8, Dương Hoàng Việt
Anh (ngụ Hà Nội, bị Công an TP Thủ Dầu Một, Bình
Dương) tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.

Tối hai hôm trước đó, cảnh sát kiểm tra hành chính
căn nhà tại phường Phú Hòa, nơi có nhiều người đang ăn
nhậu. Phát hiện "thiếu tá" Việt Anh có nhiều dấu hiệu
khả nghi, lực lượng chức năng kiểm tra chỗ ở của đối
tượng tại phường Phú Lợi, tìm thấy 8 bảng tên “Dương
Hoàng Việt Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng
phòng thẩm định, Quyền Chánh thanh tra”; còng số 8
và nhiều trang phục công an. Tại đây còn có hai cô gái
đang sử dụng ma túy.

Làm việc với cơ quan điều tra, Việt Anh khai đã mua
nhiều trang phục công an, quân hàm... trên mạng xã hội
với giá 2,5 triệu đồng để đi lừa đảo. Từ tháng 4 đến nay,
đối tượng xưng là cán bộ công an, có thể xin việc làm và
bảo lãnh các học viên cai nghiện được về nhà... Nhiều
người đã đưa cho đối tượng 200-400 triệu đồng để nhờ
giúp đỡ.

Công an TP Thủ Dầu Một kêu gọi nạn nhân của Việt
Anh đến trình báo, phối hợp điều tra. 

KIM LONG – ĐÔNG HÒA
lCảnh sát biển kiểm tra các khoang để chứa dầu DO trái phép.

lNhà nước thất thoát gần 700 tỷ tại dự án Phước Long B.
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Nhập siêu vẫn tiếp tục
diễn ra sau 7 tháng đầu
năm. Điều này bắt đầu
dấy lên những lo ngại về
cán cân thương mại
hàng hóa năm 2021.
Nhập siêu 2,7 tỷ USD

Sau 7 tháng năm 2021, kim
ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa
ước tính đạt 185,33 tỷ USD, tăng
25,5% so với cùng kỳ năm trước.
Có 27 mặt hàng đạt kim ngạch
XK trên 1 tỷ USD (5 mặt hàng
XK trên 10 tỷ USD), trong đó
điện thoại và linh kiện có kim
ngạch XK lớn nhất, đạt 29,4 tỷ
USD; tiếp theo lần lượt là điện tử,
máy tính và linh kiện; máy móc
thiết bị, dụng cụ phụ tùng; hàng
dệt và may mặc; giày dép; gỗ và
sản phẩm gỗ và phương tiện vận
tải và phụ tùng…

Trong 7 tháng qua, cả 3 nhóm
hàng công nghiệp chế biến, nhóm
hàng nông, thủy sản và nhóm
nhiên liệu khoáng sản đều có kim
ngạch XK tăng trưởng dương so
với cùng kỳ. Các thị trường XK
truyền thống cũng tăng trưởng so
với cùng kỳ. Hoa Kỳ vẫn là thị
trường XK lớn nhất của Việt Nam
với kim ngạch đạt 53,7 tỷ USD;
tiếp đến là Trung Quốc, thị trường
EU, Hàn Quốc...

Trong khi đó, kim ngạch nhập
khẩu (NK) hàng hóa ước tính đạt

trên 188 tỷ USD sau 7 tháng
nhưng nhóm hàng cần NK chỉ đạt
24,97 tỷ USD; Nhóm hàng cần
kiểm soát và hạn chế NK đạt 12
tỷ USD (riêng nhập ô tô nguyên
chiếc dưới 9 chỗ tăng 91,5% về
kim ngạch). Tương tự như XK,
NK vẫn tăng cao ở các thị trường
truyền thống. Trung Quốc là thị
trường NK lớn nhất của Việt Nam
với kim ngạch đạt 62 tỷ USD.
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc
tăng 20,6%. Thị trường Nhật Bản
tăng 14,5%, thị trường EU tăng
20,8%, Hoa Kỳ tăng 10,6%. 

Tính chung 7 tháng năm
2021, Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ
USD. Trong đó khu vực kinh tế
trong nước nhập siêu 17,8 tỷ
USD; khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất

siêu 15,1 tỷ USD.
Bộ Công Thương nhận định,

nhìn chung, hoạt động XK của
hầu hết mặt hàng, nhóm hàng 7
tháng qua đều đạt mức tăng
trưởng tích cực. Tuy nhiên, đà
tăng trưởng này đang có phần
chậm lại do dịch Covid-19 đang
ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt
động sản xuất và kinh doanh của
các doanh nghiệp (DN). 

Khó cân bằng cán cân
xuất nhập khẩu?

Cũng theo đánh giá của Bộ
Công Thương, dự báo nhu cầu
hàng hóa XK vẫn đang khá cao,
việc các nước đang triển khai
mạnh mẽ tiêm vắc xin và mở cửa
trở lại đã làm tăng nhu cầu đối với
các sản phẩm dệt may, da giày, đồ

gỗ, điện tử của Việt Nam. Một số
nền kinh tế tiếp tục triển khai các
gói kích cầu, thông qua hỗ trợ trực
tiếp cho người dân, qua đó thúc
đẩy tiêu dùng các mặt hàng, trong
đó có mặt hàng NK từ Việt Nam.

Theo chu kỳ, NK hàng hóa
nguyên liệu sản xuất thường tăng
vào đầu năm và giảm giai đoạn
nửa cuối năm. Trong khi đó, nhu
cầu đối với hàng hóa XK của Việt
Nam sẽ tiếp tục tăng cao trong
nửa cuối năm 2021, đặc biệt đối
với ngành điện tử, máy móc thiết
bị, đồ gỗ, hàng dệt may và thủy
sản… Vì vậy cán cân thương mại
được dự báo sẽ cải thiện trong
thời gian tới.

Tuy nhiên, hoạt động xuất
nhập khẩu có thể bị ảnh hưởng
tiêu cực do trên thế giới khu vực
Đông Nam Á tiếp tục là tâm điểm
với số ca nhiễm mới gia tăng
nhanh chóng. Trong nước, dịch
Covid-19 bùng phát ở nhiều địa
phương là khu vực sản xuất hàng
hóa lớn, có quy mô kim ngạch
xuất nhập khẩu đứng đầu của cả
nước. Một số tỉnh, thành phố thực
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16/CT-TTg gây gián đoạn quá
trình lưu thông, vận chuyển hàng
hóa; việc thiếu container rỗng và
giá cước vận chuyển tăng cao
cũng là trở ngại cho hoạt động
xuất nhập khẩu hàng hóa trong
những tháng cuối năm nay. 

Đại diện Bộ Công Thương
bày tỏ sự lo lắng đối với các mặt
hàng XK chủ lực như điện tử, dệt
may và da giày... khi cho rằng với
đà hồi phục nhu cầu tiêu dùng của

các thị trường lớn như Mỹ và
châu Âu, cùng với xu thế dịch
chuyển chuỗi sản xuất toàn cầu
sau dịch bệnh, các doanh nghiệp
có thể có thêm các đơn hàng XK
mới. Nhưng, trước tình hình dịch
bệnh phức tạp, các doanh nghiệp
Việt đã và đang phải cố gắng duy
trì sản xuất cùng với nguy cơ rủi
ro rất lớn là khách hàng quốc tế
sẽ dừng, hủy đơn hàng để chuyển
sang nước khác.

Chưa kể, số liệu XK 2 năm
gần đây cũng cho thấy xu hướng
giảm kim ngạch XK về cuối năm
đang gia tăng. Cụ thể, năm 2019,
kim ngạch XK tháng 9 giảm
9,8% so với tháng 8, kim ngạch
tháng 10 giảm 4,1% so với tháng
9... Tương tự, năm 2020 - năm
Việt Nam đạt con số xuất siêu kỷ
lục hơn 19 tỷ USD, xu hướng
giảm kim ngạch XK các tháng
cuối năm cũng diễn ra tương tự.

Một chuyên gia kinh tế cho
rằng, theo xu hướng trên thì việc
trông chờ vào kim ngạch XK
những tháng cuối năm để cân
bằng cán cân thương mại trong
năm 2021 sẽ gặp nhiều khó
khăn, nhất là trong tình thế hiện
nay, sản xuất đang không thuận
lợi khi Covid-19 hiện diện ở
nhiều trung tâm sản xuất lớn,
nhiều doanh nghiệp không thể tổ
chức sản xuất. NHẬT THU

Nỗi lo nhập siêu sau 7 tháng

lTình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tới đây dự báo khó khăn. (Ảnh minh họa) 

6 tháng đầu năm, tín
dụng chính sách ở
Quảng Nam tăng trưởng
khá, đáp ứng kịp thời
nhu cầu vốn cho hộ
nghèo và đối tượng
chính sách khác tham
gia sản xuất kinh doanh,
khắc phục khó khăn từ
đại dịch Covid-19, đồng
thời quản lý an toàn
nguồn vốn, giữ vững
chất lượng tín dụng. 

Đến 30/6/2021, tổng nguồn
vốn toàn chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội (NHCSXH)
Quảng Nam đạt hơn 5.505 tỷ đồng,
tăng 413,7 tỷ đồng so với đầu năm
(tương đương tăng 8,12%%).
Trong đó, ngoài nguồn vốn cân đối
từ Trung ương, NHCSXH Quảng
Nam đã huy động được hơn 4,2 tỷ
đồng từ vốn ủy thác từ ngân sách
địa phương, từ tổ chức, cá nhân và
gửi tiết kiệm của tổ viên…

Với chỉ tiêu tăng trưởng tín
dụng được giao là 476,4 tỷ đồng
(+9,4%), 6 tháng đầu năm, tổng
doanh số cho vay của NHCSXH
Quảng Nam đạt hơn 1.215 tỷ
đồng, với 29.286 lượt hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác
được vay vốn. Tổng doanh số thu
nợ đạt gần 798,7 tỷ đồng, bằng
65,72% doanh số cho vay.

Tổng dư nợ đến 30/6/2021
toàn chi nhánh đạt 5.481 tỷ đồng,
hoàn thành 92,3% kế hoạch, với
131.938 khách hàng còn dư nợ. 

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi
của NHCSXH tiếp tục được đầu

tư đúng đối tượng và có hiệu quả.
Trong 6 tháng đã có 29.286 lượt
hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác được vay vốn từ NHC-
SXH. Vốn tín dụng chính sách đã
góp phần cho 11.715 lượt hộ
nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới

thoát nghèo vay vốn; tạo việc làm
cho 6.940 lao động, có 12 lao
động đi làm việc có thời hạn tại
nước ngoài; giúp 834 HSSV có
hoàn cảnh khó khăn vay vốn học
tập; xây dựng, cải tạo hơn 13.800
công trình nước sạch vệ sinh; xây

dựng 201 ngôi nhà ở xã hội...
Cùng với việc tập trung thực

hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng
năm 2021, toàn tỉnh tập trung các
giải pháp giữ vững chất lượng tín
dụng, nâng cao chất lượng bình
xét cho vay, kiểm soát chặt chẽ nợ

đến hạn, tích cực tìm kiếm thông
tin thu hồi nợ bỏ đi, nợ đến hạn,…
đồng thời thực hiện công tác xử lý
rủi ro kịp thời. Trong 6 tháng đầu
năm chi nhánh đã chủ động phối
hợp với chính quyền địa phương,
Hội đoàn thể, Tổ Tiết kiệm và Vay
vốn rà soát thường xuyên khách
hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh,
tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho
các hộ vay. Vì vậy, chất lượng tín
dụng chính sách tiếp tục được duy
trì và giữ vững. 

Ngân hàng cùng Hội đoàn thể
phối hợp tổ chức thực hiện Tuần
lễ “Gửi tiền tiết kiệm chung tay
vì người nghèo” tại thị xã Điện
Bàn, qua đó tuyên truyền đến các
cấp, các ngành và toàn thể nhân
dân về hoạt động huy động vốn
của NHCSXH nhằm huy động
các nguồn lực để tăng cường
nguồn vốn hoạt động tín dụng
chính sách. TRẦN VIỆT

Vốn chính sách góp phần xây dựng Quảng Nam

lLàm thủ tục cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn tại điểm giao dịch xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. 

lNhờ vốn vay ưu đãi, gia đình ông Trần Văn Đức ở thôn An Tân, xã Đại Hưng,

huyện Đại Lộc có điều kiện cải tạo ao nuôi cá, gà đẻ, mỗi năm thu hàng trăm

triệu đồng.

lGia đình ông Lê Xuân Sum ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam

vay vốn ưu đãi đầu tư trồng rừng, cải tạo vườn trồng cây ăn quả cho hiệu quả

kinh tế tốt.
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Quả sấu Việt Nam có mặt 
ở thị trường Úc 

Lần đầu tiên, một lô hàng 22 tấn quả sấu đông lạnh
Việt Nam đã được nhập khẩu, phân phối và tiếp thị

tại Úc. Với giá bán thấp nhất là 18 AUD/1kg, tổng giá
trị của lô hàng tại thị trường Úc có giá trị lớn, lên đến
hơn 390.000 AUD (trên 6,5 tỷ đồng Việt Nam). 

Thương vụ Việt Nam tại Úc đánh giá, với mùa thu
hoạch kéo dài từ tháng 6-9 hàng năm, tiềm năng về kim
ngạch xuất khẩu (XK) của quả sấu không thua kém một
số loại quả khác đang xuất sang Úc. Do đó, dựa trên
nhận định về kim ngạch, thị trường, vùng sản xuất và
để đa dạng đặc sản vùng miền XK trong bối cảnh Covid-
19 đang có nhiều tác động bất cập, thương vụ đã đồng
hành cùng doanh nghiệp triển khai xúc tiến loại quả này.
Thương vụ đã bố trí chi phí để quảng cáo trên mạng xã
hội tại các khu vực tiêu thụ chính; đề xuất, phối hợp
doanh nghiệp thực hiện khuyến mại mua sấu trúng
thưởng 10 phần quà là yến sào Việt Nam và xúc tiến
từng bước giới thiệu vào hệ thống phân phối lớn.

Ngoài ra, Thương vụ cũng chuẩn bị giới thiệu sách
ẩm thực quả sấu bằng tiếng Anh để tiếp thị tới đa dạng
các nhóm khách hàng tại Úc, bên cạnh người Việt. Đại
diện Thương vụ Việt Nam tại Úc khẳng định, Thương
vụ luôn ủng hộ, quảng bá nông sản XK có thương hiệu,
cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã.

Theo thống kê, mặc dù nhiều thành phố bị giãn cách
xã hội và vận tải XK gặp khó khăn, nhưng 6 tháng đầu
năm 2021, XK nông sản rau quả sang Úc tăng trưởng
kỷ lục lên đến hơn 52% so với cùng kỳ năm 2019, đạt
hơn 40 triệu USD. Nếu tính luôn các mặt hàng nông sản
chủ lực khác như hạt điều, hạt tiêu, cà phê, gạo, xuất
khẩu nông sản sang Úc đạt gần 110 triệu USD. 

HOÀNG TÚ

Cảnh báo khi sử dụng thẻ, 
ứng dụng ngân hàng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
(CT&BVNTD - Bộ Công Thương) cho biết, gần

đây hệ thống tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng
(NTD) ghi nhận sự gia tăng các phản ánh của NTD
về việc bị lừa đảo khi thực hiện một số giao dịch tài
chính, ngân hàng. 

Cụ thể như đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ ngân
hàng, cán bộ công ty đối tác gửi email đề nghị NTD
cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản (tên đăng
nhập, mật khẩu…) để đăng nhập lại tài khoản đã bị
khóa; giả mạo tên của ngân hàng gửi tin nhắn vào thời
điểm ngân hàng không hoạt động (đêm, rạng sáng, ngày
cuối tuần, dịp lễ, Tết) trong đó có chứa link giả (gần
giống như website ngân hàng) với nội dung thông báo
nâng cấp hệ thống, thông báo trúng thưởng, yêu cầu
NTD truy cập vào các website/đường link này để nhập
tài khoản, mật khẩu OTP giao dịch qua Internet Bank-
ing, Mobile Banking… 

Một số đối tượng còn giả mạo cán bộ ngân hàng yêu
cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã xác
thực OTP để xử lý sự cố liên quan đến các giao dịch
ngân hàng của NTD; lừa đảo mạo danh nhà mạng liên
lạc với người tiêu dùng yêu cầu chuyển đổi sim 3G sang
4G nếu không sẽ bị khóa 2 chiều…

Tinh vi hơn, đối tượng cung cấp đường link giả
mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế WesternUnion nhờ
NTD nhận hộ 1 món tiền hoặc nhận tiền cung cấp
hàng hóa dịch vụ (sau khi đối tượng đã tìm hiểu trước
thông tin người tiêu dùng đang có nhu cầu bán
hàng/tài sản)…

Theo Cục CT&BVNTD, tất cả các kịch bản trên chỉ
nhằm một mục đích duy nhất: chiếm đoạt tài khoản ngân
hàng của người dùng. Do đó, Cục này lưu ý NTD khi
thực hiện các giao dịch tài chính, ngân hàng chỉ truy cập
Internet Banking của ngân hàng nơi mình mở tài khoản
hoặc sử dụng ứng dụng app của ngân hàng nơi mở tài
khoản để thực hiện các giao dịch qua tài khoản. Xác
thực thông tin trước khi thực hiện thanh toán/chuyển
tiền khi nhận được yêu cầu từ Facebook/Zalo/Messen-
ger từ người thân/bạn bè; chủ động khóa tài khoản, thay
đổi mật khẩu đăng nhập Internet Banking, Mobile Bank-
ing hoặc liên hệ ngay với ngân hàng nơi mở tài khoản
theo số đường dây nóng; hoặc đến điểm giao dịch gần
nhất yêu cầu tạm khóa dịch vụ thẻ/ngân hàng điện tử
nếu đã xảy ra rủi ro mất tiền hoặc trong tình huống nghi
ngờ bị lừa đảo. HỒNG TƯƠI

Phụ thuộc thị trường Hà Nội 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh
Lạng Sơn, na tỉnh này được trồng
với tổng diện tích khoảng 3.500ha.
Năm 2021, sản lượng na hai huyện
Chi Lăng, Hữu Lũng  khoảng hơn
32.000 tấn.

Bà Hoàng Thị Bình, chủ vườn na
tại thị trấn Chi Lăng (huyện Chi
Lăng) cho biết, năm nay na được
mùa, quả to; chất lượng tốt. Theo chủ
vườn này, đầu vụ na năm nay được
giá tốt, 1kg bán được 50 đến 52 nghìn
đồng. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội giãn
cách xã hội thì giá na liền tụt xuống
còn 20-25 nghìn đồng/kg. “Sau một
thời gian Hà Nội giãn cách, hiện giờ
na đã nhích dần lên và được từ 30 –
35 nghìn đồng/kg tùy loại to, nhỏ”,
chủ vườn trên nói và cho biết, đang
có rất nhiều lái buôn từ các tỉnh miền
xuôi đánh xe lên mua na, thời gian tới
giá na có thể tốt hơn.

Theo ông Lương Thành Chung –
Trưởng phòng NN&PTNT huyện
Chi Lăng, na huyện Chi Lăng năm
nay đạt sản lượng khoảng hơn 20.000
tấn. Trung bình giá na từ đầu vụ đến
nay đạt 40 nghìn đồng/kg. Nếu giá
trung bình này giữ đến cuối vụ thì
toàn huyện sẽ thu về từ bán na
khoảng 800-900 tỷ đồng. 

Ông Bùi Quốc Khánh – Chủ tịch
UBND huyện Hữu Lũng cho biết,
diện tích trồng na của huyện này
khoảng 1.500ha, năng suất năm nay
đạt khoảng hơn 12.000 tấn. Như
vậy, nếu giá na trung bình đạt
khoảng 40 nghìn đồng thì giá trị
kinh tế na Hữu Lũng đạt gần 500 tỷ
đồng. Vẫn theo ông Khánh, hiện
nay, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Covid-19 nhưng tình hình tiêu thụ
na trên địa bàn khá tốt, giá bán
không chênh lệch so với năm ngoái. 

Hà Nội vẫn là thị trường tiêu thụ
lớn nhất của na Lạng Sơn. Năm nay,
khi Hà Nội mới giãn cách xã hội, giá
na có lúc xuống đến 25 – 27 nghìn
đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi tình hình
giãn cách ổn định, xe cộ chở hàng hóa
được lưu thông thuận tiện hơn thì
hiện nay giá na đã nhích dần lên. Hiện
nhiều tiểu thương đang ở địa bàn
huyện, thu mua, ký hợp đồng với chủ
vườn na.

Cũng theo ông Bùi Quốc Khánh,
sản phẩm na chưa được xuất khẩu
qua đường chính ngạch với bất cứ
nước nào. Trước đây, na chỉ được bán
sang Trung Quốc qua đường tiểu
ngạch, nhưng số lượng không nhiều.
Vài năm gần đây, việc tiêu thụ na qua
đường tiểu ngạch với Trung Quốc đã
dừng lại. Do đó, hiện nay thị trường
chính của na là thị trường trong nước.
“Nếu Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội
lâu dài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng
đến khả năng tiêu thụ na của chúng
tôi”, ông Khánh nói và cho biết, để thị
trường na ổn định, phát triển lâu dài,
rất cần Chính phủ, Bộ NN&PTNT
tiếp tục nghiên cứu, đàm phán với
Trung Quốc để na trở thành mặt hàng
xuất khẩu chính ngạch. “Ngoài ra,
chúng tôi cũng mong các nhà khoa
học nghiên cứu, làm sao để bảo quản
sản phẩm na được lâu hơn”, Chủ tịch
huyện Hữu Lũng kiến nghị.

Giúp nhà vườn bán hàng 
online

Ông Lý Việt Hưng – Giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết,
mới đây, Sở NN&PTNT, Sở Công

Thương tỉnh này đã phối hợp cùng
Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực
tuyến với các tỉnh có tiêu thụ na và
đưa ra nhiều phương án tổ chức tiêu
thụ na. Ngoài ra, Lạng Sơn đã phối
hợp với một số sàn thương mại điện
tử để bán na qua kênh online. Theo
ông Lý Việt Hưng, dù Hà Nội giãn
cách xã hội nhưng các xe đủ điều kiện
vẫn thường xuyên chở na vào các chợ
đầu mối và siêu thị tại Hà Nội, đảm
bảo nguồn cung không bị đứt gãy.

Được biết, na chưa nằm trong
danh sách các sản phẩm nông nghiệp
được xuất khẩu sang Trung Quốc. Dù
phía Việt Nam đã gửi hồ sơ sang
nước bạn 3 năm nay nhưng phía bạn
chưa phản hồi lại.

Ngay trước mùa na, tỉnh Lạng
Sơn đã lường trước được tình hình
dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến việc
tiêu thụ. Bởi vậy, địa phương đã đưa
ra nhiều phương án nhằm hỗ trợ
người dân. Đặc biệt, mới đây tỉnh đã
phối hợp với Tập đoàn Viettel và Tập
đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam,
hỗ trợ người dân 5 huyện, trong đó có
Chi Lăng, Hữu Lũng mở cửa hàng số,
nhằm giao dịch trên thương mại điện
tử để bán na cũng như nhiều loại
nông sản khác của tỉnh. “Bước đầu,
chưa đầy 1 tháng, cách làm này đang
thành công, phát huy hiệu quả. Qua
báo cáo cho thấy, các chủ vườn na đã
bán được hàng trăm triệu đồng tiền
hàng”, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng
Sơn Hồ Tiến Thiệu nói và cho biết,
tỉnh phấn đấu đến cuối năm, 50% các
hộ nông dân ở đây đều có cửa hàng
số để giao dịch bán hàng nông sản
qua kênh thương mại điện tử.

MINH HỮU

Ngày 1/8/2021, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc
gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục triển khai chương

trình giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ
điện tử (CMTC & BTĐT) lần thứ hai trong năm 2021.
Theo đó, NAPAS giảm từ 50% đến 75% phí CMTC &
BTĐT so với mức phí hiện hành, áp dụng từ ngày
1/8/2021 đến cuối năm 2021. 

Trước đó, ngày 30/7/2021, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) đã ban hành Công văn 5517 NHNN-TT về việc
áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ. NHNN cho
biết, NHNN đã chỉ đạo NAPAS tiếp tục triển khai chính

sách giảm phí dịch vụ CMTC & BTĐT năm 2021. Do vậy
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài điều chỉnh giảm phí giao dịch trên ATM, POS
xử lý qua NAPAS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân
hàng 24/7 cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng
mức giảm phí NAPAS đã điều chỉnh giảm; khuyến khích
các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện
giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NAPAS, trong đó đối
với các trường hợp đang áp dụng chính sách miễn phí đề
nghị tiếp tục thực hiện. Thời gian thực hiện tối thiểu từ
ngày 01/8 đến hết ngày 31/12/2021T.LAN

TIN TứC

NAPAS giảm đến 75% phí dịch vụ

Lạng Sơn nỗ lực tiêu thụ
vựa na ngàn tỷ

Vựa na ở hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng năm nay dự kiến đạt hơn 30.000 tấn, giá trị
kinh tế ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Na đang vào chính vụ, việc tiêu thụ nông sản này
thế nào giữa dịch bệnh Covid-19 phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước?

lNa Lạng Sơn năm nay được mùa.
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Trước tình hình này, Cục
trưởng Cục Hàng hải Nguyễn
Xuân Sang đã khẩn trương chủ
trì cuộc họp 8 với TCty Tân Cảng
Sài Gòn và các đơn vị liên quan
về việc xử lý hàng tồn đọng tại
cảng Cát Lái để thống nhất thực
hiện 3 nhóm giải pháp chính.

Nhóm giải pháp nhằm tăng
năng lực giải phóng hàng ra khỏi
cảng, Cục giao Chi cục Hàng hải
tại TP HCM phối hợp TCty Tân
Cảng Sài Gòn rà soát và làm việc
cụ thể với từng chủ hàng có hàng
tồn tại cảng để đưa ra phương án
thống nhất cùng chủ hàng tháo
gỡ vướng mắc sớm nhận hàng. 

Nhóm giải pháp tăng năng
lực khai thác của bãi cảng, Cục
giao Tân Cảng Sài Gòn chủ
động điều chỉnh việc chất xếp
container giữa các khu vực bãi
container hàng nhập, hàng

xuất, container rỗng cho phù
hợp để tăng khả năng tiếp nhận
container hàng nhập. Đồng
thời, nâng tối đa khả năng xếp
dỡ container trên bãi; điều
chuyển bớt các container rỗng
ra ngoài phạm vi cảng; điều
chỉnh thời gian tiếp nhận con-
tainer hàng xuất phù hợp...

Nhóm giải pháp giảm lượng
hàng nhập về cảng, Cục yêu cầu
tạm thời ngưng chuyển container
hàng nhập từ các cảng khu vực
Cái Mép, cảng Tân Cảng Hiệp
Phước về Tân Cảng Cát Lái. Chủ
hàng nhận trực tiếp ở khu vực
Cái Mép hoặc cảng Tân Cảng
Hiệp Phước, các ICD, các cảng
khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long nơi gần nhà máy, doanh
nghiệp (DN) của mình. Trừ các
trường hợp đặc biệt, căn cứ năng
lực tiếp nhận của Tân Cảng Cát

Lái giao cho TCty Tân Cảng Sài
Gòn chủ động giải quyết. 

Đồng thời, làm việc với các
chủ hàng, hãng tàu hạn chế số
chuyến tàu hoặc giãn tiến độ
nhập container hàng nhập về
cảng đối với hàng nhập của
các doanh nghiệp, nhà máy
đang giảm quy mô và sản
lượng sản xuất.

Ngoài ra, trên cơ sở khảo sát
năng lực tiếp nhận của các cảng
lân cận, Cục giao Cảng vụ Hàng
hải TP xây dựng phương án điều
tiết tuyến tàu cập cảng Cát Lái
sang các cảng lân cận trong
trường hợp cảng Cát Lái phải
tạm thời ngưng tiếp nhận tàu. 

Cục cũng đã thành lập Sở Chỉ
huy tiền phương tại Chi cục
Hàng hải tại TP để trực tiếp phối
hợp với các DN cảng nhanh
chóng xử lý vướng mắc phát
sinh, bảo đảm duy trì hoạt động
các cảng. 

Theo tính toán của Tân Cảng
Sài Gòn, kế hoạch làm hàng của
cảng Tân Cảng Cát Lái sẽ tiếp tục
duy trì đến ngày 15/8. Kế hoạch
này sẽ tiếp tục được cập nhật và

điều chỉnh hằng ngày, hằng tuần
để giảm thiểu nguy cơ ngừng
hoạt động của cảng. 

Tuy nhiên, đại diện cảng cho
biết, với tình hình dịch bệnh diễn
biến tiếp tục phức tạp, TP HCM
và các tỉnh lân cận tăng cường
thêm các giải pháp giãn cách để
phòng, chống dịch Covid-19, các
nhà máy, xí nghiệp tiếp tục phải
hạn chế hoặc dừng sản xuất thì
sản lượng hàng hóa xuất nhập
khẩu qua cảng Cát Lái và các
cảng trong khu vực sẽ bị ảnh
hưởng nghiêm trọng, các hãng
tàu sẽ phải điều chỉnh lịch tàu
vào các cảng của khu vực. Nếu
dịch bệnh tiếp tục kéo dài, năng
lực tiếp nhận của các cảng, ICD,
bãi, kho hàng các nhà máy, xí
nghiệp hết công suất thì nguy cơ
không chỉ cảng Cát Lái mà các
cảng khác tại khu vực TP HCM,
Đồng Nai, Vũng Tàu phải lần
lượt tạm ngừng tiếp nhận tàu là

khó tránh khỏi. 
Sau 3 tuần áp dụng giãn

cách xã hội theo Chỉ thị 16,
TCty Tân Cảng Sài Gòn đã có
văn bản báo cáo về tình hình
khó khăn trong tổ chức hoạt
động các bến cảng của TCty tại
khu vực TP HCM. Cụ thể, hiện
nay sản lượng container nhập về
bãi từ tàu biển vẫn tăng trưởng,
trong khi sản lượng container
xuất theo đường bộ, số lượt xe ra,
vào cảng giao nhận container liên
tục giảm do giãn cách xã hội, dẫn
đến số lượng container tồn tại bãi
Cát Lái tăng cao. Nguyên nhân
do các nhà máy, xí nghiệp phải
thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt
động do bị phong tỏa để phòng
chống dịch nên nhu cầu lấy hàng
tại cảng giảm. Việc hàng hóa tồn
tại bãi tăng cao dẫn đến nguy cơ
cảng trong thời gian tới phải tạm
thời ngưng tiếp nhận tàu.

ĐÔNG HÒA

Theo đó, công tác sắp xếp trụ
sở, nhà, đất công cũng đã tạo quỹ
đất để đầu tư xây dựng, phát triển
các công trình công cộng, nhà ở
xã hội, nhà ở thương mại, khách
sạn, dịch vụ; công tác chỉnh trang
đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế
- xã hội, tạo nguồn thu cho ngân
sách nhà nước và nguồn lực để
đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư
xây dựng mới một số trụ sở của
các bộ, cơ quan, địa phương,
doanh nghiệp theo hướng hiện
đại hóa. 

Thống kê cho thấy, năm
2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt
phương án sắp xếp lại, xử lý đối
với 1.427 cơ sở nhà, đất (CSNĐ)
và một phần diện tích của 01
CSNĐ do 11 doanh nghiệp thuộc
Trung ương quản lý. Cụ thể, Tập
đoàn CN Than - Khoáng sản 09
cơ sở, Tập đoàn Hóa chất 14 cơ
sở; Tập đoàn Điện lực 13 cơ sở;
Tập đoàn Bưu chính viễn thông
114 cơ sở; Cty CP Cung ứng
nhân lực Quốc tế và Thương mại
01 cơ sở; TCty HUD 05 cơ sở và
01 phần CSNĐ; TCty Bưu điện
Việt Nam 1.203 cơ sở; Ngân
hàng NN&PTNT 31 cơ sở;
Ngân hàng Chính sách xã hội
16 cơ sở; TCty viễn thông
Mobifone 15 cơ sở; Cty
TNHHMTV Khai thác và Chế
biến đá An Giang 06 cơ sở. 

Bộ Tài chính cũng đã phê
duyệt mới phương án sắp xếp lại,
xử lý 1.503 CSNĐ, phê duyệt
điều chỉnh phương án đối với
149 CSNĐ của khối đơn vị hành
chính, sự nghiệp thuộc các bộ, cơ
quan ở Trung ương. 

Kết quả kiểm tra cũng cho
thấy, đến cuối năm 2020, các bộ,
cơ quan ở Trung ương đã thực
hiện báo cáo kê khai, đề xuất
phương án sắp xếp lại, xử lý
37.468 CSNĐ, Bộ Tài chính đã
phê duyệt phương án đối với
28.182 CSNĐ. Cơ sở dữ liệu
quốc gia về tài sản công tiếp tục
vận hành có hiệu quả, đã tổng
hợp thông tin về tài sản công của
109.578 đơn vị, chiếm 99% các
cơ quan, tổ chức, đơn vị được

giao quản lý, sử dụng tài sản
công (chưa gồm tài sản tại các
đơn vị lực lượng vũ trang, cơ
quan Việt Nam ở nước ngoài); đã
cập nhật thông tin của 06 loại tài
sản với tổng nguyên giá trên 6,14
triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác sắp xếp
trụ sở, nhà, đất công thời gian
qua cũng còn tồn tại nhiều hạn
chế như: Nguồn gốc nhà, đất
công được hình thành qua nhiều
giai đoạn, việc lưu giữ hồ sơ

không đầy đủ, chưa được quan
tâm nên bị thất lạc, ảnh hưởng
đến tiến độ sắp xếp nhà, đất; một
số quy định về sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất còn chưa cụ thể hoặc
không còn phù hợp với yêu cầu
thực tiễn; công tác triển khai
phương án bán tài sản trên đất,
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất, chuyển mục đích sử dụng đất
được phê duyệt chậm, do phải
thực hiện nhiều thủ tục hành
chính tại địa phương. 

Bên cạnh đó, công tác sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất của một số địa
phương còn chậm, đạt dưới 50%,
như: Ninh Thuận, Bắc Ninh,
Nam Định, Thái Bình, Kiên
Giang, Quảng Trị, Hà Nam,
Quảng Ngãi, Thanh Hóa. Còn
một số đơn vị sự nghiệp công lập
đang sử dụng tài sản công mục
đích kinh doanh, cho thuê, liên
doanh, liên kết nhưng chưa được
cấp có thẩm quyền phê duyệt đề
án (như: tại tỉnh Đồng Tháp còn
330 đơn vị sử dụng tài sản công
vào mục đích kinh doanh, cho
thuê, liên doanh, liên kết nhưng
chưa có đề án được phê duyệt). 

PHI HÙNG

Tìm phương án xử lý hàng tồn đọng
tại cảng Cát Lái

Trong khi sản lượng container nhập về bãi từ tàu biển vẫn tăng trưởng thì
sản lượng container xuất theo đường bộ, số lượt xe ra, vào cảng giao nhận
container liên tục giảm trong bối cảnh TP HCM thực hiện giãn cách, dẫn đến
số lượng container tồn tại bãi Cát Lái tăng cao, cảng có thể phải tạm thời
ngưng tiếp nhận tàu...

Đường dây nóng xử lý ùn tắc tại cảng Cát Lái 
Cục Hàng hải cũng đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ các

chủ hàng, DN xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cát Lái trong thời gian
TP HCM thực hiện Chỉ thị 16 để đơn vị chức năng ngành hàng hải kịp
thời nắm bắt, phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết nhanh
chóng, tránh tình trạng hàng hóa bị tắc tại cảng. Các DN có thể
gọi trực tiếp đến số điện thoại 0903.772.683 để phản ánh.

lHoạt động sản xuất gián đoạn do Covid-19 khiến lượng hàng tồn bãi tại cảng
Cát Lái tăng cao, nguy cơ cảng phải ngưng tiếp nhận tàu.

SẮP XẾP TRỤ SỞ, NHÀ, ĐẤT CÔNG:

Đã sử dụng hiệu quả, 
tiết kiệm hơn

Báo cáo kết quả thực
hành tiết kiệm, chống
lãng phí trong năm 2020
của Chính phủ cho thấy,
công tác sắp xếp trụ sở,
nhà, đất công tiếp tục
được các bộ, ngành, địa
phương quan tâm thực
hiện, cơ bản đạt được
mục tiêu đề ra. Qua đó,
góp phần nâng cao ý
thức, trách nhiệm của
các cơ quan, tổ chức, đơn
vị trong quản lý, sử dụng
nhà, đất hiệu quả, tiết
kiệm và đúng mục đích. lNăm 2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với

1.427 cơ sở nhà, đất do 11 doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý.

Cũng theo Báo cáo của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Xây
dựng cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án quản lý, khai

thác nhà ở công vụ, làm cơ sở sắp xếp lại, bố trí, sử dụng nhà công vụ
cho các đối tượng đủ điều kiện sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và
bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất sử
dụng nhà công vụ. 

Theo đó, năm 2020, Bộ Xây dựng đã thông báo và tổ chức thu hồi
12 căn nhà công vụ của các đối tượng đã hết thời gian sử dụng nhà công
vụ theo quy định. Tuy nhiên, còn một số tồn tại hạn chế, như: tính kết
nối trong việc bố trí, sử dụng nhà công vụ còn thấp, một số trường hợp
phải đi thuê nhà thương mại trong khi quỹ nhà công vụ còn có thể
bố trí được; việc trả lại nhà công vụ của một số trường hợp còn
chậm so với thời hạn được thuê.
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Theo đề nghị của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo, ngày
1/8/2021, Chính phủ
ban hành Nghị định
77/2021/NĐ-CP quy
định về chế độ phụ cấp
thâm niên đối với nhà
giáo. Nghị định có hiệu
lực từ ngày ban hành.

Cụ thể, về đối tượng Nghị định
(NĐ) 77 áp dụng đối với nhà giáo
đang giảng dạy, giáo dục trong các
cơ sở giáo dục (CSGD) công lập và
các học viện, trường, trung tâm làm
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội (CSGD
công lập) đã được chuyển, xếp
lương theo NĐ số 204/2004/NĐ-
CP ngày 14/12/2004 của Chính
phủ về chế độ tiền lương đối với
cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang, bao gồm:

Nhà giáo gồm viên chức chuyên
ngành Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) (mang mã số có các ký
tự đầu là V.07) và viên chức chuyên
ngành giáo dục nghề nghiệp (mang
mã số có các ký tự đầu là V.09)
thuộc danh sách trả lương được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt,
đang giảng dạy, giáo dục trong các
CSGD công lập được Nhà nước
cấp kinh phí hoạt động (bao gồm

nguồn thu từ ngân sách nhà nước
(NSNN) cấp và các nguồn thu sự
nghiệp theo quy định của pháp luật); 

Nhà giáo thuộc danh sách trả
lương được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt, đang giảng dạy, hướng
dẫn thực hành, thí nghiệm tại các
tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm,
trại, trung tâm thực hành, phòng thí
nghiệm, phòng bộ môn của CSGD
phổ thông, CSGD thường xuyên,
CSGD nghề nghiệp, CSGD đại học
công lập; các đối tượng không
thuộc quy định tại khoản 1 và khoản
2 Điều này mà giữ mã số có các ký
tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc
đối tượng được hưởng phụ cấp
thâm niên nhà giáo.

Đáng chú ý, về thời gian tính
hưởng phụ cấp thâm niên, NĐ quy
định: thời gian tính hưởng phụ cấp
thâm niên được xác định bằng tổng
các thời gian sau: thời gian giảng

dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã
hội (BHXH) bắt buộc trong các
CSGD công lập; thời gian giảng
dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt
buộc trong các CSGD ngoài công
lập (đối với nhà giáo đang giảng
dạy, giáo dục trong các CSGD
công lập mà trước đây đã giảng
dạy, giáo dục ở các CSGD ngoài
công lập);  

Thời gian làm việc được tính
hưởng phụ cấp thâm niên, gồm:
thời gian làm việc được xếp lương
theo một trong các ngạch hoặc
chức danh của các chuyên ngành
hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm
toán, thanh tra, thi hành án dân sự,
kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra
đảng; thời gian làm việc được tính
hưởng phụ cấp thâm niên trong
quân đội, công an, cơ yếu và thời
gian làm việc được tính hưởng
thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu
có); thời gian đi nghĩa vụ quân sự
theo luật định mà trước khi đi nghĩa
vụ quân sự đang được tính hưởng
phụ cấp thâm niên nghề.

NĐ cũng quy định thời gian
không tính hưởng phụ cấp thâm
niên gồm: thời gian tập sự; thời gian
nghỉ việc riêng không hưởng lương
liên tục từ 01 tháng trở lên; thời
gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá
thời hạn theo quy định của pháp
luật về BHXH; thời gian đi làm
chuyên gia, đi học, thực tập, công
tác, khảo sát ở trong nước và ở

nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ
quan có thẩm quyền quyết định;
thời gian bị tạm đình chỉ công tác
hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục
vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét
xử; thời gian không làm việc khác
ngoài quy định tại các điểm a, b, c,
d, đ khoản 2 Điều này.

Về mức phụ cấp thâm niên, NĐ
quy định: nhà giáo tham gia giảng
dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt
buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính
hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5%
mức lương hiện hưởng cộng phụ
cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp
thâm niên vượt khung (nếu có). Từ
năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12
tháng) được tính thêm 1%; phụ cấp
thâm niên được tính trả cùng kỳ
lương hàng tháng và được dùng để
tính đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm
y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cách tính mức tiền phụ cấp
thâm niên hàng tháng được hướng
dẫn như sau: mức tiền phụ cấp thâm
niên = hệ số lương theo chức danh
nghề nghiệp viên chức cộng hệ số
phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp
thâm niên vượt khung (nếu có) hiện
hưởng x Mức lương cơ sở do Chính
phủ quy định từng thời kỳ x Mức
(%) phụ cấp thâm niên được hưởng. 

Đối với nguồn kinh phí thực
hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối
với nhà giáo, NĐ quy định được sử
dụng từ nguồn thu hợp pháp của
đơn vị và nguồn kinh phí do NSNN

đảm bảo, cụ thể: đối với CSGD
công lập tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư và CSGD công
lập tự bảo đảm chi thường xuyên:
kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp
thâm niên được bảo đảm từ nguồn
thu sự nghiệp của đơn vị; đối với
các CSGD công lập tự bảo đảm
một phần chi thường xuyên: kinh
phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm
niên được bảo đảm từ nguồn thu sự
nghiệp của đơn vị và nguồn NSNN
cấp theo phân cấp quản lý NSNN
hiện hành; đối với các CSGD công
lập do Nhà nước bảo đảm chi
thường xuyên: kinh phí thực hiện
chế độ phụ cấp thâm niên do
NSNN bảo đảm và giao trong dự
toán ngân sách hàng năm của
CSGD theo phân cấp quản lý
NSNN hiện hành.

Trong trường hợp Nhà nước
thực hiện điều chỉnh mức lương cơ
sở, các bộ, cơ quan Trung ương và
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có trách nhiệm tổ chức,
hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp
báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí
thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên
nhà giáo vào nhu cầu thực hiện cải
cách tiền lương theo các quy định
hiện hành về việc xác định nhu cầu,
nguồn kinh phí thực hiện điều
chỉnh mức lương cơ sở hàng năm;
gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm
định theo quy định. 

GIA KHÁNH

Đó là nội dung đáng chú ý
mà Bảo hiểm xã hội Việt
Nam yêu cầu Bảo hiểm
xã hội các tỉnh, thành
phố; Bảo hiểm xã hội Bộ
Quốc phòng và Bảo hiểm
xã hội  Công an nhân dân
thực hiện tại Công văn số
2259/BHXH-CSYT hướng
dẫn về việc “thanh toán
chi phí khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế giai đoạn
dịch Covid-19” mà cơ
quan này mới ban hành. 
Khẩn trương hoàn thiện 
hợp đồng khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam hướng dẫn
BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc
phòng và BHXH Công an nhân
dân chủ động, khẩn trương phối
hợp với Sở Y tế và thống nhất với
các cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn
thiện hợp đồng khám chữa bệnh
(KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) phù
hợp với tình hình, diễn biến dịch
Covid-19 tại mỗi địa phương, đơn
vị để tổ chức tốt công tác KCB và
thanh toán chi phí KCB BHYT
theo hướng dẫn tại Công văn số
3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của
Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí
KCB BHYT liên quan đến dịch
Covid-19.

Trong đó, đối với cơ sở KCB
chuyển đổi công năng để điều trị
người bệnh mắc Covid-19, BHXH
tỉnh thanh toán theo quy định về

chế độ BHYT đối với chi phí để
khám và điều trị bệnh nền, bệnh
phát sinh; không bao gồm các chi
phí để KCB Covid-19 theo hướng
dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19
do chủng vi rút Corona mới
(SARS-CoV-2) ban hành theo
Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày
14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành hướng dẫn chẩn đoán và điều
trị Covid-19 do chủng vi rút Corona
mới (SARS-CoV-2).

Đối với bệnh viện (BV) dã
chiến mới thành lập, tổ chức ký hợp
đồng hoặc phụ lục hợp đồng KCB
BHYT với cơ sở KCB được giao
quản lý BV dã chiến để KCB tại
BV dã chiến. Thống nhất với Sở Y
tế để xác định tạm thời hạng BV và
thực hiện thanh toán chi phí KCB
BHYT như đối với BV chuyển đổi
công năng. Đồng thời, đề nghị Sở
Y tế khẩn trương thực hiện thủ tục
xếp hạng; cấp mã đối với BV dã
chiến theo quy định của Bộ Y tế.

BHXH các tỉnh thống nhất với
cơ sở KCB được giao quản lý BV
dã chiến về danh mục dịch vụ kỹ
thuật, thuốc, vật tư y tế (VTYT),
danh sách nhân viên y tế hành nghề
tại BV dã chiến, kể cả đội ngũ nhân
viên y tế được hỗ trợ, tăng cường
từ nơi khác đến; xác định số giường
thực tế theo các khoa, phòng điều
trị để cơ quan BHXH làm căn cứ
thanh toán chi phí KCB BHYT
theo quy định. 

Đồng thời, BHXH các tỉnh phối
hợp với Sở Y tế thống nhất phương
án cung ứng đủ thuốc, hóa chất,
VTYT phục vụ việc KCB BHYT,
ưu tiên việc điều tiết hoặc mua bổ
sung thuốc theo kết quả đấu thầu
tập trung, khẩn trương tổ chức đấu
thầu tập trung, hạn chế tối đa việc
giao cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu
trong giai đoạn này để giảm bớt áp
lực cho cơ sở.

Việc trích chuyển dữ liệu chi
phí KCB BHYT cần thực hiện theo
quy định tại Thông tư số
48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định
trích chuyển dữ liệu điện tử trong
quản lý và thanh toán chi phí KCB
BHYT.

Đảm bảo quyền lợi cho người
tham gia BHYT

Ngoài ra, BHXH Việt Nam
cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh phối

hợp với các cơ sở KCB BHYT
đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi
KCB cho người tham gia BHYT
theo đúng quy định của Luật
BHYT và phù hợp với tình hình
thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, tuyệt đối không để
người bệnh phải tự chi trả chi phí
KCB thuộc phạm vi quyền lợi và
mức hưởng BHYT theo quy định
trong quá trình KCB tại cơ sở y tế.

Cụ thể, đối với các địa phương
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị 16 thì BHXH tỉnh thông báo và
hướng dẫn để người bệnh BHYT
được KCB tại cơ sở KCB thuận lợi
nhất trên địa bàn, không phân biệt
nơi đăng ký KCB ban đầu, được
hưởng quyền lợi KCB BHYT như
các trường hợp KCB đúng tuyến;
phối hợp với cơ sở KCB thực hiện
chuyển tuyến người bệnh theo yêu
cầu chuyên môn và khả năng tiếp
nhận của tuyến trên.

Người bệnh BHYT được làm
các xét nghiệm chẩn đoán Covid-
19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và
được quỹ BHYT hoặc ngân sách
nhà nước chi trả theo quy định.

Đối với các trường hợp bệnh
nhân mắc bệnh mãn tính như tăng
huyết áp, tiểu đường, basedow, ung
thư đang được quản lý điều trị tại
BV tuyến Trung ương, tuyến tỉnh
thì BHXH tỉnh căn cứ danh sách
người bệnh được Trung tâm Giám
định BHYT và Thanh toán đa
tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ
thống Thông tin giám định BHYT,
BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế
và các cơ sở KCB tổ chức quản lý
khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến
dưới đủ năng lực.

Có thể nói, trong lúc dịch
Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến
phức tạp tại nhiều địa phương trên
cả nước, BHXH Việt Nam đã chủ
động bám sát thực tế triển khai
chính sách BHYT tại các địa
phương, nêu cao quyết tâm chính
trị của toàn Ngành trong công tác
chung tay cùng các cấp, các ngành
phòng, chống dịch Covid-19, chủ
động đưa ra các giải pháp hỗ trợ
quyết liệt, kịp thời, nhằm tạo thuận
lợi cho các cơ sở KCB BHYT, đảm
bảo tốt nhất quyền lợi của người
tham gia BHYT theo quy định của
Luật BHYT và phù hợp với tình
hình, diễn biến dịch Covid-19 tại
mỗi địa phương. BÙI ANH

BạN CầN BIếT KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊCH COVID-19:

Không để người bệnh tự chi trả thuộc
phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế 

CHÍNH SÁCH MớI Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

lẢnh minh họa.

lBảo hiểm xã hội yêu cầu đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân trong
bối cảnh Covid-19.
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Bên cạnh những tác động tiêu
cực không đáng có, mạng xã
hội đã phát huy được tối đa ưu
thế, giúp người và người kết
nối với nhau, giúp đỡ lẫn nhau
trong mùa dịch, khiến công tác
cứu hộ người nghèo, người khó
khăn trở nên dễ dàng và tiện
lợi hơn bao giờ hết. 
Cầu cứu trên mạng,
nhận lời hồi đáp

“Tôi đang có thai, nhà chỉ có hai mẹ
con, chồng tôi đã đi cách ly từ 1 tuần trước,
hiện nhà tôi chỉ còn ít thực phẩm ăn được
qua hôm nay, mong được mọi người giúp
đỡ”. Đó là bài viết của chị N.T.H.V. (ngụ
quận Bình Tân). Chỉ ít phút sau lời “cầu
cứu”, đã có hơn 10 cá nhân vào đề nghị
được giúp đỡ chị V. bằng cách gửi ủng hộ
sữa bà bầu và thực phẩm. Điều còn lại là
cần xác minh tình huống có thực hay
không. Kết quả xác minh từ một dân gần
đó cho thấy, đây là một trường hợp có thực,
bà mẹ trẻ này đang hết sức khó khăn. 4 hộp
sữa bầu cùng 10kg gạo, dầu ăn, thịt và
thuốc uống bổ sung dinh dưỡng từ một
mạnh thường quân đã nhanh chóng gửi
đến người mẹ trẻ nói trên. 

Khó có thể nói hết những trường hợp
mà thông qua sự kết nối của mạng xã hội
đã được hỗ trợ trong thời gian qua: Những
người lao động nghèo trong khu phong tỏa,
những trường hợp người dân gặp khó khăn
do thiếu lương thực, những trường hợp
bệnh tình trở nặng thiếu xe cấp cứu... 

Trong những ngày TP HCM trong tâm
dịch, hệ thống y tế có dấu hiệu quá tải,
những đội xe cấp cứu miễn phí đã hỗ trợ
rất nhiều cho những bệnh nhân F0 và các
bệnh khác có nhu cầu đi cấp cứu. Các đội
xe cấp cứu được các cá nhân, tổ chức thành
lập, đăng tải và lan tỏa thông tin trên mạng
xã hội. Nhiều trường hợp người bệnh có
nhu cầu được cấp cứu nhưng không liên hệ
được các tuyến xe cấp cứu của bệnh viện
công, lên mạng cầu cứu đã nhận được sự
kết nối và hỗ trợ của các đội xe này. Có cả

trường hợp, đội xe cấp cứu “giải cứu” cả
một gia đình F0 tăng nặng mà nhân viên y
tế địa phương quá tải, chưa kịp cử người
đến để đưa đến bệnh viện dã chiến kịp thời. 

Thông qua mạng xã hội, nhiều tổ chức
thiện nguyện cũng đã kết nối với nhau để
hỗ trợ người gặp khó khăn một cách bài
bản, trọn vẹn hơn. Những trường hợp khó
khăn được phản ánh lên mạng, một cuộc
“truy tìm” diễn ra, các cá nhân, tổ chức địa
phương báo về, nhanh chóng, trường hợp
khó khăn, lang thang đã được tìm thấy và
nhận sự hỗ trợ cần thiết.

Ảo mà thực
“Giúp nhau mùa dịch”, “Giúp nhau

mùa dịch - Sài Gòn”, “Sài Gòn tôi yêu”,
“Sài Gòn tử tế”... là vài trong số hàng chục
nhóm được lập ra giữa mùa dịch để cư dân
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ lẫn nhau. Có
những nhóm chuyên hỗ trợ người gặp khó
khăn về vật chất, người nghèo, khổ... Có
nhóm chuyên hỗ trợ về mặt y tế, do các y,
bác sĩ lập ra để tư vấn từ xa cho bệnh nhân,
có nhóm chuyên hỗ trợ, cung cấp miễn phí
các vật phẩm y tế, thuốc men cho người
cần. Có nhóm chuyên lan tỏa những điều
tích cực, tốt đẹp trong những ngày bất an
để động viên tinh thần người dân... 

Không thể phủ nhận sự hỗ trợ thực tế đến
tay người dân từ những hội, nhóm trên mạng
xã hội này. Đã có hàng chục ngàn người dân

được cấp phát thực phẩm mỗi ngày, có hàng
ngàn trường hợp được kịp thời can thiệp, hỗ
trợ. Cũng có hàng ngàn những bệnh nhân ổn
định tình trạng bệnh, những ca F0 điều trị tại
nhà thành công sự hỗ trợ và sự tư vấn của
các bác sĩ chuyên khoa… 

Một hiệu quả hỗ trợ nhau trong mùa dịch
khá quan trọng là những hội, nhóm của
quận, phường, khu dân cư. Hiện nay, trên địa
bàn TP Hồ Chí Minh, hầu như đều có nhóm
riêng trên mạng xã hội của từng quận, của
phường, của các khu dân cư, chung cư…
Các hội nhóm này, được lập theo khu vực
địa lý nhằm hỗ trợ nhau nhanh chóng, hiệu
quả hơn, đặc biệt là khi thành phố hạn chế
hoạt động của shipper liên quận. Những dịch
vụ hỗ trợ thực phẩm trong địa bàn quận, khu
dân cư, dịch vụ đi chợ hộ, mua hộ thuốc
men, nhu yếu phẩm cũng được triển khai
trên nội bộ các hội, nhóm này đã giúp người
dân giải quyết được nhiều khó khăn, thiếu
thốn, hạn chế đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc. 

Tất nhiên, mạng xã hội vẫn còn tồn tại
không ít tiêu cực đến từ các tin đồn nhảm,
thiếu căn cứ, các thông tin trái chiều, kích
động chia rẽ. Nhưng biết “gạn đục khơi
trong”, ở thời điểm này, mỗi người dân đều
có thể sử dụng mạng xã hội như một công
cụ đắc lực để hỗ trợ nhau, chung tay cùng
cộng đồng, lan tỏa những điều tích cực...
Ảo hay thực là ở lựa chọn của mỗi người. 

TRÂN TRÂN 

Những ngày trước, trước mối
lo lắng về quá tải y tế, thiếu

oxy phục vụ bệnh nhân Covid-
19 tăng nặng, nhiều người dân
đã cuống cuồng tìm mua và tích
trữ các loại bình oxy, máy tạo
oxy... dẫn đến tình trạng ghim
hàng, tăng giá vô tội vạ. 

Mới đây, Bộ Y tế đã làm việc
với các nhà cung cấp để đảm
bảo có đủ oxy phục vụ công tác
điều trị bệnh nhân Covid-19 tại
TP Hồ Chí Minh. Qua buổi làm
việc, cho thấy sản lượng oxy mà
các đơn vị sản xuất trên địa bàn
thành phố và các địa bàn lân cận
đủ để cung ứng cho nhu cầu
hiện nay. TP Hồ Chí Minh hiện

đang có 10 đơn vị đang cung
ứng oxy và các đơn vị này hoàn
toàn có thể đảm bảo cung ứng
lượng oxy cho bệnh nhân tăng
nặng trên toàn bộ các tuyến
bệnh viện quận, huyện trên địa
bàn thành phố. 

Hiện, nhiều tổ chức y tế cá
nhân cũng đã tham gia vào hoạt
động hỗ trợ oxy cho F0 tăng
nặng. Anh Trung Thông, trưởng
một nhóm chuyên cung cấp oxy
cho người bệnh tăng nặng chia
sẻ, nhóm anh gồm người kinh
doanh thiết bị y tế, y sĩ... được lập
ra để cung cấp oxy lưu động cho
người bệnh. 

“Nhiều trường hợp F0 đang

có dấu hiệu nhẹ, điều trị tại nhà
bỗng nhiên tăng nặng, khó thở.
Với tình trạng hệ thống y tế quá
tải, việc đưa bệnh nhân đến bệnh
viện cấp kì là khá khó khăn. Vì
thế, nhóm chúng tôi lập ra để kịp
thời ứng cứu, sơ cứu cho bệnh
nhân bằng cách cung cấp oxy
sạch, giúp bệnh nhân qua cơn
nguy kịch để chờ được đưa đến
bệnh viện. Về mặt kĩ thuật, nhóm
có nhân viên y tế nên sẽ có thao
tác an toàn cho bệnh nhân.
Chúng tôi phục vụ miễn phí cho
tất cả các bệnh nhân, không phân
biệt điều kiện kinh tế”, anh Trung
Thông chia sẻ. Được biết, hiện
có khoảng hàng chục nhóm hỗ
trợ oxy sơ cứu cho bệnh nhân
Covid-19 như thế đang hoạt
động trên địa bàn TP.

Mới đây, ông Hoàng Tuấn
Anh, cha đẻ “ATM gạo” đã tiến
hành triển khai “ATM oxy” trên
địa bàn TP Hồ Chí Minh. Cách
đây hơn một tuần, ông Hoàng
Tuấn Anh đã kêu gọi hỗ trợ, liên
kết các nhà tài trợ từ cung cấp
oxy, quyên góp bình, máy thở,
đồng thời kêu gọi sự góp sức của
tình nguyện viên để AMT oxy
sớm được hoạt động. Đến nay,
những ca sơ cứu đầu tiên theo lời
“cầu cứu” của bệnh nhân đã
được thực hiện. 

Khác với “ATM gạo”, “ATM
oxy” có tính chất “lưu động”,
bình oxy sẽ được nhóm tình
nguyện viên từ trạm vận chuyển
đến bệnh nhân cần trong khu
vực. Anh Hoàng Tuấn Anh chia
sẻ, trước mắt ATM oxy sẽ lập 5

trạm đội bán tải phản ứng nhanh
hỗ trợ toàn thành phố, sau đó sẽ
điều chỉnh cho phù hợp với tình
hình và nhu cầu thực tế. Cái khó
hiện nay là chi phí cho “ATM
oxy” không nhỏ, và vận chuyện
cũng không dễ dàng do tình hình
giãn cách, nhưng “ATM oxy” sẽ
nỗ lực vượt qua khó khăn để đưa
oxy đến cho bệnh nhân cần. 

Có thế thấy, trước mắt, với sự
điều phối của ngành Y tế lẫn sự
chung tay giúp sức của nhiều cá
nhân hảo tâm, tình hình thiếu oxy
cho bệnh nhân sẽ không diễn ra.
Vì thế, ngành Y tế cũng khuyến
cáo người dân không nên mua,
tích trữ và tự ý sử dụng bình oxy
vì dễ gây nên những hậu quả,
biến chứng không lường trước. 

ĐÔNG PHƯƠNG 

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

Tặng sách để lan tỏa
tinh thần tích cực
trong các khu cách ly,
phong tỏa
Nhằm tiếp thêm tinh thần và năng

lượng tích cực cho người dân trong
thời gian thực hiện cách ly tại các khu
phong tỏa do dịch Covid-19, từ giữa tháng
7/2021 đến nay, Thành Đoàn TP Hồ Chí
Minh phối hợp với Văn phòng phía Nam
Hội Xuất bản Việt Nam cùng Sở Thông tin
và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức
chương trình “Sách trao tay, học ngày giãn
cách”, mang hàng nghìn đầu sách hay đến
các khu phong tỏa để tặng cho từng nhà.

Từ khi được phát động vào ngày 18/7
đến nay, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh
hưởng của đại dịch nhưng chương trình
“Sách trao tay, học ngày giãn cách” đã
nhận được sự đóng góp, ủng hộ từ hàng
chục nhà xuất bản, đơn vị phát hành và các
nhà sách trên khắp địa bàn TP Hồ Chí
Minh như Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia Sự thật, Saigon Books,
Huy Hoàng Bookstore, Thái Hà Books,
Công ty Fahasa, Công ty Hương Trang,
Công ty Văn hóa Văn Lang, Công ty Minh
Long, Công ty Quảng Văn... với số lượng
sách lên đến hơn hàng trăm tựa và 10.000
ấn bản (cả sách giấy và sách điện tử). Các
đầu sách đa dạng các thể loại như sách văn
học, thiếu nhi; sách kiến thức phổ thông
(khám phá, khoa học thường thức, sức
khoẻ...); sách kỹ năng sống; sách truyện
(truyện chữ, truyện tranh)… để phục vụ
nhiều đối tượng khác nhau.

Nhằm đảm bảo thực hiện các yêu cầu
về phòng, chống dịch, những sách giấy,
tạp chí được các nhà xuất bản đóng góp
cho chương trình được tập trung về Nhà
văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh để
Ban tổ chức phân loại, đóng gói, khử
trùng trước khi gửi đến các khu cách ly,
phong tỏa, các bệnh viện dã chiến trên địa
bàn để chuyển đến người dân. Ngoài ra,
các ấn bản sách điện tử và sách nói do các
đơn vị gửi về sẽ được Thành Đoàn TP Hồ
Chí Minh tổng hợp và đăng tải lên ứng
dụng đọc sách miễn phí Voiz FM và ứng
dụng Waka để người dân có thể nghe, đọc
trực tuyến. 

Theo dự kiến, chương trình “Sách trao
tay, học ngày giãn cách” tiếp tục được TP
Hồ Chí Minh triển khai trong thời gian tới
cho đến khi hoàn thành việc giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16. H.M 

CHUNG TAY ĐẨY 

Sài Gòn không thiếu oxy

Kết nối tình người 
trong mùa dịch bằng mạng xã hội

lThực phẩm được gửi đến một khu cách ly tại TP Hồ Chí Minh.
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Trên đường đi giao hàng cho
khách, gặp ai có hoàn cảnh khó khăn
là Vũ lại ghé vào giúp đỡ, khi thì cho
cơm, lúc lại cho tiền, cho gạo… với
suy nghĩ “giúp được ai cái gì thì giúp”.
Lúc đầu làm một mình rồi kết nối, vận
động thêm nhiều người cùng chung
tay để có thể giúp đỡ bà con những thứ
lớn hơn, ngoài suất cơm hằng ngày. Cứ
như thế, từ khi Cần Thơ giãn cách xã
hội (12/7), hình ảnh chàng shiper vừa
làm việc kiếm tiền vừa san sẻ tiền công
shiper ít ỏi của mình với những người
cơ nhỡ, khó khăn đã quá quen thuộc
với bà con nghèo đất Tây Đô.

Rong ruổi trên các nẻo đường để
giao hàng, bắt gặp nhiều cảnh đời bất
hạnh, cơ nhỡ, khó khăn khiến anh mủi
lòng và tự nhủ phải làm gì đó. Thông
tin Cần Thơ tạm dừng hoạt động xổ số
rồi đến thực hiện giãn cách xã hội làm
chàng trai trẻ trăn trở về những người
cơ nhỡ, bán vé số, những người lao
động nghèo, nhiều người sống cảnh
“màn trời chiếu đất”, nơi đầu đường
xó phố. “Lúc đó mình nghĩ, trước đây
mấy cô chú bán vé số, chạy xe ôm, làm
việc tự do còn có đồng ra, đồng vô còn
lo được miếng ăn. Bây giờ giãn cách
xã hội, mấy cô chú đâu làm gì ra tiền.
Thấy vậy mình mới nảy sinh ý tưởng
đi mua cơm hộp để giúp đỡ cho các cô
chú. Trong lúc mình đi ship hàng thấy
ai nghèo, khó khăn thì mình cho chứ
không cố định”, Vũ chia sẻ.

Hơn nửa tháng nay, Vũ song hành
2 công việc vừa giao hàng cho khách
và giao những “đơn hàng” đặc biệt cho
người nghèo, cơ nhỡ. “Nhìn thấy
những người nghèo khó được ăn no
mình cũng ấm lòng. Ngày đầu tiên

mình tự bỏ tiền túi ra làm. Chỉ khoảng
20 hộp cơm thôi. Những ngày sau đó
có thêm bạn bè chung sức nên tăng lên
30 – 40 hộp, có hôm được 50-60 hộp.
Có bữa có bạn gửi thêm 2.000.000đ
nên mỗi phần cơm mình kèm thêm
cho bà con 100.000đ để mua những
thứ cần thiết”. Có khi mạnh thường
quân người ta góp gạo thì mình để trên
xe thấy ai cần mình cho. “Mùa này
nhiều cảnh khổ lắm, nhất là bà con ở
xóm trọ, không có việc làm, không có
ăn đã đành còn phải lo tiền đóng trọ”,
anh Vũ nói.

Theo chân Vũ trên các tuyến
đường, đi đến đâu gặp ai khó khăn thì
anh dừng lại. Đang chạy trên đường
đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều)
chuẩn bị rẽ qua Lý Tự Trọng, chàng
trai bất ngờ dừng lại ra hiệu cho chúng
tôi quay lại vì anh thấy một bà cụ đi xe
đạp lượm ve chai. Anh vội chạy đến
rồi cẩn thận soạn 1 hộp cơm, 1 chai
nước suối và kèm 100.000 đồng gửi
tặng cho bà cụ: “Bà ơi! Mời bà ăn cơm
ạ!”. Mọi người ai cũng thấy ấm áp lạ
thường – hơi ấm của tình người.

Làm mãi thành quen, có những
người trở thành “mối” của Vũ. Cầm
phần cơm trên tay, anh Nguyễn Văn
Lượng (ở trọ tại phường Tân An,
quận Ninh Kiều) xúc động cho biết,
anh bán vé số hơn 30 năm nay để
nuôi sống gia đình 4 người: hai vợ
chồng, hai đứa con.  Bây giờ không
bán vé số được, không có tiền sinh

sống phải nhờ mạnh thường quân cho
cơm ăn hàng ngày “nhận được phần
cơm này anh mừng lắm, những đứa
con anh khỏi sợ đói”.

Nhớ lại lần đầu giao quà hỗ trợ, Vũ
kể có lần tình cờ đi trên đường 30/4
(quận Ninh Kiều) thì gặp một người
đàn ông ngồi xe lăn anh liền ghé lại hỏi
thăm địa chỉ và hoàn cảnh. Chàng trai
liền chạy về lấy gạo và đi đến các hẻm
nhỏ để tìm cho bằng được nhà trọ của
người đàn ông ấy để tặng. Đến đây anh
mới biết, xung quanh những phòng trọ
lân cận cũng không ít người khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Những ngày đầu như thế và đến
nay vẫn thế, hàng ngày từ 9 giờ sáng
Vũ nhận đơn và giao cho khách. Đến
khoảng 11-12 giờ anh ngưng nhận
đơn và đi mua cơm rồi chạy dọc các
tuyến đường “giao hàng” cho những
người khó khăn. Được biết, hoàn
cảnh gia đình cũng chẳng khấm khá,
Vũ là trụ cột gia đình, chăm lo cho
cha mẹ, với công việc shiper chỉ đem
lại cho anh thu nhập mỗi ngày từ 4 -
5 trăm ngàn đồng và anh đều dành ra
50% số tiền kiếm được để giúp đỡ
những người khó khăn. Việc làm của
chàng trai 9X giữa đại dịch tuy không
quá lớn lao nhưng đã lan tỏa thêm yêu
thương, thể hiện tinh thần “tương
thân, tương ái”, đoàn kết sẻ chia của
người dân Việt Nam. 

ĐÌNH THƯƠNG – 
PHI THUYỀN

Shipper 9x và những “đơn hàng” từ trái tim

Từ 4/8, vận động người dân không ra
khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại

sau 21h ngày hôm trước đến 5h  sáng hôm
sau, trừ trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn,
cấp cứu và trường hợp đặc biệt, đây là nội
dung đáng chú ý tại Chỉ thị số 10-CT/TU
của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường
phòng chống dịch ban hành ngày 2/8.

Chỉ thị của Tỉnh ủy Lâm Đồng nêu rõ,
trong tình hình cấp bách hiện nay, cần phải
có những biện pháp phòng, chống dịch
bệnh quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa với
phương châm “Phòng thủ chặt, tấn công
thần tốc” nhằm kiềm chế, không để lây lan
rộng trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ
Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 các cấp cần thực hiện nghiêm túc
một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tập trung cao nhất công sức,
thời gian, ưu tiên nguồn lực cho công tác
phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên
truyền, nâng cao ý thức của người dân;
nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ
luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm
bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng,
chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính
mạng nhân dân và bảo đảm điều kiện, duy
trì, ổn định sản xuất - kinh doanh để có
nguồn lực phòng, chống dịch và phục vụ
nhân dân. Huy động cả hệ thống chính trị
vào cuộc, phát huy trách nhiệm người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ,

hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp và
nhân dân.

Đồng thời phát huy cao độ tinh thần tự
lực, tự cường, 4 tại chỗ, tuyệt đối không
trông chờ, ỷ lại, phải luôn có tư tưởng tự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa
bàn, đối tượng quản lý, căn cứ tình hình
thực tế tự quyết định theo chức năng,
nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kịp
thời báo cáo cấp trên trực tiếp tháo gỡ
những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt
thẩm quyền; không để mất khả năng kiểm
soát dịch bệnh. 

Đáng chú ý, Chỉ thị yêu cầu thực hiện
các biện pháp mạnh, quyết liệt hơn, cao
hơn, đi trước một bước ứng với từng cấp
độ nguy cơ của dịch bệnh, thực hiện tốt các
yêu cầu giãn cách cá nhân với cá nhân, gia

đình với gia đình, không tập trung đông
người; vận động người dân không ra khỏi
nhà và hạn chế phương tiện đi lại sau 21
giờ 00 ngày hôm trước đến 5h sáng hôm
sau, trừ trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn,
cấp cứu và trường hợp đặc biệt, việc thực
hiện kể từ 21h ngày 4/8/2021.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lâm Đồng yêu cầu Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng
phương án, cân đối nguồn kinh phí đáp
ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; đảm
bảo sinh phẩm, vật tư, máy móc phục vụ
xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19;
chuẩn bị sẵn sàng cơ sở điều trị, nhân lực,
bác sỹ, điều dưỡng và các trang thiết bị y
tế đảm bảo việc phân tầng điều trị theo
từng cấp độ dịch bệnh; chủ động kinh phí
dự phòng sẵn sàng ứng phó với tình huống
dịch bệnh cao hơn. TÙNG DƯƠNG

Kêu gọi các tổ chức
tôn giáo đồng hành đẩy

lùi dịch bệnh

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp, Bộ Nội vụ vừa ban hành Văn bản số

3755 gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp
tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ)
đề nghị lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo thực
hiện nghiêm một số nội dung trong phòng chống
dịch. Cụ thể, đối với các địa phương đang thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ (Chỉ thị 16), đề nghị lãnh đạo Giáo
hội các tổ chức tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận
động chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện nghiêm
Chỉ thị 16, tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày
31/7/2021, với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; tuyệt đối
không đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/8/2021 đến khi
hết giãn cách (trừ những trường hợp được chính
quyền cho phép).

Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, người đứng đầu,
phụ trách cơ sở tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn
giáo tập trung có thái độ nghiêm khắc và xử lý
nghiêm những cá nhân, tổ chức tôn giáo, các cơ sở
tôn giáo không chấp hành quy định về phòng, chống
dịch; xử lý theo giáo luật đối với các cơ sở tôn giáo,
chức sắc, tín đồ tôn giáo có hành vi lợi dụng tôn giáo,
mạng xã hội, Internet để tuyên truyền, đưa thông tin
tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm
lý hoang mang trong tín đồ, quần chúng nhân dân;
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không chấp
hành quy định phòng dịch, để lây nhiễm dịch tại cơ
sở thờ tự, trong chức sắc, tín đồ và ngoài cộng đồng.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 16, hướng dẫn chức sắc,
chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo, các điểm
nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tạm dừng hoặc
hạn chế tối đa các sinh hoạt tôn giáo tập trung; thực
hiện giãn cách tại cơ sở thờ tự 2m/người; khuyến
khích thực hiện các sinh hoạt tôn giáo theo hình thức
online, trực tuyến; vận động chức sắc, chức việc, tín
đồ các tôn giáo và nhân dân khai báo y tế online trên
tokhaiyte.vn và đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-
19 với chính quyền, góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo
tiếp tục vận động tình nguyện viên, y sỹ, bác sỹ trong
các tôn giáo có đủ điều kiện sức khỏe tham gia chăm
sóc bệnh nhân ở vùng dịch; lựa chọn các cơ sở tôn
giáo phù hợp để sử dụng làm điểm cách ly y tế, bệnh
viện dã chiến điều trị Covid-19.

ĐÔNG QUANG 

Lâm Đồng hạn chế người, phương tiện ra đường

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

 LÙI DỊCH COVID-19

Không cần ai “đặt hàng”
nhưng đều đặn mỗi ngày vài
chục suất cơm được trao
tận tay những người cơ nhỡ
khắp các nẻo đường nội ô
TP Cần Thơ. “Đơn hàng”
thiện nguyện này xuất phát
từ trái tim nhân ái của
chàng shipper Hoàng Tuấn
Vũ (SN 1993, ngụ phường
An Nghiệp, quận Ninh Kiều,
TP Cần Thơ).

lVũ gửi những phần quà cho người dân nghèo trong đại dịch.
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới - Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới,

Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet (số loại Cruze) đã qua sử dụng, màu đen, 05 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 73A - 087.48,

số khung 696EHH948890, số máy 6D3172480148.
Hiện trạng: Tại thời điểm kê biên, xe vẫn khởi động nổ máy được. Số km hiện tại của xe là 66.194 km. Xe đã hết hạn đăng kiểm ngày

06/6/2020.
(Chi tiết, hiện trạng các tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 15/7/2021 tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự

thành phố Đồng Hới)
- Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật) 
- Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới

hạn số vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc):
Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 03/8/2021 đến 16h30/ ngày 17/8/2021 tại trụ sở Trung

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11/8/2021 và ngày 12/8/2021 tại Kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng

Hới - Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 13/8/2021 đến 16h30/ ngày 17/8/2021 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá
theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp
hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14h00/ ngày 20/8/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568 (Đấu giá viên Lê Thị Hồng Nhung).
Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

Thực hiện quy định về việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính
phủ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An thông báo tạm dừng tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất
đối với các thửa đất thuộc khu đất thu hồi của Trường Tiểu học Kim Đồng tại Bon Đắk Prí, xã Nâm
N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông theo Thông báo đấu giá số 84/2021/TB-ĐGHDĐA ngày
09/07/2021.

Thời gian tạm dừng kể từ ngày 26/07/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Những khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (nếu có) trước

ngày 26/07/2021, sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước đã nộp theo quy định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN   

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 02 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
- Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Địa chỉ: số 4B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Khoản nợ của Công ty CP Thương mại và đầu tư xây dựng giao thông vận tải tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.
(chi tiết trong hồ sơ đấu giá). 

* Giá khởi điểm: 15.487.290.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).
* Tiền đặt trước: 1.548.729.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn đồng).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 14/08/2021 (trong giờ hành chính) tại:

Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
hoặc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: số 4B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 16/08/2021 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm
giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: số 4B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 16/08/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 17/08/2021 tại: Trung tâm

giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh,

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.  ĐT: - 0386131313.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO
1. Thông báo tìm kiếm khách hàng vay vốn, chủ tài sản hiện không có mặt tại địa phương: 
Ông Nguyễn Anh Tuân, sinh năm 1981
CMTND số : 113072996, cấp ngày : 13/11/2013, nơi cấp : Công an tỉnh Hòa Bình.
Địa chỉ cư trú trước khi không có mặt tại địa phương: Khu phố An Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy,

tỉnh Hòa Bình.
2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Anh Tuân có mặt tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và

phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình, (địa chỉ : Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên
Thủy, tỉnh Hòa Bình) để làm việc liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của người vay vốn và nghĩa vụ của bên thế chấp.

3. Nếu trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo, ông Nguyễn Anh Tuân không có mặt tại Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình để làm việc thì Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình sẽ tiến hành các biện pháp
xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ theo quy định.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – 
CHI NHÁNH HUYỆN YÊN THỦY HÒA BÌNH

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Chi nhánh Nam Định - Công
ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia

Địa chỉ: Tầng 2, Số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân Bảng,
Phường Cửa Nam, TP Nam Định, T. Nam Định. 

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự
huyện Xuân Trường 

Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ
sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE
màu trắng, BKS: 18A-110.64, số khung 696ETH950496, số máy
603173390030 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 017214
do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định cấp ngày
09/3/2018 đứng tên anh Nguyễn Phi Hùng. 

- Giá khởi điểm: 171.000.000 đồng (Bằng chữ:Một trăm bảy
mươi mốt triệu đồng). Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế
GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí, lưu giữ, phí đường
bộ từ khi dừng đăng ký và đăng kiểm.  

- Bước giá: 3.000.000 đồng ( Ba triệu đồng chẵn./.).
- Nguồn gốc: Là tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án
- Phương thức: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Tiền đặt trước: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng chẵn./.).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: 03 ngày từ ngày

10,11,12/08/2021 (Trong giờ hành chính. Hình thức nộp: Chuyển
khoản vào Tài khoản số: 3203 20100 9252  tại Ngân hàng Agribank
– CN Bắc Nam Định của Chi nhánh Nam Định - Công ty đấu giá hợp

danh số 6 Quốc gia.
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng/ 1 bộ

hồ sơ )
4. Tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu

giá.
- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 03/08/2021 đến 11h ngày

12/08/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ). 
- Thời gian nộp hồ sơ, phiếu trả: Từ 10/8/2021 đến  ngày

12/8/2021 (trong giờ hành chính). 
Tại Chi nhánh Nam Đinh - Công ty đấu giá hợp danh số 6

Quốc gia; Địa chỉ: số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân Bảng, P. Cửa
Nam, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05/08/2021 và
06/08/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh
Nam Định

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
Vào hồi 14giờ 00 phút, ngày 13/08/2021. 
Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Nam Định - Công ty đấu giá

hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: Số 125 (số 177 cũ) đường Đặng
Xuân Bảng, P. Cửa Nam, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định. 

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ : Chi nhánh
Nam Đinh - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia; Địa chỉ: số
125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân Bảng, P. Cửa Nam, TP Nam Định,
Tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0969562362 (Ms Thủy)

CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY
ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA

Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh số 6
Quốc gia. Địa chỉ: số 101, tầng 1, nhà 129 F1-2, TT 435a, đường Giải
Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT
Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ
tham gia đấu giá.

- Tài sản đấu giá: 
+ Bất động sản là: Quyền sở dụng đất và tài sản gắn liền với đất

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và
tài sản gắn liền với đất số BP382942, BP382941, BP382940, BP382939,
BP382938, BP382937, BP382936, BP382935 do UBND huyện Yên
Khánh cấp cho ông Phan Anh Đức ngày 15/11/2013( Tài sản đã được
góp vốn vào Công ty TNHH May Thêu Hoàng Long). 

+ Động sản là:  372 máy móc thiết bị ngành may, chi tiết theo
Phụ lục 01 đính kèm.

- Nguồn gốc tài sản: Là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH May
Thêu Hoàng Long đã thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Nam.

-  Giá khởi điểm: 20.600.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ,
sáu trăm triệu đồng chẵn). Giá trên không bao gồm VAT và các chi
phí liên quan đến quá trình chuyển nhượng. Mọi chi phí liên quan
đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, bao gồm lệ phí trước
bạ, phí sang tên, công chứng và các chi phí khác (nếu có) sẽ do người
trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp.

- Bước giá: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng).
- Tiền đặt trước: 2.000.000.000 (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn ).
- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản: 19037098686012.
+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
+ Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi

nhánh Hội sở. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/8/2021 đến ngày

11,12/8/2021 (Trong giờ hành chính)

4. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá 
Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài số 01/2016/QH14

ngày 17/11/2016.
5. Hình thức đấu giá, 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. 

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký
tham gia đấu giá.

* Thời gian thông báo: Từ ngày 03/8/2021 đến ngày 12/8/2021
(trong giờ hành chính).

* Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 03/8/2021
đến ngày 12/8/2021 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tổ chức, cá nhân
có nhu cầu mua tài sản xin mời đến nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham
gia đấu giá mua tài sản. 

Chi nhánh Nam Đinh - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia;
Địa chỉ: số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân Bảng, P. Cửa Nam, Tp. Nam
Định, tỉnh Nam Định. Hoặc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT Hòa
Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/8/2021 đến
ngày 10/8/2021 tại Công ty TNHH May Thêu Hoàng Long. Địa chỉ:
Thôn 8, Xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (trong giờ
hành chính).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian: 09h00 giờ  ngày 13/8/2021. 
- Địa điểm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi

nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT Hòa Vượng,
phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

Điện thoại: 0944.957.157 (Mr Trọng).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 
SỐ 6 QUỐC GIATHÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai – Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Km3, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam

Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
3. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 
3.1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng một chiếc, nhãn hiệu FORD EVEREST, biển kiểm soát 24A -001.95; Màu sơn: đen, ghi;

Số chỗ ngồi: 7 chỗ; Số máy: G6355051; Số khung: RL05SULMM7ER04405; Sản xuất năm 2007 tại Việt Nam. Đăng ký xe mang tên Trung tâm
Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai. Đăng ký lần đầu do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 30/5/2007.

- Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn) – Không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT);
- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01hồ sơ;
- Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/ 01 hồ sơ;
- Bước giá quy định: Tối thiểu 500.000 đồng.

3.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 10/8/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với Trung

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/8/2021 đến hết ngày 16/8/2021 (trong giờ

hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:
Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 18/8/2021, khách hàng nộp bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số:

37510000114453 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai
(Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu
giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 19/8/2021 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Lào Cai.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 02143.824. 914.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 4
( Theo thủ tục rút gọn)

THÔNG BÁO 
Về quyền ưu tiên mua tài sản 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định thông báo cho:
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị Nguyệt và anh Ngô Văn Yên, địa chỉ: ĐKHKTT: thôn Đinh Xá,

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Tạm trú tại: Số nhà 682/28/2 đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ
Chí Minh ( người đại diện theo ủy quyền bản án: Anh Nguyễn Thái Sơn, địa chỉ: Xóm 6 thôn Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt và anh Ngô Văn Yên được quyền ưu tiên mua lại phần diện tích 80m2 đất, trên đất Chị Nguyễn
Thị Nguyệt và anh Ngô Văn Yên đã xây dựng căn nhà 2 tầng 1 tum với giá: 481.405.520 đồng ( Bốn trăm tám mươi mốt
triệu, bốn trăm linh năm nghìn, năm trăm hai mươi đồng). 

Thời hạn thực hiện quyền ưu tiên mua không quá 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo. Hết thời hạn trên Chi cục
sẽ xử lý tài sản theo quy định của pháp luật. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Nam Định, địa chỉ: Số 1 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, ĐT liên hệ: 0948.844.628.

CHI CỤC THADS TP NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai – Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mường Khương – Địa chỉ: Tổ dân phố Xóm Mới, thị trấn Mường Khương,

huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
3. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại xã Tả Ngải Chồ và

thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:
- Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Diện tích: Từ 98,5 m2  đến 210,1 m2/ thửa đất;
- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Giá khởi điểm: Từ 2.100.000 đồng/ m2 đến 6.240.000 đồng /m2.

(Chi tiết về tài sản và thông tin liên quan, khách hàng tham khảo tại hồ sơ đấu giá)
4. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 
a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 11/8/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch

vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 03/8/2021 đến ngày 23/8/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Trung tâm

Phát triển Quỹ đất huyện Mường Khương.
6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá: 
- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút, ngày 23/8/2021 (tính theo

dấu đến của Bưu điện).
- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 25/8/2021, khách hàng nộp vào Tài khoản  của Trung tâm Dịch vụ

đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mường Khương.
- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26/8/2021 tại Hội trường nhà Văn hóa thị trấn Mường Khương (Tổ dân

phố Na Khui – Na Pên, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu
giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

8. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:
0214.3824. 914 – 0214.3663.168.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  BẢO ĐẢM
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THÔNG BÁO CÔNG KHAI
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng
Hới, tỉnh Quảng Bình. 

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 10.893,9m2 đất thuê tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và

phục hồi chức năng suối nước nóng Bang.
s Danh mục loại đất, vị trí, diện tích đất đấu giá:
a. Danh mục loại đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD).
b. Vị trí thửa đất: Thửa đất số 97 (1), thuộc Tờ BĐĐC số 22, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, kèm theo chỉnh lý địa chính do

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường lập ngày 17/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 04/8/2020.
c. Diện tích thửa đất: 10.893,9 m2. 
s Mục đích, hình thức cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất:
a. Mục đích sử dụng đất: Sử dụng 10.893,9 m2 đất đấu giá quyền sử dụng đất thuê để đầu tư thực hiện dự án phù hợp với tổng thể Dự

án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang đã được phê duyệt, cụ thể:
+ Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh một khu nghỉ dưỡng sinh thái đạt tiêu chuẩn 4 sao, có các khu chức năng sử dụng tối đa

lợi thế nguồn tài nguyên nước khoáng như bể bơi, spa, thể thao dưới nước... đầu tư đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và cảnh quan thiên
nhiên nhằm thu hút ngày càng đông lượng du khách trong và ngoài nước đến Quảng Bình.

+ Quy mô đầu tư: 
- Tổng diện tích đất theo quy hoạch chung xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang (giai đoạn 1)

là 110 ha, đầu tư các hạng mục:
- Khu khách sạn tập trung, khu thể thao giải trí công cộng, khu tổ chức sự kiện, khu spa, khu vực bảo vệ cảnh quan, cây xanh, mặt nước,

khu giao thông và bãi đỗ xe, khu biệt thự ven suối Bang lạnh, khu biệt thự cửa ngõ, khu vui chơi thể dục thể thao giải trí, khu nhà văn hóa.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân vườn.
+ Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn:
Tổng vốn đầu tư (tối thiểu): 725 tỷ đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của nhà đầu tư 20% và nguồn vốn huy động hợp pháp khác 80%.
+ Diện tích đất dự án dự kiến theo quy hoạch (giai đoạn 1): 110 ha. 
+ Tiến độ thực hiện: 
Tiến độ triển khai khởi công trong vòng 6 tháng kể từ ngày bàn giao tài sản trúng đấu giá và hoàn thành dự án trong thời hạn không

quá 48 tháng, kể từ ngày đủ điều kiện khởi công xây dựng.
b. Hình thức cho thuê đất đối với diện tích đấu giá 10.893,9 m2: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 
c. Thời hạn thuê đất: 50 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.
4. Giá khởi điểm: 382.837.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn đồng).
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy

định của pháp luật. Chưa bao gồm các nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.
5. Tiền đặt trước: 76.567.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).
6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:
a. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều

56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang phù hợp với quy
hoạch sử dụng đất và chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê khi
có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Phương án đấu giá quyền sử dụng 10.893,9 m2 đất thuê tại xã Kim Thủy, huyện Lệ
Thủy để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang Kèm theo Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày
29/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

7. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 02/8/2021 đến 16h30’ngày 17/8/2021.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 12/8/2021 và ngày 13/8/2021 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm

(trước ngày 12/8/2021) để được hướng dẫn đi xem tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ngày 17/8/2021 đến 16h30’ ngày 19/8/2021. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào lúc 09h00’ ngày 20/8/2021.
- Địa điểm bán hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232 3828928.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 02)
1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 99A, tờ bản đồ số 09, địa chỉ tại thôn Thượng Hải, xã

Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Nay là tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa có diện tích 143,5m2 theo
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn iền với đất số CB 655883 số vào sổ cấp GCN: CH 01442/QSDĐ được
UBND huyện Tĩnh Gia cấp ngày 04/02/2016 mang tên ông Nguyễn Cao Thiên và và Lê Thị Hương.

* Giá khởi điểm: 994.464.447 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bảy
đồng).

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 190.000.000 đồng/1 hồ sơ, Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ; 
2. Nguồn gốc tài sản:Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự thị xã Nghi Sơn.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá. 
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); Đăng

ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người
khác thay mặt mình tham gia đấu giá;

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây. 

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

uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 03/8/2021 đến hết ngày 16/8/2021

(giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và CCTHADS thị xã Nghi Sơn.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 18/8/2021.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 15h00 ngày 19/8/2021 tại công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0329869890.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO
Đấu giá tàu chở dầu PETROLIMEX 08; Hô hiệu/Số IMO: 3 W M U/9255830; Nơi đóng: Hàn Quốc; Năm đóng: 2003; Chiều

rộng: 32.0 M; Chiều dài lớn nhất: 180.0 M; Mớn nước: 10.01 M; Công suất máy chính: 12870 HP; Tổng dung tích: 25561 GT; Trọng
tải toàn phần: 37462 MT; Dung tích thực dụng: 9089.0 NT; GKĐ: 96.500.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm. 

Lưu ý: Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, các nhiên liệu và dầu mỡ nhờn còn lại trên tàu. Người mua trúng đấu
giá có trách nhiệm đóng thuế GTGT, mua lại các nhiên liệu và dầu mỡ nhờn còn lại trên tàu theo khối lượng thực tế tại thời
điểm bàn giao tàu theo đơn giá mua của người có tài sản đấu giá thể hiện trên hóa đơn mua hàng.

Người có tài sản: Cty CP vận tải xăng dầu VITACO - 236/106/1A Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Xem tài sản: Ngày 30 và 31/8/2021, tại khu neo Hạ Long, Quảng Ninh (liên hệ: Mr. Trường, số ĐT:0906.891.693), khách

hàng mua hồ sơ và đăng ký xem tài sản sẽ được Cty đấu giá thông báo cụ thể ngày giờ, địa điểm tập trung để được đưa
đi xem tài sản. 

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ ngày 06/9/2021
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/9/2021
Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức,

P.Tân Định, Q1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai – Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn – Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Nhà hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn

(Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 31 thửa đất tại thị

trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:
- Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Diện tích: Từ 75,6 m2 đến 177,91 m2 / thửa đất.

+ Giá khởi điểm: Từ  3.000.000 đồng/ m2 đến 5.400.000 đồng /m2.
+ Nơi có tài sản đấu giá: Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

(Chi tiết về tài sản và thông tin liên quan, khách hàng tham khảo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai)
4. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 
a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/8/2021 đến ngày 06/8/2021 (trong giờ hành chính), iên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài

sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 29/7/2021 đến ngày 17/8/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

Lào Cai và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn.
6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá: 
- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/8/2021 (tính theo

dấu đến của Bưu điện).
- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Phòng họp số 7, tầng 4, Trụ sở Nhà hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn (Thôn Văn Tiến, xã Khánh

Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/8/2021 đến ngày 19/8/2021, khách hàng nộp vào Tài khoản số: 8809201002621 của

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Văn Bàn.
- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 20/8/2021 tại Phòng họp số 7, tầng 4, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện

Văn Bàn (Trụ sở Nhà hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn).
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu
giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

8. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0214.3824. 914 – 0214.3663.168.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 13 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
- Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC KẠN
- Địa chỉ: Số 57 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Khoản nợ của Công ty TNHH Bình Thanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn,

bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. ( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm: 12.617.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm mười bảy triệu đồng chẵn).
* Tiền đặt trước: 1.261.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 04/08/2021 (trong giờ hành chính)

tại: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành
phố Hà Nội hoặc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn – Địa chỉ: Số 57 đường Trường Chinh, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

5.  Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 04/08/2021 (trong giờ hành chính) tại:
Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội hoặc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn – Địa chỉ: Số 57 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 04/08/2021
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 06/08/2021 tại: Trung tâm

giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 Số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh,

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT: 0915551423.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào

Cai).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:  Văn Phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng TC - KH Mường Khương (Địa chỉ: Thị

trấn Mường Khương, huyện Mường Khương).
3. Tài sản đấu giá gồm: 02 xe ô tô con và 35 xe máy đã qua sử dụng. Chi tiết như sau:
a. Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 chiếc, biển kiểm soát 24C- 2258, loại xe Mitsubibishi Pajero, màu sơn: Xám; số khung

RLA00V33V31000573, số máy 6G72 – QT1472, năm sản xuất 2003. Nơi  sản xuất tại Việt Nam. 
b. Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 chiếc, biển kiểm soát 24C- 2368, loại xe Mitsubibishi Pajero, màu sơn: Xám; số chỗ ngồi 07

chỗ; số khung RLA00V33V41000215, số máy 6G72 - RK 8834, năm sản xuất 2004. 
c. Xe máy, số lượng 35 chiếc xe máy đã qua sử dụng( xe máy hiệu HONDA 05 chiếc và xe máy các nhãn hiệu khác 30 chiếc). 
4. Giá khởi điểm, Tiền đặt trước và Tiền hồ sơ tham gia đấu giá.
a) Giá khởi điểm:
- Đối với xe ô tô biển kiểm soát 24C- 2258 và 24C - 2368 là: 70.000.000,00 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)/ 01 xe.
- Đối với 35 xe máy đã qua sử dụng là: 51.000.000,00 đồng (Năm mươi mốt triệu đồng chẵn).  
b) Tiền đặt trước tham gia đấu giá:  Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước mua tài sản: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 3 ngày, từ ngày 16/8 đến  đến hết ngày

18/8/2021 (trong giờ hành chính).
Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình trước

17giờ 00 phút ngày 18/8/2021 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá.
c) Hoàn trả tiền đặt trước (trường hợp không trúng đấu giá): Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
d) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000,0 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn)/hồ sơ.
5. Hình thức, phương thức đấu giá: 
a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
6. Thời gian, địa điểm  bán  hồ sơ,  nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản và tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 06/8/2021 đến ngày 16/8/2021  tại trụ sở

Công ty ( số nhà  048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai) và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mường Khương  (Số 293 đường Giải
phóng 11/11, Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương). 

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:  Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu điện trong giờ hành chính,
liên tục kể từ ngày 06/8/2021 đến trước 17 giờ 00 phút 16/8/2021 tới Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mường Khương( Số 293 đường Giải
phóng 11/11, Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): 02 ngày, từ ngày 10 và 11/8/2021 tại nơi có tài sản
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút  ngày 19/8/2021, tại hội trường Phòng TC- KH huyện Mường Khương (Số 293

đường Giải phóng 11/11, Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương). 
7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3845 428 – 0214 3840 683. (Trong giờ hành chính).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÒA BÌNH                
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Hàng triệu người tại Trung
Quốc ngày 2/8 được yêu
cầu không rời khỏi nhà
trong bối cảnh giới chức
Bắc Kinh đang tìm cách
khống chế đợt bùng phát
dịch Covid-19 lớn nhất
trong nhiều tháng trở
lại đây.
Dịch lây lan đến hơn 20 thành
phố và 10 tỉnh Trung Quốc

Theo AFP, ngày 2/8, Trung Quốc
ghi nhận 55 trường hợp nhiễm
Covid-19 trong cộng đồng. Tính đến
nay, đợt bùng phát dịch do biến thể
Delta ở Trung Quốc đã lây lan đến
hơn 20 thành phố và hơn 10 tỉnh.
Chính quyền ở các thành phố lớn của
Trung Quốc, trong đó có cả thủ đô
Bắc Kinh, đang tiến hành xét nghiệm
cho hàng triệu người, đồng thời
phong tỏa nhiều khu dân cư, đưa
những người tiếp xúc gần với các ca
bệnh vào diện cách ly. Trong đó,
thành phố Chu Châu thuộc tỉnh Hồ
Nam ngày 2/8 đã yêu cầu hơn 1,2
triệu người dân ở thành phố không
được rời khỏi nhà. Theo tuyên bố của
chính quyền thành phố, lệnh phong
tỏa nghiêm ngặt tại Chu Châu sẽ
được áp dụng trong ba ngày tới.
Trong cùng thời gian này, chính
quyền thành phố sẽ triển khai chiến
dịch tiêm chủng và xét nghiệm trên
toàn thành phố. 

Trung Quốc đã thành công trong
việc đưa các ca bệnh ghi nhận trong
nước xuống gần như bằng không sau
khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện lần
đầu tiên ở Vũ Hán vào cuối năm
2019, cho phép nền kinh tế nước này
phục hồi. Song, đợt bùng phát dịch
bệnh mới nhất, liên quan đến một
cụm bệnh ở Nam Kinh, nơi 9 nhân
viên dọn vệ sinh tại một sân bay
quốc tế có kết quả xét nghiệm dương
tính với virus SARS-CoV-2 vào
ngày 20/7, đang đe dọa thành công
đó với hơn 360 ca bệnh đã được ghi
nhận trong hai tuần qua.

Tại điểm du lịch Trương Gia
Giới ở gần Chu Châu, đợt bùng phát
dịch hiện nay đã khiến chính quyền
địa phương phải yêu cầu toàn bộ 1,5
triệu người dân không rời khỏi nhà
kể từ ngày 30/7. Giới chức địa
phương đang khẩn trương tìm kiếm
những người gần đây đã đến Nam
Kinh hoặc Trương Gia Giới, đồng
thời kêu gọi khách du lịch không đi
đến các khu vực đã được phát hiện
có ca bệnh. Trong khi đó, thành phố
Bắc Kinh đã quyết định không cho
khách du lịch tới thủ đô trong mùa
cao điểm nghỉ hè. Theo thông báo
của giới chức Bắc Kinh, chỉ những
người có việc cần thiết và có kết quả
xét nghiệm âm tính với virus mới
được phép vào thành phố. Ngày 1/8,
giới chức Bắc Kinh kêu gọi cư dân
“không rời khỏi Bắc Kinh trừ khi
cần thiết”. Các cơ quan y tế Trung
Quốc cho biết, ngày 2/8, các trường
hợp nhiễm virus mới cũng được ghi
nhận tại tỉnh Hà Nam và một số 
nơi khác.

Diễn biến phức tạp 
ở nhiều nước châu Á

Tại các nước khác, dịch bệnh
Covid-19 cũng đang diễn biến
phức tạp do biến thể Delta. Tại Hàn
Quốc, Hãng tin Yonhap dẫn số liệu
thống kê của Cơ quan Kiểm soát và
Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc
(KDCA) cho biết, ngày 2/8, Hàn
Quốc ghi nhận thêm 1.219 ca mắc
mới Covid-19, trong đó có 1.150 ca
lây nhiễm trong cộng đồng, nâng
tổng số ca nhiễm của nước này lên
thành 201.002 người. Con số này
thấp hơn con số 1.539 ca được ghi
nhận trong ngày 31/7 và 1.442 ca
của ngày 1/8 dù số ca bệnh tại Hàn
Quốc thường giảm vào ngay cuối
tuần và tăng trong tuần do số người
được xét nghiệm nhiều hơn.

Số lượng các ca nhiễm mới hàng
ngày trung bình tại Hàn Quốc kể từ
đầu tháng 7 cho đến nay vẫn ở trên
ngưỡng 1.000 do khu vực thủ đô
Seoul và vùng phụ cận ghi nhận
nhiều ổ bệnh mới. Các địa phương
khác trên cả nước cũng ghi nhận có
số ca nhiễm mới tăng do người dân
bắt đầu giai đoạn đi du lịch trong
dịp nghỉ hè. Ngày 2/8, Hàn Quốc
cũng đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong
do mắc Covid-19, nâng tổng số ca
tử vong ở nước này đến nay thành
2.099. Tỉ lệ tử vong trong số ca
bệnh tại Hàn Quốc hiện ở mức
1,04%. Đáng chú ý, ca tử vong được
công bố ngày 2/8 là ca tử vong thứ
2 ở các bệnh nhân trẻ tuổi ở Hàn
Quốc trong vòng một tuần trở lại
đây và là ca tử vong trong năm
2021. Điều này dấy lên lo ngại rằng
số ca tử vong ở những người trẻ tuổi
chưa được tiêm chủng ở Hàn Quốc
có thể tăng lên trong những ngày
tới, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng
lây nhiễm thứ tư chủ yếu do biến thể
Delta vẫn chưa có dấu hiệu được
kiểm soát.

Để làm chậm lại sự gia tăng các
ca bệnh, giới chức Hàn Quốc đã áp
đặt các biện pháp hạn chế ở mức
cao nhất trong thang bốn cấp của
nước này ở khu vực thủ đô Seoul,
theo đó cấm tụ tập nhiều hơn hai
người sau 18h00 hàng ngày chiều,
đặt lệnh giới nghiêm 22h00 đối với
các nhà hàng và quán café, đồng

thời cấm hoạt động của các câu lạc
bộ đêm và các địa điểm giải trí
khác. Cùng với đó, giới chức y tế
Hàn Quốc cũng đang xem xét các
biện pháp bổ sung để kiềm chế làn
sóng thứ 4 của dịch bệnh Covid-19
nếu tình hình không có dấu hiệu cải
thiện. KDCA cũng đang tích cực
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ở
Hàn Quốc.

Tại Ấn Độ, tờ Hindustand Times
dẫn báo cáo của hai nhà nghiên cứu
Mathukumalli Vidyasagar và Manin-
dra Agrawal thuộc Viện Công nghệ
Ấn Độ -IIT cho rằng nước này có thể
chứng kiến sự gia tăng số ca mắc
Covid-19 ngay trong tháng 8 này.
Các nhà nghiên cứu trên cũng cảnh
báo rằng đợt dịch thứ ba tại Ấn Độ
có thể sẽ đạt đỉnh vào tháng 10 tới
với 100.000 ca mắc/ngày ở kịch bản
lạc quan nhất hoặc gần 150.000
ca/ngày trong trường hợp xấu nhất.
Tuy nhiên, các nhà khoa học này cho
rằng, làn sóng dịch bệnh thứ ba tại
Ấn Độ khó có thể ảnh hưởng tới
nước này lớn như làn sóng thứ hai,
với số ca bệnh lên tới hơn 400.000
trường hợp mắc mới/ngày được ghi
nhận vừa qua. Trong ngày 1/8, Ấn
Độ ghi nhận 41.831 ca mắc mới
Covid-19 và thêm 541 ca tử vong.
Nhiều bang ở nước này tiếp tục siết
chặt thực hiện các biện pháp để ngăn
chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tại Nhật Bản, nhằm ứng phó với
tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới
Covid-19 trong thời gian gần đây,
Chính phủ nước này trong ngày 2/8
đã bổ sung 4 tỉnh vào danh sách các
địa phương áp dụng tình trạng khẩn
cấp đến hết ngày 31/8. Các địa
phương mới được bổ sung vào danh
sách này bao gồm các tỉnh Osaka,
Chiba, Kanagawa và Saitama. Trước
đó, tình trạng khẩn cấp đã được áp
dụng tại thủ đô Tokyo và Okinawa
của Nhật Bản. Quyết định trên được
đưa ra trong bối cảnh có những lo
ngại về khả năng ứng phó của hệ
thống y tế của Nhật Bản với diễn
biến phức tạp của dịch bệnh trong
thời gian diễn ra Olympic Tokyo
2020. Những ngày gần đây, Nhật
Bản liên tục ghi nhận số ca mắc mới
Covid-19 ở mức trên 10.000
ca/ngày. MINH NGỌC

Nghị sỹ Mỹ hoàn tất 
đề xuất cơ sở hạ tầng 
một nghìn tỉ USD
Các thượng nghị sĩ Mỹ vừa hoàn thành một đề

xuất cơ sở hạ tầng lịch sử trị giá một nghìn 
tỉ USD. 

Theo AFP, trong một phát biểu trước Thượng viện
Mỹ, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck
Schumer thông báo, một nhóm các nghị sỹ của cả hai
đảng Dân chủ và Cộng hòa “đã viết xong nội dung
của dự luật cơ sở hạ tầng. Dự luật dài khoảng 2.700
trang, cung cấp khoản tài trợ một nghìn tỉ USD. “Tôi
tin rằng Thượng viện có thể giải quyết các sửa đổi có
liên quan và thông qua dự luật này trong vài ngày tới”,
ông Schumer nhấn mạnh. Theo tuyên bố chung của
nhóm nghị sỹ soạn thảo dự luật, mục tiêu của dự luật
là đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tạo việc làm mà không
tăng thuế. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua và ký
thành luật, dự luật nói trên sẽ cho phép các khoản đầu
tư ở mức lịch sử của chính quyền liên bang để sửa
chữa đường sá, cầu và đường thủy, đảm bảo internet
băng thông rộng cho tất cả người dân Mỹ. Nó đồng
thời cũng sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí
hậu bằng cách đầu tư vào các dự án năng lượng như
xe bus điện và lưới điện sạch hơn.

Dự luật nói trên là một phần trong chương trình
nghị sự trong nước sâu rộng của Tổng thống Joe Bide.
Một phần của chương trình này còn bao gồm việc
thúc đẩy thông qua gói ngân sách trị giá 3,5 nghìn tỉ
USD đầy tham vọng bao gồm chi tiêu cho chăm sóc
sức khỏe, giáo dục, phúc lợi xã hội. BẢO AN  

Venezuela sắp nhận 6,2 triệu
liều vaccine ngừa Covid-19 
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 1/8

thông báo Venezuela “trong vài ngày tới” sẽ
nhận được 6,2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19
thông qua sáng kiến   COVAX .

Theo Reuters, thông báo của Tổng thống
Venezuela được đưa ra sau khi liên minh GAVI – liên
minh cùng điều hành cơ chế COVAX cùng với Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO), hồi đầu tháng 7 cho biết
COVAX đã nhận được tiền từ Venezuela. Theo Tổ
chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) - chi nhánh của WHO ở
khu vực - Venezuela sẽ nhận được các loại vaccine
Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc thông qua
sáng kiến COVAX. Venezuela hiện vẫn đang tiêm
vaccine của Sinopharm, Sputnik-V của Nga và Ab-
dala của Cuba cho người dân trong nước. Với việc sẽ
nhận được thêm vaccine, Venezuela có khả năng đẩy
nhanh chiến dịch tiêm chủng của nước này.

Theo thống kê, Venezuela đã ghi nhận 305.766
trường hợp mắc Covid-19 và 3.591 trường hợp 

tử vong. TUỆ MINH  

Hàn Quốc nhấn mạnh việc
duy trì liên lạc liên Triều
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

ngày 2/8 nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì
các kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên.

Theo Hãng tin Yonhap, động thái của Văn phòng
Tổng thống Hàn Quốc diễn ra sau khi bà Kim Yo-jong
- em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người
phụ trách các vấn đề liên Triều – ngày 1/8 lên tiếng
thúc giục Hàn Quốc hủy các cuộc tập trận quân sự
chung thường niên với Mỹ, đồng thời tuyên bố kế
hoạch tập trận có thể làm suy yếu các nỗ lực khôi
phục quan hệ liên Triều, bắt đầu bằng việc nối lại các
đường dây liên lạc hôm cuối tháng trước. Phản hồi
phát biểu của phía Triều Tiên, một quan chức Văn
phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: “Đường
dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên, được khôi phục
theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước, cần được duy
trì vì sự ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”.

Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Hàn
Quốc ngày 2/8 thông báo đặc phái viên hạt nhân hàng
đầu của nước này Noh Kyu-duk cùng ngày đã có cuộc
điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Fu-
nakoshi nhằm thảo luận về vấn đề hợp tác trong thúc
đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. 

BẢO AN 

TIN TỨCTrung Quốc nỗ lực khống chế
dịch Covid-19 bùng phát

lHàng triệu người Trung Quốc được xét nghiệm trong bối cảnh dịch bùng phát trở lại. 


