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CHÀO NGÀY MớI

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam
đã tác động lớn đến kinh tế đất nước, trong đó

có hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh
nghiệp. Bằng nhiều giải pháp phù hợp, ngay sau giãn
cách được nới lỏng, một số địa phương đã triển khai
cuộc vận động. 

Kịch bản phục hồi

(Trang 2)

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ keo sơn Việt Nam – Cuba

CHUYÊN GIA GÓP Ý CHỦ TRƯƠNG XÉT XỬ ONLINE: 

“Chỉ thực hiện khi đảm bảo 
các nguyên tắc tố tụng”

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị
với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria Yolanda

Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào
Chủ tịch nước ngày 19/9 (theo giờ Việt Nam). (Trang 3) Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phổ

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, các
địa phương đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện
Chương trình và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho
các cơ quan, đơn vị. 

Nhiều kết quả tích cực

(Trang 10 - 11)

44 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC (20/9/1977-20/9/2021)

Trong công văn chọn nhân vật điển hình để tham gia
chương trình “Gương sáng Pháp luật”, Bộ Xây

dựng giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt, khi đó không
phải là một người giữ chức vụ cao. Chỉ là một chuyên
viên, một luật gia, nhưng chị Phạm Thị Huyên (SN
1988, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng) từng
nhiều lần nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp…

Dù đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh
doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng

không thể phủ nhận, thủy sản Việt Nam đã “chốt” khá
vững tại thị trường châu Âu, bất chấp những ảnh hưởng
từ thẻ vàng IUU… (Trang 13)

Thủy sản Việt Nam “chốt vững”
ở thị trường châu Âu

Dấu ấn Việt Nam

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

Nữ chuyên viên nhiều lần được 
Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng khen thưởng

(Trang 6)

Như PLVN đã đưa tin, TANDTC đã ban hành dự
thảo quy chế tổ chức phiên tòa, phiên họp trực

tuyến để áp dụng trong trường hợp các địa phương
thực hiện một số biện pháp giãn cách phòng, chống
Covid-19 để lấy ý kiến nhân dân. 

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

(Trang 5)

Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp quốc. Trải qua 44 năm, hợp
tác Việt Nam — Liên Hợp quốc đã đạt kết quả tích cực, tiếng nói, vai trò của Việt Nam
trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, ghi nhận. (Trang 4)

Cần Giờ là một trong 3 địa bàn đầu tiên
của TP HCM được Ban Chỉ đạo phòng,

chống dịch Covid-19 TP công nhận kết quả
kiểm soát tình hình dịch bệnh và được thí
điểm tổ chức lại một số hoạt động kinh tế -
xã hội. Để đạt được điều này, một trong
những cách làm đáng chú ý của huyện là rà
soát, nắm chính xác số liệu tình hình dân cư
sớm, trước khi TP áp dụng giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

(Trang 7)

TP. HỒ CHÍ MINH:

Kinh nghiệm kiểm soát
dịch bệnh tại Cần Giờ

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC  PHÁP LUẬT 
GIAI ĐOẠN 2017-2021:
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Dịch Covid-19 bùng phát lần
thứ 4 tại Việt Nam đã tác

động lớn đến kinh tế đất nước,
trong đó có hoạt động sản xuất,
kinh doanh của các doanh
nghiệp. Bằng nhiều giải pháp phù
hợp, ngay sau giãn cách được nới
lỏng, một số địa phương đã triển
khai cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” với những hành động cụ
thể, nhằm kích cầu tiêu dùng và
góp phần phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội.

Thực hiện các chủ trương,
chính sách của Chính phủ, Bộ
Công Thương là một giải pháp

quan trọng thực hiện mục tiêu
kép vừa phòng, chống dịch, vừa
phục hồi, phát triển kinh tế-xã
hội. Do đó có địa phương đã
thành lập Ban Chỉ đạo, đẩy
mạnh tuyên truyền doanh
nghiệp và người dân thực hiện
đúng các quy định về phòng,
chống dịch và triển khai các
biện pháp duy trì, ổn định sản
xuất kinh doanh... Ngành Công
Thương một số địa phương đã
đẩy mạnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ
sản phẩm với các doanh nghiệp,
đơn vị phân phối, chế biến. Bài
học của Bắc Giang khi đang ở
thời điểm “tâm dịch” vẫn tiêu

thụ thành công vụ vải đúng mùa
thu hoạch là kinh nghiệm quý,
truyền cảm hứng. 

Trong số 23 tỉnh, thành phố
đang thực hiện giãn cách xã hội
và tăng cường giãn cách xã hội,
có 8 địa phương đang kiểm soát
tốt dịch bệnh; 12 địa phương
đang tiếp tục lộ trình thực hiện
đạt các tiêu chí kiểm soát dịch; 3
địa phương cần tiếp tục nỗ lực,
triển khai quyết liệt các giải pháp
phòng, chống dịch để có thể thực
hiện được các tiêu chí kiểm soát
dịch là TP Hồ Chí Minh, Bình
Dương, Kiên Giang. Đó là tín
hiệu tích cực.

Cuộc sống đang đòi hỏi tư
duy mới, bảo đảm vừa thực
hiện quyết liệt các biện pháp
phòng, chống dịch, đồng thời
tạo thuận lợi cho doanh

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh phục hồi, duy trì và phát
triển sản xuất, kinh doanh; bảo
đảm ổn định sản xuất, lưu
thông hàng hóa thông suốt,
hiệu quả, an toàn, khắc phục
gián đoạn chuỗi cung ứng.

Hoạt động của doanh nghiệp
tạo ra sức sống của nền kinh tế,
do vậy doanh nghiệp đang mong
đợi được hỗ trợ cả về thể chế
hành chính và tín dụng - tài
chính, cắt giảm chi phí, tháo gỡ
khó khăn về tài chính, dòng tiền,
được hưởng chính sách tín dụng
hỗ trợ ứng phó dịch bệnh để
quay trở lại hoạt động.

Kết quả và triển vọng phục
hồi kinh tế cả cấp vĩ mô và vi
mô, trước mắt và lâu dài tùy
thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt
nó kiểm chứng việc tuân thủ

chiến lược quốc gia kiểm soát,
thích ứng dài hạn với dịch bệnh
và từ năng lực ứng chịu, tự lực
tự cường vượt qua khó khăn,
thách thức của từng người dân
và doanh nghiệp. Dịch bệnh
Covid-19 đã, đang và sẽ tiếp
tục đặt ra những thách thức y tế
và kinh tế - xã hội chưa có tiền
lệ nên đòi hỏi phải có tư duy,
cách làm và nỗ lực chưa có tiền
lệ, để vượt qua, phục hồi và tiếp
tục phát triển.

Phải nhanh chóng kiểm soát
tình hình để thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội. Xây dựng kế
hoạch kịch bản để phục hồi và
thúc đẩy kinh tế trong điều kiện
mới là yêu cầu của Thủ tướng
Phạm Minh Chính tại Phiên họp
Chính phủ thường kỳ tháng 8.

TỪ TÂM

CHÀO NGÀY MớI

Kịch bản phục hồi

TIN VắN
lVăn phòng Chính phủ đã

có Văn bản số 6611/VPCP-
KGVX gửi UBND TP Hồ Chí
Minh truyền đạt ý kiến của Thủ
tướng Chính phủ về việc người
dân phản ánh không được cứu
trợ. Về việc này, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính
yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh
chỉ đạo kiểm tra, kịp thời hỗ trợ
người dân có hoàn cảnh khó
khăn nhưng không thuộc đối
tượng theo quy định; khẩn
trương rà soát, không để sót, lọt
đối tượng, không để người dân
“thiếu ăn”, không để bất bình
đẳng trong việc nhận hỗ trợ; xử
lý nghiêm các đối tượng lợi dụng
kích động người dân gây mất an
ninh trật tự và an toàn phòng,
chống dịch Covid-19. 

TUỆ MINH 
lSở Giao thông Vận tải Hà

Nội vừa yêu cầu các doanh
nghiệp vận tải triển khai lắp đặt
camera và phải hoàn thành
trước ngày 31/12 năm nay.  Cụ
thể, các phương tiện gồm xe có
sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người
lái), xe ô tô vận tải hàng hóa
bằng container, xe đầu kéo phải
khẩn trương thực hiện việc lắp
camera trên xe ô tô theo quy
định tại Nghị định 10/2020 của
Chính phủ quy định về kinh
doanh và điều kiện kinh doanh
vận tải bằng xe ô tô. Đồng thời,
xây dựng kế hoạch lắp đặt và
cam kết hoàn thành trước ngày
31/12/2021. AN BÌNH

lTrung ương Hội Doanh
nhân trẻ Việt Nam (DNTVN)
vừa phát động triển khai “ATM
yêu thương” - Doanh nhân trẻ
nhận bảo trợ và đỡ đầu cho trẻ
em mồ côi cha, mẹ, có hoàn cảnh
khó khăn do dịch Covid-19 tại
TP HCM. Với mức hỗ trợ là 1
triệu đồng/cháu/tháng cho đến
khi các cháu đủ 18 tuổi, Trung
ương Hội DNTVN sẽ phối hợp
với Hội Bảo trợ người khuyết tật
và trẻ mồ côi TP HCM lập danh
sách các cháu nhỏ mồ côi cha,
mẹ tại TP HCM  do dịch Covid-
19, có hoàn cảnh khó khăn, đồng
thời liên tục cập nhật để các
doanh nhân, doanh nghiệp biết,
đăng ký nhận bảo trợ các cháu.

GIANG HƯƠNG

Ngày 19/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị
Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã tới

thăm, động viên và trao quà hỗ trợ công tác
phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An
Giang với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng. 

Trong đó, Văn phòng Chủ tịch nước và cá
nhân Phó Chủ tịch nước ủng hộ 5.000 bộ kit
test nhanh Covid-19 và 5 căn nhà tình nghĩa;
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam hỗ trợ túi “An sinh Công

đoàn”cho công nhân lao động tỉnh An Giang
trị giá 4 tỷ đồng; Tập đoàn T&T hỗ trợ 30.000
bộ kit test nhanh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn
Thanh Bình bày tỏ, sự quan tâm của lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự chi viện, giúp
đỡ của nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp, nhà
hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã góp phần giúp
An Giang phòng, chống dịch; đồng thời, cảm
ơn sự động viên, chia sẻ kịp thời của Chủ tịch
nước, Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác

Văn phòng Chủ tịch nước đối với tỉnh An
Giang. Ông cũng báo cáo nhanh với Phó Chủ
tịch nước về tình hình phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Được biết, trong đợt công tác này, Phó
Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm,
động viên và trao quà hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trị giá
gần 35 tỷ đồng tại các tỉnh An Giang, Đồng
Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh và TP Cần Thơ. 

T.CÔNG

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký và
ban hành Quyết định về việc phê duyệt chủ

trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến Chợ Mới –
Bắc Kạn.

Theo quyết định, Dự án có tổng chiều dài
tuyến khoảng 28 km. Cụ thể, Dự án có điểm
đầu tại Km0+000 (điểm cuối tuyến của đường
cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối dự án tại
Km28+000 (giao cắt với Quốc lộ 3B, kết nối
với điểm đầu dự án đường Bắc Kạn – hồ Ba
Bể), TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tuyến đường
thuộc Dự án đi bên phải sông Cầu từ Km0 đến
khoảng Km8+300, sau đó vượt sông cầu, cắt
Quốc lộ 3 và tiếp tục đi bên trái sông Cầu (theo

hướng Thái Nguyên – Bắc Kạn) để tới điểm
cuối tuyến. Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến
2.017 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước,
trong đó bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 là 1.815,3 tỷ đồng, dự
kiến hoàn thành vào năm 2025.

Dự án tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn hình thành
sẽ hoàn thiện tuyến cao tốc từ Hà Nội – Thái
Nguyên – Bắc Kạn; tăng cường kết nối, nâng cao
năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông,
đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải từ
Bắc Kạn đến các địa phương vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

TRIỆU OANH

Hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch 

Rà soát quy định
về kiểm soát xe
“luồng xanh”
Hôm qua (19/9), lãnh đạo

Tổng cục Đường bộ Việt
Nam cho hay, đơn vị vừa có văn
bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh,
thành phố, Sở Giao thông Vận tải
(GTVT) địa phương và các Cục
Quản lý đường bộ I, II, III, IV
(Tổng cục Đường bộ Việt Nam)
về việc hỗ trợ vận tải hàng hóa,
kiểm soát xe “luồng xanh” theo
đúng chỉ đạo của Bộ GTVT và
Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính
phủ vừa ban hành.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ
Việt Nam đề nghị UBND các
tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị liên quan tại các chốt
kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và
các cơ quan, ban ngành tại địa
phương tiếp tục thực hiện nghiêm
các Công điện số 1102/CĐ-TTg
ngày 23/8/2021 của Thủ tướng
Chính phủ và Công điện số
12/CĐ-BGTVT ngày 26/8/2021
của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc
đề nghị UBND các tỉnh, thành
phố rà soát, bãi bỏ các văn bản do
địa phương đã ban hành còn có
nội dung chưa thống nhất với chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ và
hướng dẫn tạm thời về tổ chức
giao thông, kiểm soát dịch đối với
hoạt động vận tải bằng xe ô tô
trong thời gian phòng, chống dịch
Covid-19 của Bộ GTVT. Đồng
thời, Tổng cục Đường bộ Việt
Nam yêu cầu Sở GTVT tiếp tục
khẩn trương rà soát, kiểm tra và
tham mưu kịp thời cho UBND
tỉnh, thành phố bãi bỏ các văn bản
do địa phương ban hành chưa
đồng bộ với quy định hiện hành
của Chính phủ, Bộ GTVT. 

U.SAN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn
Quốc gia, từ tối 19 đến ngày 21/9, trên các sông

suối khu vực Bắc Bộ, các sông từ Quảng Nam đến
Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng
xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng
lưu dao động từ 2-5m, ở hạ lưu từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu
các sông, các sông suối nhỏ, từ Quảng Nam đến
Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng
đạt mức báo động 1 – báo động 2, trên các sông suối

khu vực Bắc Bộ có khả năng đạt mức báo động 1;
đỉnh lũ hạ lưu trên các sông chính ở dưới mức báo
động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh
vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng,
thấp ven sông các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai,
Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hòa
Bình, khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận và
khu vực Tây Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên
tai: cấp 1. T.TẤN

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số
78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực

hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thông tư quy định một số nội dung về hóa đơn
điện tử gồm ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử; mẫu
hiển thị các loại hóa đơn điện tử; ký hiệu mẫu số
hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử; chuyển
đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan
thuế; áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số
trường hợp khác.

Đồng thời, thông tư cũng quy định hóa đơn điện
tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy
tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ
quan thuế; tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch
vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch

vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch
vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch
vụ khác có liên quan.

Theo Thông tư nội dung về hóa đơn giấy gồm
tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký
hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục Thuế đặt
in; việc sử dụng biên lai thu thuế, phí, lệ phí của
cơ quan thuế đối với cá nhân; và hướng dẫn xử
lý chuyển tiếp.

Thông tư số 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên thông tư
nêu rõ khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân
đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông
tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện
tử theo hướng dẫn tại thông tư này và của Nghị
định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 1/7/2022. 

T.K

Hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử
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Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc khi
tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất
Viện Cuba hữu nghị với các
dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza
Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu
nghị Cuba - Việt Nam Maria
Yolanda Ferrer Gomez và đại
diện lãnh đạo các trường
mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn
Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào
Chủ tịch nước ngày 19/9
(theo giờ Việt Nam).
Việt Nam luôn ủng hộ 
nhân dân Cuba

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch
Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Fer-
nandez cho rằng, trong bối cảnh đại dịch
như hiện nay, việc Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu
tiên tới thăm Cuba sau khi Đảng Cộng
sản Cuba tổ chức thành công Đại hội
Đảng lần thứ VIII và có ban lãnh đạo mới
cho thấy tình cảm đặc biệt, sâu sắc của
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam
dành cho Đảng, nhà nước và nhân dân
Cuba trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
nêu rõ, dù địa lý hai nước xa xôi cách trở,
nhưng nhân dân Việt Nam luôn bên cạnh
nhân dân Cuba anh em; đóng góp cho
mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Vì thế,
dù Việt Nam còn nhiều khó khăn nhưng
vẫn nô ̃lực đóng góp một phần nhỏ bé của
mình hỗ trợ cùng Cuba anh em. 

Cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp
tích cực và quý báu của các thế hệ lãnh
đạo, cán bộ của Viện Cuba hữu nghị với
các dân tộc, Hội Hữu nghị Cuba - Việt
Nam, các trường và Đoàn thanh niên
cộng sản Cuba góp phần vun đắp mối
quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai
nước thời gian qua, Chủ tịch nước khẳng
định các hoạt động đoàn kết của Cuba với
Việt Nam là nguồn động viên và cổ vũ
lớn lao đối với nhân dân Việt Nam trước
đây cũng như ngày nay. 

Ngược lại, nhân dân Việt Nam luôn
dành cho nhân dân Cuba những tình cảm
nồng ấm, sẻ chia, nhất là những lúc Cuba
gặp khó khăn nhất. Chủ tịch nước tin
tưởng Viện Cuba Hữu nghị đoàn kết với
các dân tộc, Hội Hữu nghị Cuba - Việt
Nam, các trường học, thế hệ trẻ của Cuba
sẽ tích cực phối hợp triển khai các hoạt
động phong phú, trong đó có giáo dục
thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan
hệ anh em gắn bó, keo sơn Việt Nam-
Cuba, góp phần củng cố và làm sâu sắc
hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống

đặc biệt giữa hai nước vừa là đồng chí
vừa là anh em.

Cuba chuyển giao công nghệ 
sản xuất vaccine tại Việt Nam

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt
Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ,
nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng
đồng người Việt Nam đang sinh sống,
làm việc tại Cuba. Tại đây, Chủ tịch
nước nhấn mạnh chuyến thăm chính
thức Cuba lần này của Đoàn nhằm tiếp
nối truyền thống của mối quan hệ giữa
2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Cuba;
đồng thời thể hiện thông điệp nhất quán
của Việt Nam luôn ủng hộ nhân dân
Cuba anh em trong mọi thời điểm, cùng
chia sẻ ngọt bùi với nhân dân Cuba. Bên
cạnh đó, chuyến thăm còn nhằm làm sâu
sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa
hai nước trên các lĩnh vực, thể hiện qua
việc hai bên sẽ ký kết nhiều thỏa thuận
hợp tác giữa các cơ quan, bộ ngành và
doanh nghiệp; trong đó có một số dự án
hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ hai nước
phát triển nhanh, hiệu quả hơn nữa trong
thời gian tới. 

Chủ tịch nước cho biết trong thành
phần Đoàn Việt Nam thăm Cuba lần này
có lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương

với nhiều hoạt động viện trợ, hỗ trợ nhân
dân Cuba anh em vượt qua khó khăn và
chiến thắng dịch Covid-19. Đặc biệt,
trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp
cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác
trong cuộc chiến chống Covid-19 thông
qua việc Cuba cung cấp vaccine ngừa
Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản
xuất vaccine tại Việt Nam. Chủ tịch nước
cũng thông báo đến bà con về tình hình
trong nước; nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân đang không ngừng nỗ lực
khắc phục hậu quả nặng nề do dịch
Covid-19 gây ra, cùng với đó là đảm bảo
an sinh, xã hội. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu
rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà
con người Việt Nam ở nước ngoài; trong
đó có bà con tại Cuba. Chủ tịch nước căn
dặn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán
cần phần đấu xây dựng mô hình Đại sứ
quán kiểu mẫu; giương cao ngọn cờ đoàn
kết; có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa
vào việc gìn giữ, vun đắp, đưa mối quan
hệ hữu nghị đặc biệt và vĩ đại giữa hai dân
tộc hai nước Việt Nam - Cuba ngày càng
phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương
lai, xứng đáng với niềm mong đợi của
Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. 

TUỆ MINH 

Sau hơn 3 tuần phát động (từ ngày
20/8), chương trình “Triệu túi an

sinh” do Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai đã được
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cam
kết ủng hộ 560.635 “Túi an sinh” (gồm
499.265 “Túi quà an sinh” là lương thực
và 61.370 “Túi thuốc an sinh” với tổng
trị giá trên 134 tỷ đồng). 

Đến nay, số lượng “Túi an sinh” đã
được các cấp bộ đoàn phối hợp với chính
quyền địa phương trao tặng trực tiếp tới
469.629 người dân (gồm 417.159 “Túi

quà an sinh” là lương thực và 52.470
“Túi thuốc an sinh”). Nhiều tỉnh, TP đã
nỗ lực thực hiện chương trình với nhiều
mô hình sáng tạo, hiệu quả, đồng thời
huy động và trao tặng được nhiều “Túi
an sinh” như: Hà Nội 40.620 túi, TP Hồ
Chí Minh 70.000 túi, tỉnh Bình Dương
48.910 túi…

Cùng với đó, chương trình cũng huy
động 64.000 thanh niên tình nguyện tham
gia vận chuyển, trao tặng “Túi an sinh”
đến người dân. Trong thời gian tới, các
cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục vận động nguồn

lực và kết nối, triển khai trao tặng để có
thêm nhiều người dân được hỗ trợ từ
chương trình ý nghĩa này. AN HẠ 

Khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển 
và hải đảo bền vững

Đây là một trong những mục tiêu được
nêu ra trong dự thảo Nghị quyết của

Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác,
sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi
trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 đang được Bộ Tài
nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý
của nhân dân.

Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030, tài
nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử
dụng bền vững, công bằng phục vụ cho phát
triển các ngành kinh tế biển, nâng cao đời
sống và sinh kế cộng đồng, bảo tồn và phát
huy giá trị di sản văn hóa biển, ứng phó và
thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển
dâng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán
quốc gia trên biển và hải đảo… Tầm nhìn đến
năm 2045, Tài nguyên biển và hải đảo được
khai thác, sử dụng bền vững cho phát triển
kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp,
xã hội hài hòa với thiên nhiên nhằm góp phần
quan trọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia
biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng,
an ninh, an toàn, tham gia chủ động và có
trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế
và khu vực về biển và đại dương. 

Dự thảo cũng nêu rõ các nhiệm vụ, định
hướng của Chiến lược và các giải pháp thực
hiện. Trong đó, dự thảo nhấn mạnh vào các
giải pháp như hoàn thiện hệ thống pháp luật
về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
biển và hải đảo; phủ động tăng cường và mở
rộng hợp tác quốc tế về quản lý, nghiên cứu
tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đẩy
mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực biển; xây dựng cơ chế tài chính bền
vững phục vụ khai thác, sử dụng bền vững
tài nguyên biển và hải đảo.  BẢO AN 

Đề xuất phương án 
đầu tư phù hợp 
đường vành đai 4 
TP Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành
Văn bản 6607/VPCP-CN truyền đạt

ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê
Văn Thành về việc giao các địa phương
làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự
án đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh.

Theo Văn bản trên, về đề nghị của Bộ
Giao thông Vận tải; ý kiến các Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng về
việc giao các địa phương làm cơ quan có
thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai
4 TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Lê Văn
Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải căn cứ
Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội
và ý kiến của các Bộ nêu trên; chủ trì, phối
hợp với các địa phương có liên quan, nghiên
cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp, bảo
đảm khả thi, đúng quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch chi tiết đường vành đai
4 TP Hồ Chí Minh (phê duyệt tại Quyết định
1698/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 của Thủ
tướng Chính phủ), tuyến đường này đi qua
địa giới hành chính của 12 huyện thuộc 5
tỉnh, thành phố bao gồm Bà Rịa-Vũng Tàu
(huyện Tân Thành); Đồng Nai (3 huyện
Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu); Bình
Dương (2 huyện Tân Uyên, Bến Cát); TP Hồ
Chí Minh (huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè);
Long An (4 huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần
Đước, Cần Giuộc). Tổng chiều dài tuyến
đường vành đai 4 khoảng 197,6km, có quy
mô là đường cao tốc với mặt cắt ngang 6-8
làn xe; tổng chiều rộng mặt cắt ngang lớn
nhất khoảng 121,5m. S.THU 

TIN TứC

Hơn 450 nghìn “Túi an sinh” tới tay người dân

Làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ keo sơn Việt Nam - Cuba

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các 

dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandesz.

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel, đêm 17, rạng sáng 18/9, theo giờ Việt
Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã
rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 18 đến 20/9.

Ngay sau đó, từ ngày 21 đến 24/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn
đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng
Liên Hợp quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ. 

lẢnh minh họa.
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Không ngừng củng cố
quan hệ, hợp tác 
với Liên Hợp quốc

Ngay sau khi tham gia Liên
Hợp quốc (LHQ), Việt Nam đã
tranh thủ được sự đồng tình và
ủng hộ của các nước thành viên
LHQ để Đại hội đồng (ĐHD)
LHQ khóa 32 (1977) thông qua
Nghị quyết 32/2 kêu gọi các
nước, các tổ chức quốc tế viện
trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết
sau chiến tranh. Mặt khác, chúng
ta cũng tranh thủ được sự giúp
đỡ về nguồn vốn, chất xám, kỹ
thuật của LHQ phục vụ cho công
cuộc phát triển kinh tế–xã hội
của đất nước. Ở giai đoạn 1986-
1996, Việt Nam thực hiện đường
lối đổi mới, các dự án hợp tác là
nguồn hỗ trợ đáng kể cho Chính
phủ Việt Nam trong việc xây
dựng chính sách phát triển, nâng
cao năng lực quản lý của các cơ
quan và trình độ cán bộ trong
quá trình thực hiện đường lối đổi
mới; đồng thời LHQ tiếp tục có
những đóng góp có giá trị đối
với việc nâng cao trình độ kỹ
thuật sản xuất, phát triển nguồn
nhân lực khoa học - kỹ thuật, và
giải quyết các vấn đề xã hội khác
của Việt Nam.

Trong giai đoạn 2007-2011,
thực hiện chính sách đối ngoại đa
phương hoá, đa dạng hoá quan hệ
quốc tế, làm bạn với tất cả các
nước, Việt Nam đã tranh thủ diễn
đàn LHQ làm cơ sở để tăng cường
quan hệ với các tổ chức trong hệ

thống LHQ, mở rộng quan hệ
song phương và đa phương với
các nước và tổ chức quốc tế. Hoạt
động nổi bật nhất trong giai đoạn
này là Việt Nam đã hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ làm Ủy viên
không thường trực HĐBA LHQ
nhiệm kỳ 2008-2009. Đây là lần
đầu tiên Việt Nam tham gia vào
cơ quan quan trọng nhất của LHQ
về hoà bình, an ninh quốc tế trong
bối cảnh HĐBA phải xử lý khối
lượng công việc đồ sộ do xuất
hiện nhiều vấn đề an ninh phức
tạp, thêm vào đó là những thách
thức an ninh toàn cầu mới và tác
động tiêu cực của cuộc khủng
hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu
trầm trọng nhất lịch sử thế giới
hiện đại.

Việt Nam cũng đã tích cực
thương lượng và trở thành thành
viên chính thức của Công ước
Cấm Vũ khí hóa học (CWC)
năm 1998, tham gia đàm phán

và là một trong những nước đầu
tiên ký Hiệp ước Cấm Thử Hạt
nhân Toàn diện (CTBT) năm
1996, tham gia và trở thành
thành viên của Hội nghị Giải trừ
Quân bị (CD) năm 1996. Ngoài
ra, ta sớm tham gia vào quá
trình chuẩn bị cho các Hội nghị
lớn như Hội nghị Kiểm điểm
NPT 2000, 2005 và 2010; Hội
nghị về chống buôn bán bất hợp
pháp vũ khí nhỏ năm 2001,
2003... Việt Nam không chỉ
thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút
viện trợ của các tổ chức phát
triển LHQ mà còn chủ động xây
dựng các hình thức hợp tác và
tham gia vào các tổ chức này.
Việt Nam cũng chủ động tham
gia sâu hơn vào hệ thống LHQ
thông qua việc là thành viên Hội
đồng chấp hành UNDP/UNFPA
(nhiệm kỳ 2000 - 2002),
ECOSOC (1998 - 2000)… 

Giai đoạn 2012-2016, Việt
Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại LHQ
với việc hoàn thành tốt vai trò
thành viên Hội đồng Nhân quyền
(nhiệm kỳ 2014-2016) và thành
viên của ECOSOC (nhiệm kỳ
2016-2018). Từ năm 2014, Việt
Nam bắt đầu cử lực lượng tham
gia các hoạt động gìn giữ hòa bình
của LHQ. Từ năm 2017 đến nay,
Việt Nam và LHQ đang tích cực
triển khai Kế hoạch Chiến lược
chung giai đoạn 2017-2021 trong
khuôn khổ Sáng kiến Một LHQ
đã được ký tháng 7/2017, tập
trung vào mục tiêu hỗ trợ Chính
phủ Việt Nam thực hiện Kế hoạch
Phát triển Kinh tế - Xã hội giai
đoạn 2016-2020 và các Mục tiêu
Phát triển bền vững (SDGs)...

Trong đại dịch Covid-19, đến
nay Việt Nam đã nhận được gần
2,5 triệu liều vaccine từ Cơ chế
COVAX. Các tổ chức LHQ tại
Việt Nam, đặc biệt là Tổ chức Y
tế thế giới (WHO) đã hỗ trợ Việt
Nam trên 5 lĩnh vực gồm chuẩn
bị khẩn cấp y tế cộng đồng, giám
sát, đánh giá rủi ro, điều tra và
phản ứng với dịch bệnh, phòng
thí nghiệm, kiểm soát phòng
ngừa lây nhiễm và quản lý lâm
sàng, truyền thông rủi ro... 

Sự tham gia tích cực, 
chủ động của Việt Nam
vào công việc chung

Về phần mình, Việt Nam tiếp
tục tích cực tham gia vào nỗ lực
chung của LHQ trong việc giải
quyết các vấn đề hòa bình, an
ninh khu vực và quốc tế, thúc đẩy
quyền con người. Điển hình, Việt
Nam đã tích cực tham gia thương
lượng và ký Hiệp ước cấm vũ khí
hạt nhân 2018 và là nước thứ 10
phê chuẩn Hiệp ước. Trong lĩnh
vực gìn giữ hòa bình LHQ, Việt
Nam đã cử 243 lượt sĩ quan quân
đội theo các suất đơn lẻ làm
nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ
hòa bình LHQ ở Nam Sudan,
Trung Phi và Cục gìn giữ hòa
bình tại Trụ sở LHQ; triển khai 3
lượt bệnh viện dã chiến số 2 tại
Phái bộ hòa bình LHQ ở Nam
Sudan; là một trong những nước
có tỷ lệ nữ tham gia cao nhất
trong các nước cử quân, 12%. 

Việt Nam đã được bầu là Ủy
viên không thường trực HĐBA
LHQ (nhiệm kỳ 2020 – 2021)
với với số phiếu cao kỷ lục
192/193 phiếu ủng hộ. Trên
cương vị này, ta đã phát huy
được vai trò, chủ động và tích
cực tham gia đóng góp vào công
việc chung của HĐBA trên tinh
thần độc lập, tự chủ, tích cực,
trách nhiệm và cân bằng; đóng
góp thực chất vào quá trình
thương lượng, tìm giải pháp, đáp
ứng quan tâm chung của cộng
đồng quốc tế; thúc đẩy quan hệ
song phương với các nước thành
viên HĐBA và phát huy “vai trò
kép” Ủy viên không thường trực
HĐBA LHQ và Chủ tịch
ASEAN 2020. 

Đặc biệt, trên cương vị Chủ

tịch HĐBA tháng 1/2020 và
tháng 4/2021, Việt Nam đã tổ
chức thành công các sự kiện
điểm nhấn là Thảo luận mở về
Hiến chương LHQ, Phiên họp về
quan hệ hợp tác ASEAN-LHQ -
phiên họp đầu tiên trong lịch sử
tại HĐBA, Thảo luận mở về
khắc phục hậu quả bom mìn,
Thảo luận mở về vai trò của các
tổ chức khu vực, Thảo luận mở
về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục
hợp tác tích cực với các cơ chế
LHQ về quyền con người, bảo vệ
Báo cáo quốc gia theo cơ chế Rà
soát định kỳ phổ quát (UPR) và
các báo cáo thực thi công ước
quốc tế về quyền con người mà
Việt Nam là thành viên, đồng
thời đang ứng cử làm thành viên
Hội đồng Nhân quyền LHQ
nhiệm kỳ 2023-2025. 

Việt Nam cũng phối hợp tốt
với LHQ trong công cuộc chống
đại dịch Covid-19, trong đó Việt
Nam đã đề xuất Nghị quyết về
việc lấy ngày 27/12 hàng năm là
ngày Quốc tế phòng chống dịch
bệnh và đã được Đại hội đồng
LHQ thông qua với 112 quốc gia
đồng thuận, Việt Nam cũng đã
đóng góp 50.000 USD cho Quỹ
ứng phó Covid-19 của WHO,
500.000 USD cho Chương trình
COVAX. Bên cạnh đó, lần đầu
tiên Việt Nam đã tiếp nhận và điều
trị thành công bệnh nhân là nhân
viên LHQ nhiễm Covid-19 theo
Cơ chế MEDEVAC (Nhóm Công
tác sơ tán y tế toàn cầu của LHQ)
và tiến tới sẽ thành lập Trung tâm
MEDEVAC tại Việt Nam sau khi
thỏa thuận, thống nhất các nội
dung cụ thể với phía LHQ.

Trong gần 45 năm qua, hợp
tác giữa Việt Nam và LHQ ý
nghĩa to lớn từ giai đoạn tái thiết
đất nước sau chiến tranh đến cho
đến từng bước hội nhập quốc tế
ngày càng sâu rộng. Hợp tác Việt
Nam - LHQ đạt kết quả tốt và có
tác dụng tích cực, vừa đáp ứng
được yêu cầu, lợi ích của Việt
Nam trong từng giai đoạn, vừa
góp phần tăng cường vai trò,
tiếng nói và “dấu ấn” đóng góp
của Việt Nam tại LHQ. 

MINH NGỌC

Dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế

lLễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp quốc ngày 20/7/1977, đánh dấu sự
kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. 

(Ảnh tư liệu TTXVN)

Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập
Liên Hợp quốc. Trải qua 44 năm, hợp tác Việt Nam
- Liên Hợp quốc đã đạt kết quả tích cực, tiếng nói,
vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày
càng được khẳng định, ghi nhận.

lViệt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc.

lNgày 29/10/2010,  Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon đến thăm dự án
“Chăm sóc, bảo vệ và ngăn ngừa HIV” tại Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm, Hà Nội.

44 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC (20/9/1977-20/9/2021)
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Để triển khai thực hiện hiệu
quả Chương trình phổ biến,
giáo dục pháp luật giai đoạn
2017 - 2021, các địa phương
đã kịp thời ban hành kế hoạch
thực hiện Chương trình và có
sự phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các cơ quan, đơn vị. Sau 5
năm, công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật tại một số địa
phương đã đạt được nhiều kết
quả đáng ghi nhận.

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên, các cơ quan, tổ chức, đơn
vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phối
hợp chặt chẽ để thực hiện đầy đủ nhiệm
vụ được giao theo Luật PBGDPL. Giai
đoạn 2017-2021, tỉnh đã tổ chức được
19.296 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp
cho 1.337.228 lượt người; 32 cuộc thi tìm
hiểu pháp luật thu hút 414.103 lượt người
tham gia; biên soạn và phát hành miễn
phí gần 4 triệu tài liệu PBGDPL… Cùng
với việc PBGDPL bằng nhiều hình thức
truyền thống, một số cơ quan, đơn vị đã
có hình thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu
quả, hướng mạnh hoạt động PBGDPL về
cơ sở như: Kết hợp các hình thức
PBGDPL và trợ giúp pháp lý lưu động
miễn phí đến tận thôn, xóm, tổ dân phố;
đưa pháp luật về vùng sâu, vùng xa, vùng
dân tộc, miền núi, ven biển, các trường
học, trại giam thông qua mô hình “Xe thư
viện đa phương tiện”; tổ chức “Đối thoại
chính sách, pháp luật” giữa cơ quan quản
lý Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
với người dân; duy trì mô hình “Mỗi tuần
một điều luật” của Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Công an tỉnh…

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và
nâng cao hiệu quả Chương trình trong giai
đoạn mới gắn với việc cụ thể hóa các nội
dung của Kết luận số 80-KL/TW ngày
20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công
tác PBGDPL. Trong đó đặc biệt quan tâm
đến công tác PBGDPL trong nhà trường;
tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm
pháp luật; PBGDPL cho người lao động,
người sử dụng lao động; cán bộ, nhân dân
vùng biên giới, hải đảo; người đang chấp
hành hình phạt tù…

Còn tại Sóc Trăng, các sở, ngành, địa
phương đã lồng ghép thực hiện có hiệu
quả Chương trình với kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và các chương trình, Đề
án có liên quan như: “Tăng cường
PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng

biên giới”; “Nâng cao chất lượng công
tác PBGDPL trong nhà trường”; “Tăng
cường công tác PBGDPL tại một số địa
bàn trọng điểm về vi phạm pháp
luật”; “Xã hội hóa công tác PBGDPL và
trợ giúp pháp lý”, “Tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”, “Tăng
cường PBGDPL cho người đang chấp
hành hình phạt tù; người bị áp dụng các
biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử
lý hành chính, người mới ra tù tái hòa
nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi
phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai
đoạn 2018 - 2021”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện
Chương trình, các Đề án của Chương
trình, các nhiệm vụ được thực hiện đúng
trọng tâm, trọng điểm đạt mục tiêu, yêu
cầu đã đặt ra như: 100% sở, ngành, đoàn
thể, địa phương tổ chức phổ biến, thông
tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp
luật trước và sau khi được ban hành;
100% các nhà trường đều triển
khai PBGDPL theo chương trình giáo
dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa,
có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo
dục công dân và môn pháp luật; 90% đối
tượng đặc thù được PBGDPL chuyên
biệt theo quy định của pháp luật... Qua
đó, góp phần quan trọng trong việc nâng
cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của
toàn bộ hệ thống chính trị trong công
tác PBGDPL, thay đổi tư duy nhận thức,
ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ,
nhân dân.

Xác định nguồn nhân lực PBGDPL là
một trong những yếu tố quyết định đến
chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên
truyền, phổ biến pháp luật, vì vậy việc
củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL
luôn được tỉnh Quảng Ngãi chú trọng
thực hiện. Giai đoạn 2017-2021, Hội

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thường
xuyên kiện toàn bảo đảm thành phần,
nhiệm vụ của Hội đồng. Mới đây nhất,
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản
chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số
21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về thành phần
và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối
hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh và thực
hiện việc kiện toàn Hội đồng phối hợp
PBGDPL tỉnh với 41 thành viên, trong đó,
Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND
tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp.

Cùng với đó, tỉnh cũng thường xuyên
chỉ đạo thực hiện việc rà soát, kiện toàn
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp
vụ, kỹ năng PBGDPL, nâng cao chất
lượng hoạt động của đội ngũ này. Hiện
nay, tỉnh Quảng Ngãi có 239 báo cáo viên
pháp luật cấp tỉnh, 195 báo cáo viên pháp
luật cấp huyện và 1.515 tuyên truyền viên
pháp luật. Trung bình mỗi năm tỉnh tổ
chức hơn 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về
tuyên truyền, PBGDPL.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu
quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, các
địa phương cần tiếp tục tăng  cường công
tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo của
chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp
của hệ thống chính trị thực hiện công tác
này. Củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, chất
lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp
PBGDPL các cấp, kiện toàn, bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ
làm công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời
không ngừng đổi mới, sử dụng có hiệu quả
và sáng tạo các hình thức phổ biến pháp
luật, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và
tổ chức thi hành pháp luật và đảm bảo các
điều kiện cần thiết cho công tác PBGDPL. 

BẢO NGỌC

HÀ NỘI: 
Triển khai Quyết định
của Thủ tướng quy định
về xã, phường, thị trấn
đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế

hoạch thực hiện Quyết định số
25/2001/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021, của Thủ
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn
TP Hà Nội.

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt và
tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ,
đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số
25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác
định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; phân
công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn
thể, UBND các cấp trong triển khai thực
hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, bảo
đảm tính khả thi.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm:
thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng, cơ quan báo chí của Hà
Nội hoặc các hình thức phù hợp khác về
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản
hướng dẫn triển khai thi hành và kết quả triển
khai thi hành (chuyên mục, chương trình,
phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài
Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền
thanh cấp huyện, cấp xã; đăng tải tin, bài trên
các báo viết, báo điện tử... của Trung ương và
Hà Nội); ban hành văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-
TTg; hướng dẫn vận hành, áp dụng phần
mềm quản lý, đánh giá, công nhận xã,
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Các giải pháp cụ thể được UBND nêu rõ
tại kế hoạch. Cụ thể, Sở Tư pháp, Phòng Tư
pháp sẽ tham mưu UBND cùng cấp các giải
pháp hỗ trợ địa bàn khó khăn, chưa đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nội dung
và nhiệm vụ được giao trong Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, giải quyết
kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, giải
đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa
phương theo thẩm quyền trong tổ chức thực
hiện Quyết định (nếu có). Ngoài ra, tham
mưu Chủ tịch UBND các cấp thực hiện theo
trách nhiệm và phạm vi quản lý, tổ chức kiểm
tra việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-
TTg; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp hàng
năm về kết quả đánh giá, công nhận xã,
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

TP giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm
hướng dẫn chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, báo
cáo việc thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-
TTg. Bên cạnh đó là trách nhiệm cho các cơ
quan liên quan như Sở Nội vụ, Thông tin
truyền thông, các Sở ngành liên quan,
UBND các quận, huyện, thị… P.V 

HÒA BÌNH: 
Đẩy mạnh triển khai 
dịch vụ công trực tuyến 
về lý lịch tư pháp
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp Hòa Bình

đã triển khai thực hiện tốt việc xây dựng, thẩm
định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL), trong đó thẩm định 01 đề nghị
xây dựng VBQPPL; 27 dự thảo VBQPPL của HĐND,
UBND cấp tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến vào 02 dự
thảo Luật, 03 dự thảo Thông tư, 101 dự thảo văn bản
khác. Bên cạnh đó, Sở cũng tiến hành rà soát thường
xuyên và rà soát theo chuyên đề với tổng số là 124
VBQPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh. 

Công tác PBGDPL của Sở cũng có nhiều điểm đáng 

chú ý. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp, Sở đã tổng hợp một số quy định pháp luật liên quan
đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phát hành đến các
cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, để phục vụ công
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, Sở đã thiết
lập chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Trang thông
tin điện tử của Sở và của Hội đồng phối hợp PBGDPL
tỉnh. Song song với đó, công tác trợ giúp pháp lý được
duy trì và hướng về cơ sở, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý trong
hoạt động tố tụng; việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh
đã phục vụ đắc lực hơn nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải
cách hành chính; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết
kịp thời nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công
tác tư pháp của Sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do
đó, để triển khai hiệu quả, đồng bộ công tác tư pháp trong
những tháng cuối năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát văn bản theo quy
định, đảm bảo đúng thời gian và quy định. Sở cũng tổ
chức thực hiện tốt công tác PBGDPL và hoạt động của
Hội đồng PBGDPL năm 2021; tiếp tục triển khai thực
hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi
hành. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch
tư pháp, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan,
thụ lý và giải quyết các yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
của công dân; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong
hoạt động tố tụng, tổ chức nhiều đợt truyền thông về trợ
giúp pháp lý tại các xã, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn
tỉnh. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách
hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến về lý lịch
tư pháp phục vụ người dân, cập nhật văn bản đầy đủ
chính xác, kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp
luật quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày
28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về
văn bản pháp luật… P.MAI

Nhiều kết quả tích cực

lMột buổi tuyên truyền pháp luật tại tỉnh Sóc Trăng.

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017-2021:
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CHUYểN độNG
baoplvn2014@gmail.com

Trong công văn chọn nhân
vật điển hình để tham gia
chương trình “Gương sáng
Pháp luật”, Bộ Xây dựng
giới thiệu một nhân vật rất
đặc biệt, khi đó không phải
là một người giữ chức vụ
cao. Chỉ là một chuyên viên,
một luật gia, nhưng chị
Phạm Thị Huyên (SN 1988,
chuyên viên Vụ Pháp chế,
Bộ Xây dựng) từng nhiều lần
nhận được bằng khen của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp…
Giỏi chuyên môn, nhiệt huyết

Người phụ nữ mới hơn 30 tuổi
đời, ngót 10 tuổi nghề, nhưng được
Bộ Xây dựng đánh giá cao, không
chỉ vì giỏi chuyên môn, mà còn vì
nhiệt huyết trong lĩnh vực bị đánh
giá rất phức tạp rắc rối, là xây dựng
hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật liên quan các vấn đề kỹ thuật hạ
tầng xây dựng.

Khác với công việc chuyên môn
khô khan, chị Huyên được đồng
nghiệp đánh giá vui tính, cởi mở.
Sau khi học xong ĐH chuyên ngành
Luật, chị bắt đầu làm việc tại Vụ
Pháp chế, Bộ Xây dựng với vô vàn
khó khăn, bỡ ngỡ, hệ thống văn bản
gây choáng ngợp. Để làm quen, chị
phải đọc nhiều văn bản trong các
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Xây dựng, không hiểu chỗ nào thì
hỏi đồng nghiệp. Vừa cần cù vừa
biết cách hệ thống hóa kiến thức,
sau thời gian bỡ ngỡ, chị được đánh
giá nắm rất chắc các quy định liên
quan lĩnh vực xây dựng.   

Công việc chính của chị hiện là
theo dõi lĩnh vực hoạt động đầu tư
xây dựng, chất lượng công trình xây
dựng; rà soát, hệ thống hoá văn bản
và pháp điển hệ thống quy phạm
pháp luật... trong lĩnh vực xây dựng.
Cụ thể có thể kể như tham gia quá
trình rà soát, soạn thảo văn bản;
tham mưu góp ý, kịp thời phát hiện
những nội dung mâu thuẫn, chồng
chéo không phù hợp; thẩm định dự
thảo Thông tư. 

Khi văn bản thuộc thẩm quyền
Bộ Xây dựng được ban hành, áp
dụng trong cuộc sống, chị và các
đồng nghiệp tiếp tục tham gia vào
quá trình phổ biến, tuyên truyền, rà
soát; kiến nghị xử lý những nội
dung không phù hợp với thực tiễn
triển khai thi hành.

Công việc nhiều nên bao quanh
bàn làm việc của nữ chuyên viên là
cả “núi” giấy tờ văn bản công văn.
Đồng nghiệp cho hay việc chị
Huyên nán lại cơ quan làm việc đến
10h đêm, hay mang công việc về
nhà làm tiếp là chuyện thường. Chị
cho hay nhà cách cơ quan khoảng
8km, những lúc phải làm việc đến
đêm tại cơ quan, về đến nhà rồi mới
cơm nước, nhiều khi 1-2h đêm mới

được nghỉ. “Do đặc thù công việc
nên không thể tránh được. Tôi coi
đó là chuyện bình thường thôi”, chị
cười chia sẻ. 

Chị Huyên cho hay công tác
kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống
hóa văn bản pháp luật thuộc phạm
vi quản lý nhà nước của Bộ Xây
dựng liên quan nhiều ngành, lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý của
nhiều Bộ ngành; nên công chức thực
hiện công việc cần phải có kiến
thức, chuyên môn nhiều lĩnh vực;
cần phải học hỏi nhiều. Chị cho hay
có những lúc rất áp lực về thời gian,
tiến độ hoàn thành công việc. Có khi
văn bản rất gấp, cần trả lời, có ý kiến
trong ngày, đòi hỏi tư duy, khả năng
xử lý nhanh.

Trăn trở trước vấn nạn 
vi phạm xây dựng

Liên quan đến việc thực thi pháp
luật, chị Huyên cho rằng vẫn còn có
việc người dân, doanh nghiệp, chính
quyền địa phương chưa thực sự nắm
rõ các quy định pháp luật liên quan
xây dựng. Điều này thể hiện qua việc
còn nhiều văn bản đề nghị hướng dẫn
giải đáp pháp luật, kiến nghị thực thi
pháp luật được gửi tới Bộ Xây dựng.

Chị Huyên đánh giá hiện việc đầu
tư xây dựng đang phát triển nhanh, từ
đó dễ xảy ra việc xây dựng tràn lan,
khó kiểm soát. Điều này đã khiến
những người xây dựng văn bản pháp
luật như chị thật sự trăn trở. Theo chị
Huyên, đa phần những vụ vi phạm
trật tự xây dựng liên quan đến vấn đề
bức xúc dân sinh. Và trong quá trình
xử lý vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né
tránh trách nhiệm, đặc biệt là những
trường hợp vi phạm đã hoàn thành
công trình và đưa vào sử dụng, khó
xử lý. Chị cho rằng một số quy định
hiện hành về xử lý vi phạm hành
chính chưa phù hợp thực tiễn quản lý
cũng là nguyên nhân khiến việc xử lý
những công trình vi phạm gặp nhiều
khó khăn.

Để hạn chế tình trạng trên, chị
Huyên cho rằng cần sửa đổi, bổ sung
quy định về xử phạt hành chính
trong lĩnh vực xây dựng phù hợp với

tình hình vi phạm, quy định cần có
tính răn đe, xử lý nghiêm; tăng
cường thanh kiểm tra, kịp thời phát
hiện các vướng mắc, bất cập trong
chính sách, pháp luật để kiến nghị
sửa đổi bổ sung phù hợp; phát hiện
những tồn tại hạn chế trong quản lý
để có biện pháp khắc phục; xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân được
giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng
quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm
trong thực thi công vụ.

Chị Huyên cho biết, thời gian qua,
nhiều doanh nghiệp bất động sản đưa
ra những phương thức quảng cáo, tiếp
thị các dự án để tiếp cận người mua;
trong khi những dự án này chưa đủ
điều kiện pháp lý, dẫn đến việc người
mua phải chờ đợi quá lâu, thậm chí
không được cấp “sổ đỏ”. Điều này
gây ra nhiều bức xúc, ảnh hưởng
quyền lợi người mua nhà. 

Để hạn chế tình trạng trên, chị
Huyên khuyên người dân nên đọc kỹ
hợp đồng trước khi ký kết; nghiên
cứu, tìm hiểu dự án mà doanh nghiệp
quảng cáo trước khi giao kết hợp
đồng. “Cần ban hành chế tài xử lý
hành chính đủ mạnh, thậm chí xử lý
hình sự các đối tượng cố ý thực hiện
hành vi gian dối trong kinh doanh bất
động sản”, chị Huyên nêu quan điểm.

MINH HỮU

Năm 2017, chị Huyên được
nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng trong đợt thi đua đặc
biệt 60 năm ngành xây dựng. Chị
cũng nhận được Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng với cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực
hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá
thủ tục hành chính, giấy tờ công
dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia
liên quan đến quản lý dân cư giai
đoạn 2013-2020. Năm 2020, chị
tiếp tục nhận được Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp với cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công
tác rà soát văn bản quy phạm
pháp luật; Bằng khen điển hình
tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của
Hội Luật gia Việt Nam.

lChuyên viên Phạm Thị Huyên.  

Những người 
“ăn suối ngủ rừng”
lăn lộn chống dịch

ở biên cương
Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện,
38 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xung phong,
tăng cường lên tuyến biên giới A Lưới
phối hợp Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
vượt qua khó khăn, vất vả bám đồn,
bám chốt, kiểm soát ngăn chặn dịch ở
tuyến đầu biên giới.

Một ngày tháng 9, chúng tôi cùng đoàn cán bộ,
chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chốt số 6 Đồn
Biên phòng Cửa khẩu A Đớt tuần tra, kiểm soát đường
biên, cột mốc. Đường tuần tra hết sức khó khăn, men
theo những con suối, vượt qua những cánh rừng có
nhiều dốc cao, chênh vênh vực thẳm... Theo chân các
anh, chúng tôi mới thấu hiểu và cảm nhận rõ nỗi vất
vả, sự cống hiến thầm lặng của những người lính nơi
tuyến đầu Tổ quốc.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung úy CN Nguyễn
Duy Nghĩa, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thừa Thiên - Huế tâm sự. “Trước tình hình dịch
Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khi mà tình trạng
vượt biên trái phép ngày càng gia tăng. Biết tin cần
lực lượng tăng cường lên biên giới chống dịch, tôi liền
viết đơn tình nguyện xung phong lên đường. Bước đầu
lên đây hết sức khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi vẫn
quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

“Thời gian đầu ở môi trường công tác mới có một
số đồng chí vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ mất vài ngày
các đồng chí tăng cường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh đã nhanh chóng hòa nhập, hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi
ghi nhận các đồng chí đã cố gắng nỗ lực hết mình cùng
cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt làm
tốt nhiệm vụ kép, đồng thời làm tốt công tác dân vận,
tuyên truyền cho bà con Nhân dân thực hiệm nghiêm
quy chế Biên giới và nhiệm vụ phòng, chống dịch”,
Thiếu tá Trần Quốc Toản, Phó Đồn Biên phòng Cửa
khẩu A Đớt cho biết thêm.

Điều kiện thiếu thốn nhưng những ca gác, những
buổi tuần tra vẫn nối tiếp liên tục. Cung đường tuần tra
đường bộ dài 25 km đường biên, các cán bộ, chiến sĩ
phải căng mắt quan sát các mục tiêu, trên các đường
mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Từ khi tăng cường lên
chốt chưa có đêm nào cán bộ, chiến sĩ có giấc ngủ ngon.

Đội số 1 Đồn Biên phòng Nhâm được phân công
phụ trách từ mốc 650 đến mốc 654, trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ các đồng chí đã phối hợp các lực lượng
làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện
qua lại chốt; tổ chức tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối
mở ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép.

Đại úy Hồ Văn Diên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay: “Từ ngày
lên đây, chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm
nắm địa bàn tuần tra, cảnh giới, luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ”.

Thiếu tá Cao Ngọc Giảng, Chính trị viên phó Đồn
Biên phòng Nhâm, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết:
“Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
được tăng cường luôn nêu cao ý thức tinh thần, trách
nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng với lực lượng Biên
phòng, đặc biệt là Đồn Biên phòng Nhâm thực hiện
tốt công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và
phương tiện qua lại khu vực biên giới; đấu tranh với
các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép”.

Làm nhiệm vụ ở tuyến đầu Tổ quốc, 38 cán bộ,
chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lên tuyến
biên giới “ăn suối, ngủ rừng”, ngày đêm bám chốt,
không quản ngại vất vả, nguy hiểm, tuần tra, kiểm soát
đường mòn, lối mở nơi biên cương. Những người lính
trên tuyến đầu chống dịch góp phần thực hiện tốt
“nhiệm vụ kép” quản lý bảo vệ biên giới và phòng,
chống dịch Covid-19, giữ bình yên cho Nhân dân,
nhân lên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

QUỲNH NGA
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Trả lời báo chí, Bí thư Huyện
ủy Cần Giờ Lê Minh Dũng cho
biết, đến hết 18/9, Cần Giờ có
1.217 trường hợp F0, trong đó
1022 trường hợp đã khỏi bệnh,
chỉ còn 189 trường hợp đang điều
trị. Tuy là huyện vùng xa nhưng
huyện bảo đảm được cơ sở thu
dung, và năng lực điều trị F0.
Điểm thuận lợi là trên địa bàn có
một BV điều trị Covid-19 cấp TP
quy mô 600 giường bệnh. Cần
Giờ cũng nhanh chóng lập cơ sở
điều trị riêng với F0 không có
triệu chứng.

Ông Dũng cho biết, số ca
nhiễm mới và ca nhiễm trong
cộng đồng đang trên đà giảm
mạnh. Từ 16 - 22/8, huyện có 213
ca, nhưng giai đoạn 6 - 12/9 chỉ
có 61 ca nhiễm mới. Số ca trong
cộng đồng cũng giảm từ 85 ca
giai đoạn 16 - 22/8 xuống còn 3
ca giai đoạn 6 - 12/9. Những ngày
gần đây, Cần Giờ không phát sinh
F0 trong cộng đồng, là minh
chứng cho thấy thành công trong
kiểm soát dịch bệnh của huyện.

Việc xét nghiệm tìm F0 để
phân loại điều trị được huyện triển
khai bài bản. Tại xã Bình Khánh,
ghi nhận 8 ấp có nguồn lây nhiễm
nhiều, lãnh đạo huyện đã họp và
thống nhất coi các ấp này là vùng

đỏ để lấy mẫu nhanh tìm F0. Giai
đoạn đầu tháng 8, lực lượng y tế
chỉ lấy 6.463 mẫu, nhưng với
quyết tâm lấy mẫu nhanh để phân
loại điều trị, đến đợt lấy mẫu thứ
4, từ 6 - 13/9, huyện đã lấy được
46.052 mẫu.  Tỉ lệ lấy mẫu ở các
địa bàn đạt trên 90%, tại các vùng
đỏ đạt 100%, rà soát lấy mẫu
không bỏ sót người dân nào. Cần
Giờ coi đây là giải pháp quan
trọng đầu tiên.

Đến nay tỷ lệ người dân trên
18 tuổi tiêm vaccine mũi 1 của
Cần Giờ đạt 99,4% và 37% người
dân đã tiêm mũi 2. Tới đây, huyện
tiếp tục triển khai các đội lưu động
tiêm vét. Mục tiêu đến 15/10 hoàn
thành 100% tiêm phủ mũi 2,
không phân biệt thường trú hay
tạm trú, ai có mặt trên địa bàn
cũng được tiêm, ưu tiên người
trên 65 tuổi, người có bệnh nền…

Để nắm chính xác, không bỏ
sót bất kỳ trường hợp nào khó
khăn cần hỗ trợ về an sinh trên địa
bàn, ông Minh Dũng cho biết
huyện tổ chức rà soát, lập danh
sách từ cơ sở, đầu mối là các ấp,
khu phố và việc này thực hiện
ngay từ đầu tháng 7/2021. Nhờ
đó, từng địa bàn có bao nhiêu hộ,
mỗi hộ có bao nhiêu nhân khẩu,
bao nhiêu người làm ăn ở ngoài

huyện, hộ nghèo, hộ cận nghèo,
gia đình chính sách… huyện đều
nắm được. 

“Nếu như xã, ấp, tổ dân phố
không làm tốt, thiếu sự giám sát
của các tổ tự quản, tổ cộng đồng
và không xây dựng phường, xã,
thị trấn trở thành “pháo đài” thì
chính quyền khó nắm sát dân”,
ông Dũng chia sẻ.

Việc sớm kiểm soát được dịch
bệnh đã giúp huyện Cần Giờ
cùng Củ Chi, Quận 7 được TP thí
điểm khôi phục một số hoạt động
kinh tế xã hội.

Ông Dũng cho biết, với đặc
thù huyện ven biển, Cần Giờ đã
trình UBND TP một số kế hoạch
khôi phục kinh tế như nuôi trồng,
khai thác thủy hải sản ven bờ, các
hoạt động xây dựng và đặc biệt là
hoạt động du lịch.

Bắt đầu từ 19/9, Cần Giờ
chính thức thí điểm khôi phục
hoạt động du lịch, ngành đang
chiếm tới 45% trong cơ cấu kinh
tế của huyện. Cụ thể, huyện thí
điểm mở lại một tour du lịch khép
kín. Du khách sẽ tham quan một
số địa điểm, như: Chiến khu rừng
Sác; Khu du lịch Dần Xây; Khu
du lịch Vàm Sát và Khu du lịch
Hòn ngọc Phương Nam.

“Chúng tôi chọn 4 địa điểm

này vì đây là những nơi có ý
nghĩa lịch sử, văn hóa, có lợi thế
tự nhiên và đều cách biệt với khu
dân cư. Phương án mở tour rất
chặt chẽ, theo tiêu chí an toàn và
tuân thủ 5K”, ông Dũng nói và
cho biết ngoài bảo đảm về cơ sở
vật chất, hơn 220 người phục vụ
của các cơ sở du lịch này đều đã
được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa
Covid-19. 

Các du khách trong chuyến du
lịch đến huyện Cần Giờ ngày
19/9 đều là các y, bác sĩ và các
thành viên khác trong lực lượng

tuyến đầu chống dịch tại TP. Đây
là chuyến du lịch với tên gọi:
Hành trình tri ân lực lượng tuyến
đầu chống dịch.

Dự kiến, hoạt động du lịch sẽ
được thí điểm đến cuối tháng
9/2021, sau đó huyện sẽ có đánh
giá, nếu thuận lợi sẽ nới lỏng hơn
nữa, cho phép nhiều đơn vị du
lịch được tham gia tổ chức hoạt
động. Ngoài ra các hoạt động
kinh tế khác như dịch vụ vui
chơi, ăn uống… cũng được
huyện tính toán để có lộ trình mở
cửa từng bước. NGUYỄN HÀ

Để đảm nhu cầu chăm
sóc y tế kịp thời và cấp
bách của người dân,
nhiều địa phương ở TP
Cần Thơ đã triển khai
thực hiện mô hình “Trạm
y tế lưu động” hỗ trợ,
tiếp sức cho các trạm y
tế cố định; chăm sóc
đảm bảo an toàn, sức
khỏe cho người dân. 

Mô hình này còn hỗ trợ đắc
lực trong công tác quản lý các
trường hợp nghi nhiễm Covid-19,
các trường hợp hoàn thành cách
ly tập trung trở về địa phương.

Tại quận Bình Thủy, đã có
8/8 phường triển khai và được sự
ủng hộ, hưởng ứng tích cực. Ông
Trần Thanh Bình, Chủ tịch quận
cho biết, bên cạnh các thành viên
của Trạm Y tế, địa phương còn
linh hoạt mời thêm đội ngũ y bác
sĩ, nhân viên y tế đã nghỉ hưu và
các tình nguyện viên cùng tham
gia thực hiện. “Theo đánh giá,
trong thời gian qua, công tác

chăm sóc sức khỏe của nhân dân
trên địa bàn ở cơ sở rất hiệu quả.
Thông qua Trạm y tế lưu động
(YTLĐ) đã kịp thời chăm sóc, tư
vấn sức khỏe theo yêu cầu của
người dân, góp phần hiệu quả
vào xây dựng “pháo đài” trong
công tác phòng chống dịch ở cơ
sở”, ông Bình nói.

Thực tế triển khai tại địa
phương, bà Đỗ Thị Bích Sáu, Bí

thư phường Trà An cho biết,
phường đã triển khai Trạm YTLĐ
từ tháng 8/2021 trên cơ sở 2 tổ
YTLĐ của phường triển khai
trước đó.

Tại Trạm YTLĐ, phường bố
trí nhiều cơ sở vật chất, thuốc
phục vụ tại chỗ, khám bệnh
thường nhật. Nơi đây là tuyến
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho
dân, chia sẻ gánh nặng với Trạm

Y tế cố định của phường và Trung
tâm Y tế quận. “Mô hình này bên
cạnh việc giúp quản lý người dân
trong diện nghi nghiễm, những
bệnh nhân hoàn thành cách ly tập
trung trở về được cách ly tại nhà,
vừa có thể chăm sóc sức khỏe cho
dân”, bà Sáu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó
Trưởng Trạm Y tế phường Long
Hòa (quận Bình Thủy) cho biết,
Trạm YTLĐ phường được thành
lập với 5 thành viên, có sự phối
hợp của các ban ngành đoàn thể.
Khi dân cần, Trạm YTLĐ sẽ cử
nhân viên chuyên về cấp cứu phối
hợp đoàn thể, có công an khu
vực, tổ trưởng lập tức đến tận nơi. 

Nếu là cấp cứu sẽ xử lý tại
chỗ, là F1, F2 sẽ phối hợp công
an khu vực lập tức khoanh vùng,
lấy mẫu, cách ly. Luôn có một
người trực tại trạm để tiếp nhận
thông tin, có các trường hợp phát
sinh sẽ gọi cho đội cấp cứu. “Nếu
bệnh nhân ghé tại đây thì Trạm

YTLĐ cũng sẵn sàng cấp cứu
hoặc tiến hành thăm khám theo
quy định. Có những trường hợp
ghé nhờ tư vấn, hỏi vấn đề tiêm
chủng, di chuyển… đều được trả
lời, đáp ứng yêu cầu”, bà Phương
cho hay.

Ông Bùi Văn Thảo (64 tuổi,
người dân khu vực Bình Yên A,
phường Long Hòa) nói rất vui
mừng khi phường thành lập Trạm
YTLĐ. “Mặc dù bận rộn và rất
vất vả trong công tác phòng
chống dịch bệnh nhưng các y bác
sĩ rất tận tình với dân, khi tôi cao
huyết áp bất thường hoặc có triệu
chứng gì lạ, nhờ đến thì đều được
hỗ trợ kịp thời”, ông Thảo nói.

Theo ông Thảo, trong mùa
dịch bệnh này có các triệu chứng
như cảm, sốt, ho hoặc bất thường
trong cơ thể; thay vì phải xuống
BV thì có thể đến Trạm YTLĐ
hoặc nhân viên y tế Trạm YTLĐ
sẽ đến tận nhà, người dân khỏi
mất công đi xa và có thể kịp thời
cấp cứu trong trường hợp nguy
cấp, khi cần là có, nên người dân
rất yên tâm. ĐÌNH THƯƠNG

TP HỒ CHÍ MINH:

Kinh nghiệm kiểm soát
dịch bệnh tại Cần Giờ

Cần Giờ là một trong 3 địa bàn đầu tiên của TP HCM được Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 TP công nhận kết quả kiểm soát tình hình dịch bệnh và
được thí điểm tổ chức lại một số hoạt động kinh tế - xã hội. Để đạt được điều
này, một trong những cách làm đáng chú ý của huyện là rà soát, nắm chính
xác số liệu tình hình dân cư sớm, trước khi TP áp dụng giãn cách xã hội theo
Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

lTour thí điểm đầu tiên của TP Hồ Chí Minh đến Cần Giờ dành tri ân lực lượng

tuyến đầu chống dịch.

Trong chương trình du lịch đặc biệt tham quan Cần Giờ hôm qua
(19/9), chương trình được tổ chức theo mô hình “bong bóng khép kín”,
với cung đường khép kín, khách chủ yếu tham quan tại các điểm du
lịch ngoài trời, không gian rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ.

Nhiều y bác sĩ trong đoàn tham quan cho biết lần đầu tiên đi du
lịch Cần Giờ và bày tỏ sự thích thú với không khí trong lành, yên
bình, thiên nhiên xanh mát ở vùng đất này.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và các y bác sĩ, ông
Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành uỷ TP, cho biết trong những ngày
vừa qua, TP đã nhận được sự hỗ trợ, động viên, tiếp sức về tinh thần
và vật chất của nhiều tỉnh thành, đơn vị. Đặc biệt là sự hỗ trợ về
nhân lực có chuyên môn y tế từ các BV tuyến TW; các đơn vị trực
thuộc Sở Y tế nhiều tỉnh thành; các cơ sở đào tạo trên cả nước.

“Trong hơn 100 ngày qua, y bác sĩ và nhân viên y tế, giảng viên
và học viên đã gác lại việc riêng, dành sức lực và tâm trí cùng TP
phòng chống dịch bệnh. Nhân dân TP luôn dõi theo và trân trọng,
cảm kích những đóng góp, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y
tế trong cả nước đã sát cánh cùng”, ông Hải nói.

Mô hình “Trạm Y tế lưu động” tại Cần Thơ

lNhân viên Trạm y tế lưu động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân.



Những ngày này, bếp ăn thiện
nguyện Đình Phúc của vợ chồng
chị Dương Diệp Đoan Ngân và
anh Vũ Đình Phương (ngụ
phường Xuân Khánh, Q.Ninh
Kiều, TP.Cần Thơ) luôn đỏ lửa.
Mỗi ngày, vợ chồng anh cùng
những người bạn nấu hàng trăm
phần cơm trao tặng đến các bệnh
viện, cây xăng, nhà trọ sinh viên
nghèo, khu phong toả, nơi cách
ly... để giúp đỡ họ vượt qua
những tháng ngày giãn cách. Ban
đầu, vợ chồng anh chị chỉ nấu
khoảng 30 - 40 suất cơm/ngày.
Hoạt động thiện nguyện dần lan
tỏa, nhiều người biết đến và cùng
chung sức hỗ trợ nên nâng lên
khoảng 100 suất/ngày, những lúc
cao điểm lên đến gần 200 phần.

Được biết, vợ chồng anh
Phương, chị Ngân làm kinh
doanh nội thất, do ảnh hưởng
mùa dịch phải tạm ngừng kinh
doanh khiến kinh tế gia đình gặp
nhiều khó khăn nhưng nhìn thấy

nhiều cảnh đời khốn khó, vất vả
hơn mình, cầm lòng không đặng
nên anh chị nảy sinh ý tưởng này. 

Tương tự, hơn 1 tháng qua,
cô Trần Thị Kim Thoa (49 tuổi)
giáo viên Trường THPT Hoàng
Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc
Trăng) đã lập bếp ăn hỗ trợ cơm
miễn phí cho lực lượng làm
nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
dịch trên địa bàn. Mỗi ngày cô
vượt hơn 10km đến bếp ăn đặt tại
xã Phú Mỹ (Sóc Trăng), cùng
người dân nơi đây hỗ trợ nấu mỗi
ngày hơn 70 suất cơm gửi trao
cho lực lượng làm nhiệm vụ tại
chốt kiểm soát dịch. 

Bếp ăn của cô Thoa hỗ trợ
cho 12 chốt kiểm soát dịch và
một trạm y tế xã. Với 70 suất ăn
mỗi ngày, cô đã bỏ ra chi phí trên
600.000 đồng, chưa kể tiền gạo.
“Trước đó, tôi tự bỏ tiền túi để

lập bếp ăn. Nhưng do lương giáo
viên không đảm đương nổi, nên
tôi đã lên mạng xã hội vận động
nhà hảo tâm góp sức. Cũng nhờ
tham gia thiện nguyện đã lâu, nên
khi kêu gọi cũng được nhiều
người chung tay góp sức để duy
trì công việc thiện nguyện trong
mùa dịch”, cô Thoa nói.

Ngoài việc lập bếp ăn hỗ trợ
các chốt kiểm soát dịch trên địa
bàn xã Phú Mỹ, cô Thoa còn vận
động hơn 7 tấn gạo trao cho
người nghèo, cùng 4000 quyển
tập tặng học sinh nghèo trong
mùa khai giảng sắp tới.

Gần 2 tháng nay, bếp ăn nghĩa
tình của bà Nguyễn Thị Hồng
Hạnh (47 tuổi), Chi hội trưởng
Chi hội phụ nữ KV2, P.Thới
Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
đã đồng hành cùng lực lượng
tuyến đầu chống dịch và bà con

khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Bà Hạnh cho biết, khi thành phố
thực hiện giãn cách xã hội từ giữa
tháng 7, mỗi ngày bà nấu trên
100 suất cơm cho lượng trực chốt
kiểm soát, truy vết F0, F1... Đến
ngày 25/8, khi phường trở thành
vùng xanh, thì bà bỏ tiền túi mỗi
ngày nấu 40 suất ăn hỗ trợ bà con
nghèo và lực lượng gác chốt
kiểm soát vùng xanh. Đều đặn,
mỗi ngày bà Hạnh thức từ lúc 5
giờ sáng để chuẩn bị các phần ăn
đến 7h30 thì đem gửi từng chốt
ở khu vực. 14 giờ bà lại đi chợ
mua thực phẩm chuẩn bị các
phần ăn để kịp gửi tới các chốt
phòng dịch cuối giờ chiều. Kinh
phí làm từ thiện mỗi ngày
khoảng 400.000 được lấy từ tiền
lời bán gạo của gia đình. 

Cũng nhằm chia sẻ khó khăn
với người dân trong bối cảnh
dịch bệnh, bà Phan Thị Tuyết
Mai, Chủ tịch Hội Người cao
tuổi phường Long Tuyền (quận
Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã đề
xuất phường
cho phép thành
lập bếp ăn
nghĩa tình
phục vụ các
lực lượng
tuyên truyền
và trực tại 12
chốt kiểm soát
dịch trên địa
bàn.

Ban đầu, bà
Mai tự trích

tiền túi để làm quỹ cho bếp ăn.
Dần dần, có nhiều nhả hảo tâm
đóng góp kinh phí và lương thực
thực phẩm như: gạo, thịt, cá, rau
củ… Mỗi ngày, có khoảng 210
suất ăn được trao tận tay lực
lượng trực chốt kiểm soát phòng,
chống dịch, lực lượng tình
nguyện viên tham gia xét nghiệm
sàng lọc Covid-19 trên địa bàn
P.Long Tuyền. “Chứng kiến lực
lượng trực chốt ngày đêm căng
mình để đảm bảo an toàn cho bà
con khu vực. Thấu hiểu sự vất vả
đó, tôi muốn được tiếp sức bằng
cách nấu những phần ăn dinh
dưỡng để họ có sức khỏe tốt hoàn
thành nhiệm vụ”, bà Mai chia sẻ.

Mỗi người một tấm lòng, một
hành động thiết thực, ý nghĩa
chung tay “chia ngọt sẻ bùi”,
giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh
khó khăn để cùng vượt lên khó
khăn, vượt qua đại dịch, sớm
phục hồi và trở lại cuộc sống
bình thường.

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

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Dễ nảy sinh các vấn đề 
bạo lực

Trong thời gian giãn cách xã
hội, bên cạnh những gia đình
được vui vẻ hạnh phúc vì có
nhiều thời gian dành cho nhau
thì cũng gia đình trải qua những
áp lực, căng thẳng dẫn đến bạo
lực. Do ảnh hưởng dịch bệnh,
nhiều người bị giảm thu nhập,
mất việc làm, ảnh hưởng đến
kinh tế chung của cả gia đình.
Những lo lắng về sinh kế cũng
là nguyên nhân làm gia tăng
tình trạng căng thẳng và nảy
sinh các vấn đề bạo lực.

Thống kê của Hội Liên hiệp
phụ nữ Việt Nam cho thấy, giãn
cách xã hội năm 2020 đã khiến
cho 60% trẻ em gặp khó khăn, áp
lực trong việc học tập; 42% trẻ
chưa có kiến thức hoặc chưa
thành thạo các kỹ năng sử dụng

internet an toàn; 48% trẻ gặp áp
lực do bị mắng và khoảng 8% trẻ
bị đánh. Còn theo khảo sát của
Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam, có
32,5% số trẻ em cảm thấy bố mẹ
không gần gũi, không quan tâm
trong thời gian giãn cách xã hội.
Nhiều em nhỏ bị chính cha, mẹ
có hành vi bạo hành trong khoảng
thời gian giãn cách xã hội do
những áp lực về việc làm và kinh
tế bị giảm sút. Tổng đài quốc gia
bảo vệ trẻ em 111 cũng nhận
được nhiều hơn những cuộc gọi
tư vấn hoặc đề nghị can thiệp có
liên quan đến bạo lực trẻ em…

Theo TS Khuất Thu Hồng -
Viện trưởng Viện nghiên cứu phát
triển xã hội, không chỉ trong thời
kỳ dịch bệnh, bạo lực gia đình
(BLGĐ) đến nay vẫn luôn là vấn
nạn chung của toàn xã hội, để lại
nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc

biệt là đối với phụ nữ và trẻ em.
Tuy nhiên, trong giãn cách xã hội,
vì nhiều nguyên nhân mà tình
hình trở nên căng thẳng hơn dù
rằng các tổ chức xã hội đã triển
khai nhiều hoạt động giáo dục,
truyền thông, nâng cao nhận thức,
thay đổi hành vi, thúc đẩy việc
ban hành mới và thực thi hiệu quả
chính sách, pháp luật về phòng,
chống BLGĐ, bảo vệ quyền của
phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật
và các nhóm yếu thế khác. 

Bạo lực không bao giờ là 
yêu thương 

Lý giải và đánh giá về thực
trạng vấn đề bạo lực trẻ em
trong gia đình, tại hội thảo “Chia
sẻ, đóng góp ý kiến cho Luật
Phòng chống BLGĐ sửa đổi” do
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát
triển bền vững (MSD) phối hợp
với Mạng lưới Quản trị Quyền
Trẻ em (CRG) tổ chức mới đây,
ông Nguyễn Trọng Tiến, đại
diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em
Việt Nam nhấn mạnh, có rất
nhiều nguyên nhân khiến cho trẻ
em bị bạo lực trong gia đình
nhưng nguyên nhân lớn nhất
vẫn đến từ nhận thức hay những
quan niệm như: “Thương cho
roi, cho vọt”, “Không đánh thì
không thể dạy được trẻ”… hay
sự thiếu hiểu biết về pháp luật

nói chung và pháp luật về quyền
trẻ em nói riêng. 

Thực tế khi hỗ trợ các nạn
nhân, Hội Bảo vệ quyền trẻ em
Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn
như: khó tiếp cận được với các
thành viên trong gia đình; thông
tin trình báo thường chậm; một
số thành viên trong gia đình che
giấu thông tin bạo hành trẻ…
“Cần nhớ rằng, không có bất cứ
hình thức bạo lực nào được xem
là sự yêu thương đối với trẻ em”
– ông Tiến nói. 

Cùng quan điểm, bà Nguyễn
Phương Linh - Viện trưởng MSD
cho rằng: “Khi nói đến BLGĐ,
chúng ta thường hay nghĩ ngay
đến mối quan hệ giữa vợ và
chồng, còn trẻ em hay những đối
tượng dễ bị tổn thương khác như
người khuyết tật, người cao
tuổi… thường ít được nhắc tới,
dễ bị bỏ lại phía sau. Thực ra, trẻ
em có thể dễ dàng là nạn nhân
của BLGĐ, có thể là đối tượng bị
cha mẹ bạo hành, xâm hại, trừng
phạt thể chất và tinh thần; là
người chứng kiến BLGĐ, điều
này cũng ảnh hưởng tới sự phát
triển thể chất, tinh thần và quan
điểm, nhân sinh quan cuộc sống
của trẻ em”. 

Chia sẻ về những điểm mới
của dự thảo Luật Phòng chống

BLGĐ sửa đổi, ông Khuất Văn
Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Gia
đình, Bộ VH-TT&DL cho biết,
với dự thảo luật sửa đổi, ban soạn
thảo mong muốn tập trung vào
các nội dung hoàn thiện các biện
pháp ngăn ngừa, bảo vệ và hỗ trợ
người bị BLGĐ, trong đó có trẻ
em; giáo dục và truyền thông cho
người gây ra BLGĐ chứ không
phải chỉ có trừng phạt; công tác
thông tin, tuyên truyền và quy
định rõ số điện thoại tiếp nhận
thông tin về BLGĐ; bổ sung các
loại hình thức báo tin về vụ
BLGĐ hay nguy cơ gây BLGĐ
qua mạng xã hội.

HỒNG MINH

Bếp ăn thiện nguyện ấm lòng giữa đại dịch

Hoàn thiện các biện pháp 
bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực 

Liên quan đến vụ việc bé
gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo
hành tại quận Bắc Từ Liêm
(TP Hà Nội), Công an quận
Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình
sự bố của nạn nhân để điều
tra làm rõ. Hội LHPN thành
phố Hà Nội đã có văn bản
gửi đến Công an quận Bắc
Từ Liêm đề nghị cơ quan
Công an quận Bắc Từ Liêm
khẩn trương thực hiện biện
pháp điều tra làm rõ vụ việc,
xử lý kịp thời vụ việc theo
quy định của pháp luật.

Đối với nhiều người, đặc biệt là trẻ em hay những
nhóm yếu thế khác, gia đình là nơi an toàn nhất.
Nhưng cũng chính trong ngôi nhà của mình, không
ít trẻ em lại đang phải chứng kiến cảnh bạo lực
hoặc dễ dàng trở thành nạn nhân của nhiều hành
vi bạo lực.

Bất chấp khó khăn và
ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19, những bếp ăn
thiện nguyện xuất phát
từ tấm lòng hảo tâm
của các mạnh thường
quân được “mở ra”
ngày càng nhiều, với
mong muốn góp sức
nhỏ cùng địa phương
tham gia chống dịch.

l Chị Dương Diệp Đoan Ngân (bên trái) và những người bạn đang chuẩn bị
các phần cơm cho người khó khăn.

l Cô Hạnh đem những phần ăn trao tận tay những người ở
chốt kiểm soát.
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Nỗ lực giảm tỷ lệ học
sinh, sinh viên thất
nghiệp khi ra trường

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp
(GDNN, Bộ LĐ-TB&XH) đang lấy ý

kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định
về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm
và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh
viên GDNN. Theo nội dung dự thảo
Thông tư sẽ cung cấp thông tin về các
ngành, nghề, việc làm và cơ sở GDNN
nhằm giúp người học tự nhận thức về khả
năng, sở thích và nguyện vọng nghề
nghiệp của bản thân, có kiến thức, hiểu
biết về thế giới nghề nghiệp để lựa chọn,
ngành nghề học phù hợp. Đồng thời, cung
cấp một số kỹ năng thiết yếu để hình
thành thái độ nghề nghiệp, đạo đức nghề
nghiệp; thông tin các doanh nghiệp đang
sử dụng lao động đối với các ngành, nghề
người học đang theo học.

Theo Tổng Cục GDNN, việc hướng
nghiệp trong cơ sở GDNN phải thành
“hạng mục” bắt buộc triển khai, liên kết với
doanh nghiệp để học sinh, sinh viên được
tư vấn, nắm bắt thông tin kịp thời để giảm
tỷ lệ thất nghiệp khi ra trường. Do vậy, việc
xây dựng và ban hành Thông tư quy định
về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm
và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh
viên giáo dục nghề nghiệp là rất cần thiết...

Ông Đỗ Năng Khánh - Phó Tổng Cục
trưởng Tổng Cục GDNN cho biết, trên
thực tế nhiều trường đã và đang triển
khai công tác hướng nghiệp, tìm việc làm
và tư vấn khởi nghiệp ở các mức độ khác
nhau. Thực tế chứng minh, trường nào làm
tốt công tác hướng nghiệp, học sinh, sinh
viên ra trường có việc làm với tỷ lệ cao.
Tổng Cục sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của
các trường để xây dựng và trình ban hành
Thông tư, làm căn cứ pháp lý để các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp triển khai công việc
tư vấn, hướng nghiệp thực hiện thống nhất
trong thời gian tới. N.K

Bộ tiêu chí ứng xử 
góp phần giảm thiểu
bạo lực gia đình

Bộ VH-TT&DL vừa có Báo cáo số
222/BC-BVHTTDL gửi Thủ tướng về

việc xây dựng, triển khai Bộ tiêu chí ứng
xử trong gia đình. Theo đó, thực hiện
nhiệm vụ đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối
sống trong gia đình, Bộ VH-TT&DL đã
khẩn trương tổ chức các hoạt động xây
dựng Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
gồm 4 nguyên tắc ứng xử chung trong gia
đình và 8 tiêu chí ứng xử cụ thể cho 4 mối
quan hệ cơ bản trong gia đình.

Báo cáo về tình hình thí điểm Bộ tiêu
chí từ 2019-2020 tại 12 tỉnh, thành trên cả
nước cho thấy, nhân dân trên địa bàn thí
điểm cơ bản đã nắm rõ nội dung, ý nghĩa,
mục đích của việc thực hiện các tiêu chí
ứng xử trong gia đình và cam kết thực hiện,
từ đó đã góp phần thay đổi ý thức, có sự
điều chỉnh về hành động, cách ứng xử giữa
các thành viên trong gia đình, góp phần
giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, đẩy
lùi tệ nạn xã hội, xây dựng, gìn giữ hạnh
phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới
sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội. Qua
thực tiễn thí điểm, Bộ VH-TT&DL đề
xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ chỉ đạo đưa việc tổ chức thực
hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình là
một trong những nhiệm vụ chính của
Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống
trong gia đình đến năm 2030. X.HOA

Thí sinh điểm cao chưa trúng
tuyển vẫn còn cơ hội

Trước những ồn ào về điểm cao mà
nhiều thí sinh vẫn rớt hết các nguyện
vọng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng
Minh Sơn lý giải do một số nguyên
nhân như: Thứ nhất, số thí sinh đăng
ký dự thi thi tốt nghiệp THPT tăng, thí
sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao
đẳng tăng 24% so với 2020; Thứ hai,
xu hướng chọn ngành của thí sinh
cũng thay đổi. Theo thống kê của Bộ
GD-ĐT, những ngành có điểm chuẩn
tăng từ 5 điểm trở lên là: kỹ thuật,
công nghệ với 70 mã ngành; tiếp đó là
khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên
với 64 mã ngành. Sau đó mới tới khối
Kinh doanh & Quản lý; xã hội nhân
văn. Thứ ba, một số điểm bài thi cao
hơn năm ngoái, trong đó có môn tiếng
Anh, kết quả cao hơn. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, điểm
chuẩn ở một số trường tốp trên có tăng
nhưng không nhiều, chủ yếu tập trung
ở những trường tốp giữa và tốp dưới.
Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, có
thể điểm thi tốt nghiệp THPT không
đánh giá được năng lực chuyên biệt
của thí sinh đối với yêu cầu từng
ngành, từng trường khác nhau, nhưng
cũng có độ phân hóa tương đối tốt giữa
các trường, các ngành. Với tính chất
kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 1 năm rất
đặc biệt, các em có thể dùng kết quả
kỳ thi để xét tuyển vào đại học. Để các
em không phải vất vả đi dự thi nhiều
lần, đó là thành công lớn của kỳ thi
này mà chúng ta cần nhìn nhận. Với
nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng
chưa trúng tuyển đợt 1 là một điều rất
đáng tiếc. Tuy nhiên, các trường vẫn
còn nhiều hình thức xét tuyển; thí sinh
vẫn còn cơ hội để trúng tuyển tại các
đợt xét bổ sung. 

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng,
xét tuyển đại học là câu chuyện cạnh
tranh. Khi Bộ đã đưa ra được mô hình
(các nhóm xét tuyển, lọc ảo...) để xét
tuyển được các em vào nhiều trường,
nhiều ngành thì cơ hội hoàn toàn nằm
trong tay thí sinh. Bộ GD-ĐT đang xây
dựng lộ trình, phương án để việc tổ
chức kỳ thi và xét tuyển đại học đảm
bảo chất lượng hơn, đánh giá đúng
được năng lực của học sinh hơn. Lộ

trình này đáng lẽ được triển khai từng
bước trong năm 2020, 2021. Tuy nhiên
do tình hình dịch bệnh mà chưa thể
triển khai ngay được.

Trong những năm tới phụ thuộc vào
tình hình dịch bệnh, Bộ GD-ĐT sẽ có
phương án để làm sao các trường tăng
quyền tự chủ của mình, tổ chức những
kỳ thi đánh giá năng lực bên cạnh kỳ thi
cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Những kỳ
thi này phải thực sự nhẹ nhàng, nhưng
đánh giá được tốt năng lực của thí sinh.
Đặc biệt, dù có làm gì cũng phải đảm
bảo không tăng áp lực cho thí sinh và
xã hội.

Thí sinh và nhà trường đã 
chủ động

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, tác giả
cuốn sách “Cùng con bước qua các kỳ
thi” nhận định, dịch bệnh Covid-19
khiến cho kỳ thi tốt nghiệp diễn ra
trong hồi hộp, căng thẳng nên đa số
phụ huynh và học sinh đều thận trọng
trong việc chọn nguyện vọng thi vào
đại học, chứ không quyết định một
cách dễ dàng như những năm trước.
Cùng với đó, năm nay số thí sinh giỏi
ngoại ngữ có mong muốn đi du học
nhưng do dịch Covid-19 nên hiện đã
chọn xét tuyển đại học trong nước,
khiến điểm thi tốt nghiệp THPT tăng
cạnh tranh.

Chẳng hạn, từ hai năm nay, ngành
Công nghệ thông tin và Kinh tế tài
chính có số lượng thí sinh đăng ký
nhiều và điểm chuẩn cao do nhiều phụ
huynh và học sinh đã nhìn vào thực
trạng, khi Covid càn quét, thì các ngành
này kinh tế vẫn trụ vững. Và các ngành
về Công nghệ thông tin, nhiều tập đoàn,
công ty trong và ngoài nước liên tục
tuyển nhân sự với mức lương ngày
càng cao. 

Bên cạnh đó, hai năm qua lo lắng về

mùa tuyển sinh đầy biến động trong đại
dịch, các trường đã dùng nhiều phương
án để chủ động xét tuyển. Theo thống
kê của Hệ thống Giáo dục Học mãi,
năm nay trong tốp 30 trường dẫn đầu số
lượng tuyển sinh trong cả nước, có 18
trường giảm tỷ lệ xét tuyển dựa vào kết
quả thi tốt nghiệp THPT. Những trường
ít phụ thuộc nhất là Trường ĐH Ngoại
thương (chỉ dành 30% chỉ tiêu, so với
tỷ lệ năm ngoái là gần 50%), Trường
ĐH Kinh tế Quốc dân giảm từ 60%
xuống còn 50%; Trường ĐH Kinh tế
TPHCM (cơ sở TPHCM) dành 18% chỉ
tiêu, Trường ĐH Tài chính - Marketing
25% dành chỉ tiêu, Học viện Ngoại giao
dành 30% chỉ tiêu…

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐH
Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng, các
trường ĐH cũng tự chủ trong việc xét
tuyển và ngày càng sử dụng nhiều
phương thức xét tuyển khác ngoài kết
quả thi THPT như xét học bạ, đánh giá
năng lực; có không ít trường có đến gần
50% thí sinh trúng tuyển. Điều này dẫn
đến áp lực lên tỷ lệ chọn trúng tuyển từ
kết quả thi THPT ngày càng lớn và đẩy
điểm trúng tuyển lên cao. Do tình hình
dịch bệnh, bài thi kết quả THPT nhìn
chung được điều chỉnh dễ hơn so với
những năm trước đây. Cá biệt có những
tổ hợp tổng số bài thi đạt điểm giỏi (từ
8 đến 10 điểm) tăng đột biến và ở mức
cao như các tổ hợp có môn Anh văn,
Ngữ văn; hoặc Ngữ văn, Địa lý, Giáo
dục công dân… Do đó, xã hội, thí sinh
và phụ huynh cũng dần quen với nhiều
cơ hội khác nhau để có thể vào đại học
bằng các hình thức xét tuyển khác nhau
mà các trường đã được trao quyền và
phát huy được lợi thế của quyền tự chủ
trong tuyển sinh, phù hợp với Luật
Giáo dục đại học sửa đổi.

UYÊN NA

TIN TỨCXu hướng chọn nghề 
của thí sinh thay đổi ra sao

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT,
qua điểm chuẩn tuyển sinh
đại học năm nay cho thấy
nhận thức về lựa chọn nghề
nghiệp của thí sinh, học sinh
đã thay đổi. Trong đó một số
ngành nghề về kỹ thuật,
công nghệ được ưu tiên.

lThí sinh cần xác định ngành học sớm để xác định mục tiêu. 

Hà Nội hỗ trợ an sinh
xã hội cho hơn 161
nghìn lao động tự do

Theo tổng hợp của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)

Hà Nội, toàn thành phố đã ra quyết định
hỗ trợ cho 161.003 lao động tự do với
số tiền 241,5 tỷ đồng. Trong đó, số lao
động đã nhận tiền hỗ trợ là 138.145

người với số tiền 207,21 tỷ đồng.
Những trường hợp còn lại sẽ nhận tiền
trong những ngày tới.

Trong đó, chính sách hỗ trợ người
lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng
lao động, nghỉ việc không hưởng lương
đến với 19.545 lao động, kinh phí hỗ
trợ là 78,62 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ
hộ kinh doanh đã có 6.413 hộ được phê
duyệt, với số tiền 19,23 tỷ đồng... Tính
chung, các sở, ngành chức năng và các

quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội
đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,632
triệu người lao động, người sử dụng lao
động gặp khó khăn do ảnh hưởng của
dịch Covid-19 theo gói hỗ trợ an sinh
xã hội của Chính phủ. Sở LĐTBXH
thành phố cũng đã có công văn hướng
dẫn về đối tượng được hưởng hỗ trợ
tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương do dịch Covid-19.

MINH TÚ



Theo nhiều chuyên gia pháp lý,
TANDTC cần thực hiện thận trọng từng
bước, “làm thí điểm” rút kinh nghiệm
xong mới nhân rộng.

“Nhiều nước trên thế giới đã làm từ
rất lâu”

Đồng tình với đề án của TANDTC,
Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên Phó
Chánh án Tòa án quân sự Trung ương cho
rằng, trong tình hình diễn biến phức tạp
của đại dịch Covid-19, phải thực hiện giãn
cách xã hội, một số trường hợp không thể
tham dự phiên tòa xét xử; dẫn đến tình
trạng nhiều vụ án chưa được giải quyết,
nhiều hồ sơ bị tồn đọng. Vì vậy, việc xem
xét thực hiện áp dụng xét xử trực tuyến là
yêu cầu thực tế tất yếu.

“Nhiều nước trên thế giới đã làm từ rất
lâu, như tôi sang Hàn Quốc họ đã cho triển
khai. Tuy nhiên, với Việt Nam, luật định là
phải xét xử trên nguyên tắc xét xử “trực tiếp
bằng lời” nên việc này cần phải xin ý kiến
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hay Quốc
hội để thực hiện”, ông Bộ nói.

Theo ông Bộ, trong phiên tòa trực tuyến,
công nghệ thông tin là phương tiện chứ
không phải là công cụ. Vì thế, xét xử trực
tuyến được thực hiện khi các nguyên tắc của
tố tụng vẫn được bảo đảm với bị cáo, bị hại,
nguyên đơn, bị đơn trong những vụ án …
“Việc xét hỏi vẫn bằng câu hỏi trực tiếp, nội

dung rõ ràng, công khai thì tôi cho rằng sẽ
không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.
Có điều, hiện cơ quan có thẩm quyền cần
giải thích rõ việc xét xử “trực tiếp bằng lời”
thông qua phương tiện truyền thông như thế
nào cho rõ, cho dân hiểu”, ông Bộ nói.

Cùng quan điểm, LS Nguyễn Huy Long
(GĐ Cty Luật Legal Gate Việt Nam) cho
rằng, việc thực hiện xét xử trực tuyến trong
tình thế hiện tại còn là một trong những hình
thức bảo vệ quyền con người, quyền công
dân. Trước hết là đảm bảo nguyên tắc Tòa
án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định,
công bằng, công khai. Trong tố tụng hình
sự, việc xét xử trực tuyến góp phần đảm
bảo cho người bị buộc tội sớm được thực
hiện quyền minh oan theo nguyên tắc suy
đoán vô tội; việc áp dụng các biện pháp
ngăn chặn (đặc biệt là các biện pháp tạm
giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm
hoãn xuất cảnh…) không bị kéo dài do

phải chờ đợi phiên xử; giảm thiểu nguy cơ
bỏ lọt tột phạm, để người phạm tội bỏ trốn
do thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
khi hết thời hạn... 

Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành
chính, việc áp dụng xét xử trực tuyến giúp
bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các
đương sự, đảm bảo cho các bên đều có
quyền được tham gia phiên tòa mà không
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Còn nhiều việc phải làm
Vì việc triển khai phiên tòa trực tuyến với

Việt Nam là vấn đề hoàn toàn mới, pháp luật
hiện hành chưa có quy định về hình thức
cũng như cách thức tổ chức. Do đó, theo
Thiếu tướng Bộ, các cơ quan chức năng nhất
là phía Tòa án cần tính toán kỹ lưỡng và chỉ
thực hiện cần nếu đảm bảo cơ sở vật chất,
việc tập huấn các kỹ năng sử dụng phương
tiện hiện đại cho thẩm phán, kiểm sát viên,

LS… Việc này TANDTC khi triển khai cầ
mời các bên cùng tham gia góp ý như VK
SNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp… 

Ngoài ra, theo ông Bộ, khi thí điểm cầ
ưu tiên làm các vụ án dân sự, hành chính; đ
từ đó rút kinh nghiệm về phương tiện tran
bị, cách thực thu thập chứng cứ… Còn cá
vụ án hình sự cần được xét xử trực tiếp để c
hiệu quả hơn.

LS Long thì cho rằng, TANDTC cầ
đánh giá tổng quát khi thực hiện thí điểm đ
xây dựng lộ trình áp dụng việc xét xử trự
tuyến. Việc xét xử trực tuyến vẫn được co
là một hình thức xét xử trong đó có sự hỗ tr
của công nghệ, nên TANDTC cần nhan
chóng đề xuất hoàn thiện quy định pháp luậ
và dự thảo Quy chế tổ chức phiên tòa, phiê
họp trực tuyến. Các quy định pháp luật cầ
đảm bảo đủ các yêu cầu: trình tự, thủ tục t
tụng tại phiên xét xử trực tuyến, yêu cầu kh
tham gia xét xử…

Ví dụ, trong tố tụng hình sự, cần có qu
định bị cáo, đương sự phải có văn bản đồn
ý xét xử trực tuyến, văn bản đề nghị của nơ
giam giữ; văn bản đồng ý xét xử trực tuyế
của kiểm sát viên thực hành quyền công t
trong vụ án….

Vaccine Nanocovax đạt yêu
cầu về tính an toàn trong
ngắn hạn nhưng hiện vẫn
chưa có dữ liệu để đánh giá
trực tiếp hiệu lực bảo vệ
của loại vaccine này. 

An toàn nhưng chưa đánh giá
được hiệu quả bảo vệ

Hôm qua (19/9), Bộ Y tế phát đi
thông cáo báo chí về  kết luận cuộc
họp xem xét kết quả giữa kỳ thử
nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine
Nanocovax của Hội đồng đạo đức
trong nghiên cứu y sinh học quốc gia
(HĐĐĐQG). Đây được cho là một
trong những ứng viên vaccine trong
nước tiềm năng nên được dư luận
quan tâm.

Theo đó, về tính an toàn, vaccine
Nanocovax đạt yêu cầu về tính an
toàn trong ngắn hạn dựa trên dữ liệu
báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm
lâm sàng giai đoạn 3 tính đến thời
điểm hiện tại (kết quả theo dõi 7
ngày sau tiêm mũi 1 của 11.430
người tình nguyện; kết quả theo dõi
7 ngày sau tiêm mũi 2 của 5.785
người tình nguyện).

Về tính sinh miễn dịch, vaccine
Nanocovax có tính sinh miễn dịch dựa
trên dữ liệu báo cáo kết quả giữa kỳ
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tính

đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đối
với yêu cầu quan trọng nhất về chất
lượng của vaccine là hiệu quả bảo vệ,
đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dữ
liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo
vệ của vaccine Nanocovax dựa trên số
trường hợp mắc Covid-19 trong
nghiên cứu; cần tiếp tục thực hiện
đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề
cương được phê duyệt. Ước tính hiệu
quả bảo vệ của vaccine Nanocovax
dựa trên dữ liệu về tính sinh miễn dịch
của vaccine nghiên cứu đảm bảo tính
khoa học để chuyển hồ sơ tới Hội
đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc,
nguyên liệu làm thuốc.

Do đó, HĐĐĐQG thống nhất về
việc sử dụng các kết quả nghiên cứu
TNLS tính đến thời điểm đánh giá kết
quả giữa kỳ giai đoạn 3, gửi cho
Thường trực Hội đồng Tư vấn cấp
giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm
thuốc. Đồng thời Hội đồng đề nghị
Công ty Cổ phần công nghệ sinh học
Dược Nanogen và nhóm nghiên cứu
hoàn thiện Báo cáo theo kết luận của
cuộc họp và tiếp tục triển khai bảo đảm
chất lượng, tiến độ nghiên cứu TNLS
vaccine Nanocovax theo đề cương đã
được phê duyệt để hoàn tất nghiên cứu
vào tháng 3/2022. Cập nhật kịp thời
kết quả nghiên cứu về an toàn và hiệu
lực bảo vệ cho các Hội đồng chuyên
môn và cơ quan quản lý.

Tăng số lượng thử nghiệm lâm
sàng để đánh giá hiệu quả 

Đây là lần thứ hai HĐĐĐQG
họp thẩm định kết quả thử nghiệm
lâm sàng vaccine Nanocovax giai
đoạn ba. Lần thứ nhất vào 22/8, Hội
đồng đã thông qua báo cáo giữa kỳ
của pha 3a. Tại cuộc họp này, Hội
đồng cũng đánh giá chưa có dữ liệu
để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ
của ứng viên vaccine Nanocovax,
cần tiếp tục thực hiên theo đề cương,
đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề

cương được phê duyệt - đây là kết
quả quan trọng nhất về chất lượng.

Hiệu quả bảo vệ của vaccine là
việc đo lường khả năng bảo vệ của vắc
xin chống lại bệnh trong quá trình thử
nghiệm (thường được đánh giá thông
qua thử nghiệm lâm sàng pha 3). Theo
Tổ chức Y tế thế giới, hiệu quả bảo vệ
của vắc xin phải đạt tối thiểu 50%. 

Giải thích một cách dễ hiểu,
PGS.TS. Đỗ Văn Dũng (Trường Đại
học Y Dược TP.HCM) cho biết, 1
vaccine được đánh giá ở 2 khía cạnh,

thứ nhất tiêm vào cơ th
toàn hay không, tiêu ch
cine Nanocovax thì đã r
giá của HĐ. Thứ hai, là 
bảo vệ cho người đư
không. Thông thường cá
đánh giá trên 100 ngườ
100 người không được 
mắc bệnh khác nhau n
dụ trong nhóm người đ
10% nhóm không được
nói là hiệu lực bảo vệ 9

Nguyên tắc hiệu lực
vậy nhưng có nhiều loạ
khi đánh giá do thời 
trong khi cần nhu cầu 
thể ước đoán hay là ước
bảo vệ dựa trên kháng th
vaccine Nanocovax đã 
lên đã tạo kháng thể, từ
người ta ước lượng hiệu
80% trở lên, khác với h
thực sự, chưa đủ thời gia
đó việc phê duyệt vắc 
duyệt có điều kiện, tức 
dựa trên số liệu này và c
được sử dụng vào tiêm 
đồng phê duyệt khẩn cấ
dõi những người được t

BS. Trần Văn Phú
Đa khoa Xanh Pôn “Về
vaccine phòng Covid-
sử dụng công nghệ pro
trên tế bào CHO của ch
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CHUYÊN GIA GÓP Ý CHỦ TRƯƠNG XÉT XỬ ONLINE: 

“Chỉ thực hiện khi đảm bảo các
nguyên tắc tố tụng”

Sẽ đề xuất Quốc hội ban hành đạo
điện tử”

Theo TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án
tổ chức phiên tòa tại phòng xử án như hiện n
trực tuyến có không ít ưu điểm. 

“Việc tổ chức phiên tòa tại một phòng xử
thuận lợi hơn cho tòa án vì chỉ cần triệu tập 
tụng đến để xét xử, giải quyết. Nhưng lại gây
và thời gian của người dân, cơ quan, tổ chức

Khi tổ chức phiên tòa trực tuyến tại các đ
điểm cầu trung tâm và các điểm cầu tham g
xem xét, đánh giá vụ việc nào, có thể tổ chức
không đến việc chuẩn bị cho phiên tòa diễn r
tiện ích là tiết kiệm được thời gian, kinh phí đ
quan, tổ chức. Quyền và lợi ích hợp pháp của
bảo đảm, công lý được thực thi một cách nha

Theo ông Tuệ, “xét xử trực tuyến không p
mà việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu c
hoạt động tư pháp, là bước đi quan trọng tro
pháp, xây dựng tòa án điện tử, tòa án số, tiến
tòa án thông minh. 

Xét xử trực tuyến nói riêng, tố tụng trực t
với chủ trương của Đảng, các nguyên tắc cơ b

lTheo Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ, “xét xử trực tuyến không phải là phương án tình thế”.

Như PLVN đã đưa tin, TANDTC
đã ban hành dự thảo quy chế tổ
chức phiên tòa, phiên họp trực
tuyến để áp dụng trong trường
hợp các địa phương thực hiện
một số biện pháp giãn cách
phòng, chống Covid-19 để lấy ý
kiến nhân dân.

Hiệu quả bảo vệ - kết quả quan trọng
nhất về chất lượng vaccine

lTiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax trên tình nguyện viên.



ần
K-

ần
để
ng
ác
có

ần
để
ực
oi
rợ
nh
ật
ên
ần
tố
hi

uy
ng
ơi
ến
tố

Quy định phải đảm bảo đầy đủ quyền của
người tham gia tố tụng. Trong đó cần lưu ý
việc bổ sung chứng cứ, vật chứng mới; cách
thức để đảm bảo sự tương tác giữa những
người tham gia phiên tòa, nhất là bảo đảm sự
tương tác giữa những người có thẩm quyền
tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng
trong quá trình xét xử; quản lý và lưu trữ
được dữ liệu quá trình xét xử
trực tuyến trên hệ thống, nhất
là hồ sơ vụ án, biên bản phiên
tòa, biên bản nghị án, bản án,
kế hoạch xét xử trực tuyến
theo quy trình… và thời hạn
lưu giữ theo quy định hiện
hành.

Quy định cũng cần đảm
bảo đầy đủ cơ sở vật chất,
phương tiện kỹ thuật; dự liệu
vấn đề phát sinh do sự cố kỹ
thuật trong quá trình xét xử (bị
mất kết nối mạng internet, mất
điện hoặc do sự cố khách quan
không thể tiếp tục phiên tòa...). 

“Do có ý nghĩa quan
trọng trong công tác tố tụng,
nên TANDTC cần phối hợp

với các ban ngành liên quan xây dựng tiêu
chuẩn quốc gia để sử dụng đường truyền
âm thanh và hình ảnh trong xét xử trực
tuyến tại Tòa án, thiết lập các tiêu chuẩn
của thiết bị kỹ thuật tại các Tòa án, cung
cấp phần mềm và dịch vụ lưu trữ cho phiên
xử trực tuyến...”, LS Long góp ý.

PHẠM DIỆU 

Dự án triển khai tại xã Viêng Lán được tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định
581/QĐ-UBND ngày 30/3/2021, với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, do UBND huyện
Yên Châu làm chủ đầu tư; đơn vị thực hiện là BQL dự án đầu tư xây dựng Yên
Châu. Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Hiện dự án đang
trong quá trình thi công xây dựng, tiến độ dự kiến hoàn hoàn thành vào cuối 2021.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Viêng Lán, thông tin: Trên địa bàn
xã có 3 bản Huổi Qua, Kho Vàng, Mường Vạc nằm trong diện đền bù thu hồi đất
nông nghiệp dưới 30% (đất trồng lúa) xây dựng dự án trên với 112 hộ bị thu hồi. 

Ông Lò Văn Cường, Trưởng BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu, thông
tin: Mục tiêu xây dựng Kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu, là từng
bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
ổn định sản xuất, an toàn trong những đợt mưa lũ kéo dài. Dự án còn giúp phát triển
KTXH, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành mạng lưới thoát lũ trong
khu vực theo quy hoạch. 

Thế nhưng thực tế, không ít người dân lại băn khoăn. Một người cho rằng: “Gia
đình tôi đã bị thu hồi đất sản xuất (đất ruộng) với giá thấp; hơn nữa là dự kè suối thì
chỉ nên thu hồi đất trong phạm vi xây dựng kè để chống lũ quét, sạt lở, nhưng ở đây
sao lại thu hồi mở rộng ra? Thậm chí giai đoạn tiếp theo chúng tôi được biết sẽ thu
hồi đất cả khu vực xung quanh kè suối phục vụ cho những công trình khác, như vậy
có hợp lý không? Trong khi đó, cuộc sống của người dân nơi đây còn khó khăn,
chủ yếu dựa vào hai vụ cấy lúa và trồng rau, không có không nghề nghiệp ổn định,
thu nhập bấp bênh”.

Ông Lừ Văn
Lóng (63 tuổi, bản
Huổi Qua) nói: “Nhà
tôi bị thu hồi khoảng
1.200m2 đất ruộng,
mỗi 1m2 được đền bù
giá 45.000 đồng.
Tổng số tiền tôi được
đền bù hơn 235 triệu
đồng. Giờ cả nhà chỉ
còn hơn 800m2 đất
ruộng. Nghe nói khi
thi công xong kè
suối, huyện sẽ thu hồi
tiếp khu đất này, tôi
lo lắm. Trước kia chưa bị thu hồi đất, gia đình tôi hầu như không phải mua gạo, giờ
thì phải bỏ tiền ra mua rồi. Tôi lo nhất là nếu bị lấy nốt số đất ruộng còn lại, thì sắp
tới gia đình không biết sống ra sao. Mất đất ruộng, giờ chỉ còn trông chờ vào ít đất
nương bạc màu, tuổi tác tôi cũng đã cao, đi làm thuê làm mướn thì không ai nhận.
Con cháu sau này không biết lấy đất đâu để canh tác?”.

Bà Hà Thị Đao (bản Kho Vàng), nói: “Huyện thu hồi đất làm công trình công
cộng, tôi nhất trí. Nhưng giá đền bù thấp quá, trong khi cả gia đình chỉ dựa vào đất
ruộng và ít nương. Vừa rồi, nhà tôi bị thu hồi 300m2 đất ruộng, đền bù hơn 60 triệu
đồng. Diện tích đất này nhà tôi trồng được 2 vụ lúa, mỗi vụ cho thu hơn 10 bao
thóc, sinh hoạt cũng đỡ phần nào”. 

Ông Mè Văn Hùng, Trưởng bản Huổi Qua, nói: “Đúng là khi thu hồi đất, trong
bản có người thắc mắc giá đền bù thấp. Bà con lo lắng cái nghèo sẽ quay trở lại vì
thiếu đất canh tác, công ăn việc làm không có”. 

“Cả bản có 111 hộ, 453 nhân khẩu, trong đó 56 hộ nằm trong diện bị thu hồi đất
ruộng làm công trình bờ kè suối. Cả bản có khoảng 2ha đất ruộng bị thu hồi. Giá
đền bù 45.000 đồng/m2 và một số khoản hỗ trợ khác. Những khu đất ruộng còn lại
thì đang gặp khó khăn về nước tưới tiêu, do đang thi công nên kênh mương dẫn
nước bị ảnh hưởng. Cứ tình trạng như hiện nay là sẽ mất mùa”, ông Hùng nói.

Nhiều người dân cho rằng họ không đồng tình với kế hoạch thu hồi hết phần đất
xung quanh khu vực kè suối, chỉ đồng ý cho thu hồi phần đất trong phạm vi xây
dựng kè, phần còn lại để người dân tiếp tục canh tác. QUỐC ĐỊNH

hể người có an
hí này của vac-
rõ rồi qua đánh
vắc xin có giúp
ược tiêm hay
ác vắc xin được

ời được tiêm và
tiêm xem tỷ lệ

như thế nào. Ví
được tiêm bằng
c tiêm thì có thể
9%. 
c bảo vệ là như
ại vaccine trong
gian chưa kịp
sử dụng thì có

c lượng hiệu lực
hể tạo ra. Vì vậy
được đánh giá

ừ kháng thể này
u lực bảo vệ từ
hiệu lực bảo vệ
an đánh giá. Do
xin này là phê
Bộ Y tế có thể

có thể cho phép
m chủng, do Hội

ấp, sau đó theo
tiêm.

úc – Bệnh viện
ề mặt lí thuyết,
19 Nanocovax
otein tái tổ hợp
huột, còn gọi là

Protein Sub Unit. Công nghệ này có
hạn chế là sinh protein kháng thể rất
thấp, khoảng dưới 400. So với các
công nghệ khác đều tính đơn vị là 10
luỹ thừa 3 hay 10 luỹ thừa 4. Vì thế,
rất cần đánh giá hiệu quả của vaccine”.

Cùng quan điểm, PGS.TS. Vũ
Đình Thiểm - Giám đốc Trung tâm thử
nghiệm lâm sàng, Viện Vệ sinh Dịch
tễ Trung ương cho biết: “Việc đánh giá
hiệu quả 1 vaccine đang trong quá
trình thử nghiệm lâm sàng với biến
chủng mới của SARS-CoV-2 được
thực hiện để xem xét vaccine có hiệu
quả đối với các biến chủng mới hay
không, trong thời điểm biến chủng
mới của SARS-CoV-2 đang tràn ngập
vượt trội so với chủng gốc. Nếu vac-
cine đang thử nghiệm không có hiệu
quả với chủng virus mới thì khi người
dân tiêm vaccine sẽ không ngăn được
biến chủng mới”.

Tại tọa đàm “Chuyên gia kiều bào
chung tay vượt đại dịch - Vaccine

Made in Vietnam” diễn ra hồi tháng 8
để lắng nghe những ý kiến đóng góp
của các chuyên gia kiều bào có chuyên
môn, kinh nghiệm đối với các vấn đề
liên quan đến việc nghiên cứu, thử
nghiệm, quy trình, thủ tục cấp vaccine
đặc biệt là trong tình thế khẩn cấp như
hiện nay, TS Nguyễn Đức Thái – kiều
bào Mỹ, Co-Founder TransMed-Việt
Nam cho rằng, ngoài mức độ an toàn
cao, Nanocovax cần đạt tiêu chuẩn các
vaccine Covid-19 hiện nay, dựa trên 4
kết quả lâm sàng là hiệu quả tránh F0
không có triệu chứng, giảm nhập viện,
giảm trở bệnh nặng và không tử vong.

“Nanocovax cần đáp ứng tốt đặc
biệt cho chủng Delta. Trong điều kiện
hiện tại, vì đánh giá khoa học có giới
hạn, Nanocovax cần tập trung vào thử
nghiệm và đánh giá các chỉ tiêu lâm
sàng”, ông Thái góp ý. Theo TS Thái,
để thực hiện được việc này, rất cần các
chuyên gia dịch tễ uy tín kinh nghiệm
về Covid-19, các nhà thống kê học
thiết kế việc thử nghiệm và đánh giá
các chỉ tiêu lâm sàng cho phù hợp; tập
trung đánh giá một số trọng tâm.
Trong đó, ông Thái đề xuất tăng số
lượng tham gia thử nghiệm lâm sàng
lên thành 30.000 đến 50.000 người để
đánh giá hiệu quả, bao gồm người cao
tuổi, bệnh nền, tuyến đầu y tế, giới lao
động phải di chuyển nhiều và trong
vùng dịch nặng. B.GIANG
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DỰ ÁN KÈ CHỐNG SẠT LỞ SUỐI VẠT (SƠN LA):

Vì sao người dân khiếu nại?

l Dự án đang trong giai đoạn thi công

l Nhiều người dân phản ánh họ không còn đất sản xuất sau khi dự
án thực hiện.

 luật riêng về tố tụng

n TAND Tối cao, so với việc
nay, việc tổ chức phiên tòa

ử án như thông thường sẽ
tất cả người tham gia tố

y tốn kém về chi phí đi lại
c.
điểm cầu, trong đó có một
gia, tòa án sẽ vất vả hơn từ
c được trực tuyến hay
ra đúng quy định. Đổi lại,
đi lại cho người dân, cơ
a người dân cũng được
anh chóng, kịp thời”.
phải là phương án tình thế
cầu, xu hướng tất yếu của

ong tiến trình cải cách tư
n tới xây dựng hệ thống

tuyến nói chung phù hợp
bản và thủ tục tố tụng do

pháp luật quy định; phù hợp với thực tiễn; đảm bảo tư pháp không
chậm trễ; tiết kiệm chi phí xã hội.

Tuy nhiên, không phải tất cả vụ án đều đưa ra phiên tòa trực tuyến
mà phải quy định chặt chẽ đối với từng loại vụ án nhất định để bảo
đảm việc tổ chức phiên tòa đạt hiệu quả như mong muốn”.

Ông Tuệ cho biết TANDTC đã tổng kết thực tiễn xét xử và việc áp
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử của các tòa án, đồng
thời tổ chức nghiên cứu các quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng;
rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các quy định của pháp luật tố tụng tư pháp
và nghiên cứu, học tập có chọn lọc kinh nghiệm của một số quốc gia.

“Để thận trọng và kịp thời trong bối cảnh hiện nay, trước mắt,
chúng tôi đề xuất Chánh án TAND Tối cao ban hành quy chế trên cơ
sở ý kiến thống nhất của bộ ngành có liên quan, sau đó sẽ tổng kết thi
hành và nghiên cứu đề nghị liên ngành Trung ương ban hành văn bản
liên tịch về nội dung này. Có thể trong tương lai sẽ đề xuất Quốc hội
ban hành một đạo luật riêng về tố tụng điện tử”, ông Tuệ nói.

Sau khi quy chế được ban hành, TAND Tối cao sẽ tổ chức tập huấn
trực tuyến, ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, nhất là hướng dẫn về
các trang thiết bị, kỹ thuật bảo đảm hoạt động hiệu quả, có tính bảo
mật thông tin cao.

TAND Tối cao đã giao cho một số đơn vị giúp việc làm đầu mối
thường trực theo dõi, giám sát, tiếp nhận phản ánh của các tòa án, cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

lThời gian qua, TAND TP HCM đã tổ chức một số phiên họp kiểm tra
việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại trực tuyến.

Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Viêng Lán (huyện Yên
Châu, Sơn La) cho rằng còn một số bất cập khi thực hiện dự
án Dự án Kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu
(giai đoạn 1).

l vắc xin nanocovac.



Cục thuế TP Hà Nội vừa thông báo,
chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn

người nộp thuế (NNT) thực hiện nộp
thuế giá trị gia tăng (GTGT, VAT)
tháng 3/2021 và quý I/2021. 

Theo đó, tại Nghị định
52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021, về
gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT,
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu
nhập cá nhân và tiền thuê đất năm
2021, Chính phủ đã gia hạn thời hạn
nộp thuế đối với số thuế GTGT phát
sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế
phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh
khác nơi NNT có trụ sở chính, số
thuế nộp theo từng lần phát sinh) của
kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng
8/2021 (đối với trường hợp kê khai
thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính
thuế quý I, quý II/ 2021 (đối với
trường hợp kê khai thuế GTGT theo
quý) của các DN, tổ chức. Thời gian
gia hạn là 5 tháng đối với số thuế
GTGT từ tháng 3 đến tháng 6/2021

và quý I, quý II/2021, thời gian gia
hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT
của tháng 7/2021, thời gian gia hạn
là 3 tháng đối với số thuế GTGT của
tháng 8/2021. Thời gian gia hạn tại
điểm này được tính từ ngày kết thúc
thời hạn nộp thuế GTGT theo quy
định của pháp luật về quản lý thuế...

Như vậy, với trường hợp NNT kê
khai thuế GTGT theo tháng thì NNT
sẽ phải nộp tiền thuế GTGT phát sinh
phải nộp của kỳ tính thuế tháng
3/2021 chậm nhất ngày 20/9/2021.
Trường hợp NNT kê khai thuế GTGT
theo quý thì tiền thuế GTGT phát sinh
phải nộp của kỳ tính thuế quý I/2021
sẽ phải nộp chậm nhất ngày
30/9/2021.

Do đó, Cục Thuế TP Hà Nội
khuyến cáo NNT lưu ý thời hạn nộp
tiền thuế GTGT để có kế hoạch nộp
thuế đúng hạn tránh trường hợp nộp
tiền thuế quá thời hạn sẽ bị tính tiền
chậm nộp theo quy định của Luật
Quản lý thuế. TÔ TÔ
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Cơ chế đặc biệt
Theo báo cáo của các TCTD gửi

NHNN, tổng nợ xấu xác định theo Nghị
quyết 42 tính đến ngày 31/12/2020 là
440,4 nghìn tỷ đồng, giảm 4,29% so
với cuối năm 2019. Lũy kế từ ngày
15/8/2017, ngày Nghị quyết 42 có hiệu
lực thi hành, đến ngày 31/12/2020 đã
xử lý được 331,87 nghìn tỷ đồng nợ
xấu xác định theo Nghị quyết 42.

Trước khi có Nghị quyết 42, nợ xấu
của toàn hệ thống chủ yếu được xử lý
bằng dự phòng rủi ro cũng như thông
qua các biện pháp xử lý tài sản bảo
đảm. Tuy nhiên, kể từ khi Nghị quyết
42 có hiệu lực (từ ngày 15/8/2017) đến
ngày 31/12/2020, xử lý nợ xấu nội
bảng xác định thông qua hình thức
khách hàng trả nợ là 129,82 nghìn tỷ
đồng (chiếm 39,11% tổng nợ xấu theo
Nghị quyết 42 đã xử lý), cao hơn nhiều
tỷ trọng nợ xấu được xử lý do khách
hàng tự trả nợ/tổng nợ xấu đã xử lý
trung bình năm từ 2012-2017 là
khoảng 22,8%.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
bùng phát mạnh dẫn đến khả năng trả
nợ của khách hàng vay suy giảm, nợ
xấu của các TCTD có khả năng tiếp tục
tăng mạnh trong thời gian tới, việc
kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ
thống các TCTD ở mức dưới 2% trong
thời gian tới được coi là thách thức
không nhỏ đối với ngành Ngân hàng. 

Thực tế cho thấy, mô hình tăng
trưởng của Việt Nam là mô hình phụ

thuộc vào quy mô vốn đầu tư; trong đó
chủ yếu dựa vào tín dụng từ khu vực
ngân hàng.

Nếu các khó khăn, vướng mắc trong
khuôn khổ pháp lý liên quan đến xử lý
nợ xấu (đặc biệt trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp)
chưa được tháo gỡ thì sẽ không thể
khơi thông được nguồn vốn của hệ
thống ngân hàng, qua đó ảnh hưởng
đến mức độ an toàn, lành mạnh của hệ
thống ngân hàng và tăng trưởng GDP
của nền kinh tế.

Xây dựng Luật trên cơ sở kế thừa
Nghị quyết 42

Theo đánh giá của NHNN, qua 5
năm triển khai, Nghị quyết 42 mang lại
những hiệu quả rõ rệt cho công tác xử lý

nợ xấu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các
khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ
sở pháp lý, việc áp dụng pháp luật còn
thiếu đồng bộ, tâm lý ưu tiên áp dụng
pháp luật chuyên ngành tại một số cơ
quan hữu quan. 

Ngoài ra, Nghị quyết 42 là Nghị quyết
thí điểm nên hiệu lực chỉ kéo dài 5 năm,
đến ngày 15/8/2022 sẽ hết hiệu lực thi
hành. Khi hết hiệu lực thi hành, toàn bộ
cơ chế về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết
42 đang được thực hiện sẽ chấm dứt, việc
xử lý nợ xấu của TCTD, Công ty TNHH
MTV quản lý tài sản của các TCTD Việt
Nam (VAMC) sẽ thực hiện theo quy định
của pháp luật có liên quan.

“Việc chấm dứt cơ chế xử lý nợ xấu
theo Nghị quyết 42 dẫn đến các khoản
nợ cũ chưa xử lý xong, trong khi đó nợ

xấu mới tiếp tục hình thành do đại dịch
Covid-19, sẽ phải kéo dài hoặc không
thể xử lý được; đồng thời, TCTD thiếu
cơ chế tự xử lý nợ xấu, vấn đề này có thể
gây bất ổn cho nền kinh tế nói chung và
hệ thống ngân hàng nói riêng…”-
NHNN nhận định.

NHNNN cũng cho rằng, việc tiếp
tục kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu theo
hướng Nghị quyết 42 là rất cần thiết.
Việc không ban hành Luật sẽ ảnh
hưởng tiêu cực đến tiến độ, hiệu quả
xử lý nợ xấu của các TCTD, thiếu hụt
cơ chế, chính sách khuyến khích để hỗ
trợ TCTD/VAMC xử lý nợ xấu, xử lý
tài sản bảo đảm, hỗ trợ tài chính cho
việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng cũng
sẽ kéo dài tiến trình cơ cấu lại các
TCTD yếu kém.

Do đó, NHNN kiến nghị Chính phủ
đề xuất Quốc hội xem xét xây dựng Luật
về xử lý nợ xấu của các TCTD theo
hướng tiếp tục kế thừa các quy định về
xử lý nợ xấu tại Nghị quyết 42 còn phù
hợp; sửa đổi, bổ sung một số quy định
tại Nghị quyết 42 mà thực tiễn triển khai
trong thời gian qua gặp khó khăn, vướng
mắc như sửa đổi quy định về việc thu
giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ) theo hướng
TCTD có quyền thu giữ TSBĐ cho
khoản nợ xấu mà không cần phải có thỏa
thuận về việc bên nhận bảo đảm đồng ý
cho TCTD có quyền thu giữ TSBĐ
trong hợp đồng bảo đảm...

Để công tác xử lý nợ xấu được triển
khai có hiệu quả trên thực tế, tháo gỡ
những khó khăn vướng mắc trong việc
xử lý xấu nói chung và xử lý nợ xấu theo
Nghị quyết 42 nói riêng, Chính phủ đề
xuất Quốc hội xem xét đến khía cạnh xử
lý nợ xấu khi quyết định chính sách cơ
bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; đặc
biệt là quy định liên quan đến thuế.

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất Quốc
hội chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp về
việc triển khai thi hành quy định về thủ
tục rút gọn theo quy định pháp luật để
giải quyết nhanh chóng yêu cầu khởi
kiện theo quy định; phối hợp với Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an,
cơ quan thi hành án sớm có văn bản chỉ
đạo về việc thực hiện quy định về hoàn
trả các TSBĐ là vật chứng của vụ án
hình sự sau khi đã hoàn tất các thủ tục
xác minh chứng cứ quy định tại Nghị
quyết 42... LINH LINH

XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG:

Đề xuất xây dựng Luật 
Nghị quyết 42/2017/QH14
(Nghị quyết 42) của Quốc
hội về thí điểm xử lý nợ xấu
của các tổ chức tín dụng sẽ
hết hiệu lực vào ngày
15/8/2022. Và hiện Ngân
hàng Nhà nước (NHNN)
đang lấy ý kiến cho dự thảo
chính sách xây dựng Luật về
xử lý nợ xấu của các tổ
chức tín dụng.

Tổng Giám đốc VAMC ông Đoàn Văn Thắng cho biết, Nghị quyết 42 ra đời,
cùng với quy định về đấu giá tài sản, từ 2018 đến nay, VAMC đã bán đấu giá

thành công gần 3.000 tỷ đồng  nợ  xấu và TSBĐ.  Cuối tháng 4/2021, VAMC đã được
NHNN chấp thuận thành lập sàn giao dịch nợ, hiện tại VAMC đang tiến hành các thủ
tục để thành lập Sàn giao dịch nợ VAMC trong thời gian tới. 

Theo ông Thắng, nợ xấu hiện nay vẫn chưa phản ánh hết ảnh hưởng của dịch
Covid-19. Do đó, cần nâng tầm, thể chế hóa Nghị quyết 42 sau khi kết thúc thời
gian thí điểm, đồng thời sớm hình thành hệ thống thị trường mua bán nợ; xây
dựng khung khổ pháp luật cho thị trường này.

l Ảnh minh họa.

Thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) cho thấy, trong 2 tuần đầu

của tháng 9/2021 công suất và tiêu thụ điện
toàn quốc và miền Nam tiếp tục giảm
mạnh. Cụ thể, công suất đỉnh toàn quốc chỉ
đạt hơn 29.700 MW, trong đó công suất
đỉnh toàn miền Nam đạt 12.200MW. Như
vậy, công suất đỉnh toàn quốc giảm hơn
24% so với trước khi bắt đầu thực hiện
giãn cách xã hội diện rộng từ giữa tháng 7;
đồng thời cũng thấp hơn 15% so với cùng
kỳ năm 2020. 

Do đó, để đảm bảo vận hành an toàn hệ
thống điện quốc gia (HTĐQG) khi tiêu thụ
điện xuống thấp, Trung tâm điều độ
HTĐQG (A0) và các Trung tâm Điều độ
miền đã và đang huy động các nguồn điện
bám sát nhu cầu tiêu thụ điện của toàn
quốc và từng khu vực, đồng thời đáp ứng
các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vận hành
an toàn, ổn định hệ thống điện. 

Việc chỉ huy điều độ cần phải đảm bảo
phù hợp cơ cấu nguồn điện, công suất
truyền tải giữa các vùng/miền, đảm bảo
mức dự phòng quay và dự phòng khởi
động nhanh cần thiết,... Các mệnh lệnh

điều độ huy động nguồn điện trong hệ
thống luôn thực hiện trên nguyên tắc minh
bạch, rõ ràng, thực hiện đồng đều và không
phân biệt giữa các loại hình nguồn điện.

EVN tiếp tục đề nghị Chủ đầu tư các
đơn vị phát điện duy trì việc phối hợp chặt
chẽ với A0 và các cấp Điều độ trong việc
thực hiện nghiêm các mệnh lệnh điều độ
để đảm bảo vận hành an toàn HTĐQG,
nhất là khi mức độ tiêu thụ điện giảm thấp
do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị phát điện có đấu nối và phát
điện vào HTĐQG có trách nhiệm tuân thủ
nghiêm phương thức vận hành, mệnh lệnh
điều độ của cấp Điều độ có quyền điều
khiển và kiểm tra theo quy định tại Thông
tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình
điều độ HTĐQG, Thông tư 31/2019/TT-
BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy
trình điều độ HTĐQG và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các hành vi vi phạm. 

HỒNG TƯƠI

Sắp hết thời gian gia hạn nộp thuế VAT 
kỳ tháng 3 và Quý I/2021

Mức tiêu thụ điện trên toàn quốc giảm mạnh
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Dù đang gặp rất nhiều khó
khăn trong sản xuất, kinh
doanh do ảnh hưởng của dịch
Covid-19 nhưng không thể
phủ nhận, thủy sản Việt Nam
đã “chốt” khá vững tại thị
trường châu Âu, bất chấp
những ảnh hưởng từ 
thẻ vàng IUU…
Kim ngạch xuất khẩu tăng 
nhờ EVFTA

Châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu
(XK) thủy sản lớn thứ tư của Việt Nam
(sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc),
chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch XK
thủy sản. Tuy nhiên, XK thủy sản của
Việt Nam sang EU trong những năm gần
đây gặp nhiều khó khăn, nhất là từ tháng
10/2017- thời điểm Việt Nam bị Ủy ban
châu Âu áp thẻ vàng IUU (khai báo hải
sản bất hợp pháp, không khai báo và
không theo quy định). 

Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu
(XNK), Bộ Công Thương, thẻ vàng
IUU là nguyên nhân chính khiến XK
thủy sản sang EU sụt giảm liên tiếp
trong 3 năm từ 2018-2020, cho dù
những năm trước luôn ghi nhận tốc độ
tăng trưởng khá. 

Nhưng tín hiệu vui đã đến trong 6-7
tháng vừa qua nhờ những tác động tích
cực của việc thực thi Hiệp định tự do
thương mại Việt Nam - EU (EVFTA).  

Theo thống kê chi tiết, các thị trường
XK thuỷ sản chủ lực của Việt Nam tại
EU đều đạt mức tăng trưởng tốt. Tính
riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, thủy
sản của Việt Nam được XK tới 25/27 thị
trường thuộc EU với tổng lượng đạt
104,3 nghìn tấn, trị giá 485,3 triệu USD,
tăng 16% về lượng và tăng 20% về trị giá
so với cùng kỳ năm trước. 

Một số thị trường có mức tăng tốt như
Đức (chiếm 19% tổng kim ngạch XK thuỷ
sản của Việt Nam sang EU) đạt 92 triệu
USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm
2020; Italy đạt 63 triệu USD, tăng 78,7%;
Pháp đạt 37 triệu USD, tăng 11,8%; Hà
Lan đạt 99 triệu USD, tăng 4,8%... 

Một số thị trường có kim ngạch XK
nhỏ lại đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ
cho thấy tiềm năng XK rất lớn như: Bun-
gari (tăng 192,7%); Estonia (tăng

153,5%); Litva (tăng 66,3%); Thuỵ Điển
(tăng 63,1%)...

Đại diện Cục XNK đánh giá, đây là
kết quả tương đối tích cực, đặc biệt trong
bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng
nghiêm trọng trước đại dịch Covid-19,
cước phí vận tải ghi nhận những mức
tăng cao kỷ lục trong khi XK thủy sản
Việt Nam sang thị trường EU vẫn chưa
được gỡ thẻ vàng IUU. Đó cũng là dấu
hiệu cho thấy thủy sản Việt Nam đã “chốt
vững” ở thị trường này. 

Đáng chú ý là DN XNK của Việt
Nam đã và đang có những thay đổi khi
tích cực đẩy mạnh XK những sản phẩm
thủy sản được ưu đãi từ EVFTA trong
khi phía đối tác cũng ưu tiên lựa chọn
sản phẩm từ Việt Nam do có mức giá
cạnh tranh hơn. Do đó, kỳ vọng tăng
trưởng XK của thủy sản Việt Nam sang
EU khá lớn. 

Cần hỗ trợ phục hồi sản xuất 
để giữ thị trường

Do ảnh hưởng mạnh của dịch Covid-
19, XK thủy sản trong tháng 8 sang EU
giảm 32% (Hà Lan giảm gần 50%; Đức
giảm 42%; Anh giảm 48%...), nhưng
tính chung đến hết tháng 8, XK sang EU
vẫn duy trì được mức tăng trưởng
khoảng 10%. 

Cục XNK cho rằng, mức XK giảm
tạm thời trong 1-2 tháng là do những tác
động của các biện pháp phòng dịch Covid-
19. Do đó, các DN vẫn cần phải chuẩn bị
sớm cho kế hoạch XK trở lại ngay khi các
biện pháp phòng dịch được nới dần. 

Một số thị trường lớn mà Việt Nam

có thể tiếp cận để có thể đạt mục tiêu kim
ngạch đã đặt ra như Italy - quốc gia tiêu
thụ thủy sản lớn trong EU, nằm ở Nam
Âu - khu vực đang nhập khẩu tới 82%
nhu cầu từ các quốc gia ngoài EU. 

Mặt hàng tốt nhất mà Việt Nam có thể
tận dụng chính là cá tra khi Việt Nam là
thị trường cung cấp cá da trơn lớn nhất
cho EU nói chung và cho Hà Lan nói
riêng với thị phần gần như tuyệt đối
(chiếm hơn 97% tổng lượng cá da trơn
nhập khẩu của thị trường này). Ngoài ra,
những mặt hàng có thế mạnh của Việt
Nam cần được tận dụng để XK sang thị
trường EU như tôm, cá ngừ... 

Đại diện Cục XNK nhận định, trong
những tháng cuối năm 2021, nhu cầu tiêu
thụ tại EU đang có xu hướng hồi phục trở
lại cộng với những ưu đãi đặc biệt về thuế
quan từ EVFTA sẽ tiếp tục tạo thuận lợi
cho các sản phẩm thủy sản của Việt Nam
tăng thêm tính cạnh tranh tại thị trường EU.

Tuy nhiên, diễn biến của dịch Covid-
19 trong và ngoài nước cùng với những
ảnh hưởng của thẻ vàng IUU sẽ tiếp tục
là những yếu tố tác động lớn nhất đến
XK thủy sản của Việt Nam sang thị
trường này. 

Đặc biệt, hoạt động sản xuất, nuôi
trồng, chế biến thủy sản đang gặp rất
nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh
đang lây lan mạnh tại hàng loạt địa
phương trên cả nước. Do vậy, cần triển
khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ cần
thiết cho việc phục hồi và duy trì ổn định
sản xuất, XK, hỗ trợ DN vượt qua khó
khăn và tận dụng tốt cơ hội thị trường
trong thời gian tới. NHẬT THU

Đề xuất hỗ trợ 
cho sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ nông - thủy sản

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy
sản Việt Nam (VASEP), tại Nghị quyết

105/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/9/2021 về
hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN), hợp tác xã
(HTX), hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-
19 – có rất nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ tốt,
thúc đẩy cho phục hồi sản xuất. Tuy nhiên,
ngành nông nghiệp chưa có nhiều nội dung
trong Nghị quyết. Chính vì vậy VASEP kiến
nghị Bộ NN&PTNT đề xuất Chính phủ ra
Nghị quyết riêng cho sản xuất, chế biến, tiêu
thụ nông-thủy sản để các địa phương dành đủ
quan tâm hỗ trợ cho DN và ngành hàng trong
bối cảnh mới. 

VASEP cũng kiến nghị Bộ NN&PTNT làm
việc với các địa phương làm sao để Sở
NN&PTNT có vai trò và tiếng nói trong Ban
chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 của địa
phương  để nông nghiệp, thủy sản có thêm cơ
chế phục hồi sớm, tránh đứt gãy. 

“Trong giai đoạn phục hồi sản xuất đi cùng
bảo vệ thành quả chống dịch, vai trò của các
địa phương là hết sức quan trọng có tác động
lớn đến việc động viên và thúc đẩy các DN
nhanh chóng ổn định sản xuất an toàn. Ban chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 của các tỉnh
phải có thêm đại diện các ngành kinh tế cùng
với đại diện Sở NN&PTNT để kịp thời giải
quyết những vướng mắc trong chuỗi sản xuất
nông thuỷ sản…” - ông Nguyễn Hòa Nam, Phó
Tổng thư ký VASEP phân tích.

Cũng theo VASEP, hiện các địa phương
đang xây dựng phương án phục hồi sản xuất.
Do đó, Cơ quan kiểm soát dịch bệnh (CDC)
cần sớm có Bộ hướng dẫn “Bảo vệ người lao
động; hướng dẫn về việc giảm thiểu và phòng
ngừa lây lan Covid-19 tại nơi làm việc” cho
chủ DN trong chiến lược chống dịch mới
“sống và làm việc chung với dịch bệnh”.
Những hướng dẫn thống nhất này xem như
cẩm nang cho phép mỗi DN xây dựng và trình
phương án sản xuất cụ thể với Sở y tế và CDC
địa phương nhằm đảm bảo an toàn và sản xuất
liên tục. MY MY

Thủy sản Việt Nam “chốt vững” 
ở thị trường châu Âu

14Hiệp hội doanh nghiệp (DN), đại
diện cho các ngành hàng có kim

ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam như
dệt may, Da giày - Túi xách, thủy sản,
đện tử, gỗ, chè, gạo… đã gửi Thư kiến
nghị tới Chính phủ  đề xuất chiến lược
“Phòng chống dịch theo điểm” nhằm
phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn
trong bối cảnh chống dịch mới

Cụ thể, các hiệp hội đề nghị việc  phòng
chống dịch (PCD) phù hợp với quan điểm
“sống chung với Covid-19” và thống nhất
các tiêu chí, điều kiện PCD - phục hồi kinh
tế và được áp dụng thống nhất trên toàn
quốc; Trao quyền chủ động trong mô hình
và phương thức tổ chức sản xuất cũng như

vận hành PCD cho các tổ chức/DN. 
Đặc biệt, “không cực đoan đóng cửa

DN nếu lây nhiễm chỉ trong phạm vi hẹp
của 1 dây chuyền/phân xưởng/bộ phận
riêng biệt” và chấp thuận các văn bản
scan, gửi online để được giải quyết các thủ
tục phục vụ sản xuất kinh doanh và hành
chính cho tới khi thực hiện dịch vụ công
cấp độ 4. 

Ngoài ra các hiệp hội đề nghị Chính
phủ lập tổ đặc biệt để kiểm tra, giám sát
lưu thông, chống ách tắc hàng hoá bằng
đường dây nóng. Các địa phương chỉ
được phép kiểm tra PCD đối với người
trên các phương tiện vận chuyển tại điểm
đi và điểm đến; Các tỉnh thành cần thành

lập Tổ công tác hỗ trợ DN, Ban chỉ đạo
PCD địa phương cần bố trí tăng thêm các
đại diện của khối kinh tế (Công Thương,
Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp…); Xây
dựng các trạm y tế lưu động và cố định tại
các khu công nghiệp (KCN), khuyến
khích các DN nằm ngoài KCN xây dựng
tổ y tế lưu động phản ứng nhanh. 

Với các điểm sản xuất, đề nghị được
tự chủ lập phương án PCD, thực hiện 5K
và xét nghiệm xác suất 10% lao động với
tần xuất 7 ngày/lần. Đồng thời Bộ Y tế
ban hành công điện hướng dẫn rõ ràng
cho DN về quy tắc test Covid trong nhà
máy/DN (tỷ lệ số công nhân phải test, thời
gian test - cho các trường hợp chưa tiêm
vaccin, đã tiêm 1 mũi và đã tiêm 2 mũi).
Khi có F0, khoanh vùng, tách F0, F1, chủ
động phương án cách ly, điều trị, khôi
phục sản xuất trong ngày đồng thời thông
báo y tế địa phương. Chi phí xét nghiệm

và PCD của các tổ chức, DN được khấu
trừ vào chi phí DN hoặc kinh phí Công
đoàn, phí bảo hiểm xã hội (BHXH). 

Bên cạnh đó các hiệp hội vẫn đưa ra
đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng
Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-
Thương binh và xã hội, BHXH Việt
Nam, Bộ Giao thông Vận tải, các bộ
ngành liên quan và đề nghị Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam thực hiện
miễn, giảm các loại thuế, phí, tiền điện,
nước các biện pháp đã nêu trong Nghị
quyết 105/NQ-CP; Cần kiểm tra tiến độ
và hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ
trợ lãi suất ngân hàng, gia hạn nợ, miễn,
giảm các loại thuế, phí, tiền điện, nước
cho các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh
bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh; việc
miễn, giảm, hỗ trợ liên quan đến
BHXH, kinh phí công đoàn… 

HOÀNG TÚ

14 hiệp hội đề nghị 
“phòng chống dịch theo điểm”

lCần có biện pháp hỗ trợ để thủy sản Việt Nam giữ vững thị trường EU.

lẢnh minh họa.



Trước tình trạng các đối tượng
khai thác cát hoạt động trái
phép trong khu vực lòng hồ
thuỷ điện Văn Chấn diễn ra
thời gian dài, Chủ tịch UBND
tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã
ký văn bản yêu cầu UBND
huyện Văn Chấn vào cuộc làm
rõ, xử lý nghiêm minh.

Ngang nhiên khai thác khoáng sản
trái phép

Theo phản ánh của người dân, dọc
khu vực suối Quyền thuộc xã An Lương,
huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) vài năm
trở lại đây tồn tại tình trạng khai thác
khoáng sản trái phép nhưng chưa được
xử lý.

Một người dân cho biết, tình trạng khai
thác cát bắt đầu diễn ra từ 2020 đến nay.
Thời điểm các đối tượng khai thác mạnh
nhất là vào mùa lũ.

Có mặt tại địa phương này, PV ghi
nhận có ít nhất 5 địa điểm khai thác cát dọc
suối Quyền thuộc khu vực lòng hồ thủy
điện Văn Chấn do Cty CP thủy điện Văn
Chấn làm chủ đầu tư.

Tại hiện trường, các đối tượng hút cát
sau đó tập kết lên bãi chứa rồi cho các
xe tải đến chở mang đi bán. Hoặc có
điểm các đối tượng hút trực tiếp lên
thùng xe tải, quá trình di chuyển đến các
công trình, điểm tập kết nước vẫn chảy
lênh láng dọc đường đi.

Tại địa điểm khai thác đầu tiên từ cầu
Sơn Lương ngược lên hướng đập thủy
điện, các đối tượng tập kết hàng nghìn m3

cát. Đáng chú ý, ở địa điểm này có nhiều
dấu hiệu cho thấy ngoài khai thác cát, các

đối tượng còn đang tuyển cả vàng.
Trao đổi về thực trạng khai thác

khoáng sản tại suối Quyền, một lãnh đạo
Phòng Khoáng sản (Sở TN&MT) cho biết:
“Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi
chưa hề có văn bản báo cáo UBND tỉnh
cho phép đơn vị nào tận thu khoáng sản tại
khu vực lòng hồ thủy điện Văn Chấn hoặc
là trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản
trên lòng hồ cho bất kỳ đơn vị nào. UBND
tỉnh Yên Bái cũng đã có văn bản cụ thể
giao nhiệm vụ tuần tra, xử lý tình trạng
khai thác khoáng sản trái phép cho phía
Công an tỉnh”.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, tại
thôn Tả Hạ, xã Nghĩa Phúc, TX Nghĩa
Lộ cũng xuất hiện tình trạng khai thác
cát trái phép dưới suối. Tại hiện trường,
chiếc máy xúc lần lượt múc cát dưới
suối cho đoàn xe tải chở ra đường rồi tỏa

đi tứ phía để bán kiếm lời.
Theo người dân địa phương, tình trạng

khai thác cát tại địa điểm này không
thường xuyên, chỉ diễn ra vào mùa mưa
khi lũ đưa cát về nên các đối tượng tranh
thủ khai thác để kiếm lời.

Trao đổi về thực trạng
trên, ông Đinh Văn Thuyên,
Chủ tịch UBND xã Nghĩa
Phúc, cho hay: “Hiện vẫn
chưa rõ địa điểm khai thác
mà báo chí thông tin thuộc
xã Nghĩa Phúc hay không”.
Đồng thời, vị này lập tức gọi
Công an xã xác minh và cho
biết sẽ thông tin sau.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái 
chỉ đạo 

Liên quan đến tình trạng

trên, trao đổi với PV, ông Đặng Duy
Hiển, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn
cho biết: "Sau khi có phản ánh của báo
chí, UBND huyện phối hợp với các Sở,
ngành của tỉnh vào cuộc kiểm tra và
ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái
phép ngay ở đầu lòng hồ".

Ông Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện uỷ
Văn Chấn thì cho hay, đã chỉ đạo UBND
huyện xem xét, xác minh, sau khi có kết
quả sẽ thông tin lại PV.

Về phía lãnh đạo tỉnh, sau khi nhận
được phản ánh, ngày 18/9, ông Trần Huy
Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản
yêu cầu UBND huyện Văn Chấn kiểm tra,
xác minh, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm
vi phạm trong hoạt động khoáng sản trái
phép khu vực lòng hồ thuỷ điện Văn Chấn.

Chủ tịch tỉnh giao UBND huyện Văn
Chấn chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, cơ
quan đơn vị liên quan; thực hiện nghiêm ý
kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại
Văn bản số 2059/UBND-TNMT ngày
30/6/2021 và các Văn bản UBND tỉnh đã
chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản
lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên
địa bàn tỉnh.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ
thông tin và lập hồ sơ xử lý nghiêm hoặc
kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử
lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trong
hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
trên lòng hồ thuỷ điện Văn Chấn theo quy
định. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả
thực hiện trước ngày 30/9/2021.

N.MINH- PHÀN HỌ
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Sở Y tế tỉnh Bắc Giang vừa
ban hành Kết luận thanh tra số
272/KL-SYT về việc chấp hành
các quy định pháp luật trong
triển khai thực hiện chương
trình dân số và quy định về
nghiêm cấm lựa chọn giới tính
thai nhi tại Trung tâm Y tế
(TTYT) huyện Lạng Giang;
chỉ ra một số tồn tại, hạn chế
tại đơn vị này.

Theo đó, TTYT Lạng Giang
chưa huy động được kinh phí đối
ứng của UBND huyện trong triển
khai thực hiện hoạt động truyền
thông. Chưa công khai ngân sách

trên Cổng Thông tin điện tử của
đơn vị, chưa kịp thời công bố
công khai dự toán, chưa thể hiện
địa điểm công khai, còn tình trạng
không công khai theo quy định. 

Trong công tác quản lý tài
sản, trang thiết bị và hàng hóa
phục vụ hoạt động chuyên môn
về sức khỏe sinh sản - kế hoạch
hoá gia đình còn một số thiếu sót
như: Quá trình theo dõi hàng hóa
chưa cập nhật kịp thời, sổ ghi
chép không đủ thông tin, không
liên tục, thiếu xác nhận của người
có thẩm quyền; không dán tem
chứng minh đã được kiểm định,

hiệu chuẩn đối với máy siêu âm,
tủ sấy được cấp từ chương trình
dân số. 

Ngoài ra, chưa ban hành Quy
chế quản lý sử dụng tài sản Nhà
nước tại TTYT; chưa ghi tăng tài
sản được tiếp nhận theo quy định
và không tổ chức kiểm kê tài sản
này vào cuối kỳ kế toán năm;
việc quản lý hồ sơ trang thiết bị
chưa đầy đủ.

Đơn vị này còn thiếu bảng
công khai giá dịch vụ khám bệnh
BHYT và danh mục giá dịch vụ
khám bệnh xã hội hóa tại khoa
Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe
sinh sản.

Quá trình thanh tra phát hiện
một số hồ sơ bệnh án được lập còn
thiếu một số thông tin, trích biên
bản hội chẩn tại một số bệnh án
được kiểm tra chưa ghi chép đầy
đủ. Việc triển khai hệ thống sổ
sách về công tác truyền thông trên
địa bàn còn chưa thống nhất, đồng
bộ dẫn đến kết quả còn có sự sai
lệch. Quá trình kiểm tra giám sát
chuyên môn chưa lập biên bản ghi
nhận kết quả làm việc. Nội dung
đánh về công tác dân số và công
tác truyền thông còn có phần chưa
sâu, chưa cụ thể.

Theo KLTT thì tại một số số
liệu báo cáo của TTYT huyện
Lạng Giang chưa có sự thống
nhất. Đồng thời, chưa chú trọng

rà soát kho dữ liệu để chuẩn hóa
thông tin hộ, cá nhân do cán bộ
quản lý kho dữ liệu chưa biết
thực hiện hết các chức năng trong
phần mềm quản lý.

Kết quả triển khai tiếp thị xã
hội và xã hội hóa phương tiện
tránh thai, hàng hóa sức khỏe
sinh sản còn thấp, chưa tương
xứng với năng lực, tiềm năng nhu
cầu của công dân dân số - kế
hoạch hóa gia đình trên địa bàn. 

Trên địa bàn huyện Lạng
Giang còn 6 đối tượng là phụ nữ
thuộc hộ nghèo là người dân tộc
thiểu số sinh con đúng chính sách
dân số trong 2 năm 2015, 2016
nhưng chưa được hưởng chính
sách hỗ trợ theo quy định tại
Nghị định 39/2015/NĐ-CP...

Trước những tồn tại, hạn chế
trên, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc
TTYT Lạng Giang thực hiện
nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời về
công khai dự toán kinh phí đảm
bảo về thời gian, nội dung. Ban
hành Quy chế quản lý sử dụng tài
sản Nhà nước, ghi tăng tài sản và
cuối kỳ kế toán năm tổ chức kiểm
kê theo quy định. Niêm yết công
khai giá dịch vụ khám bệnh
BHYT và danh mục giá dịch vụ
khám bệnh xã hội hóa tại khoa
Phụ sản - chính sách sức khỏe
sinh sản. 

Tham mưu, đề xuất với

UBND huyện Lạng Giang bố trí
kinh phí để triển khai hoạt động
truyền thông về dân số - kế hoạch
hóa gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn
UBND cấp xã hỗ trợ kinh phí đối
ứng để triển khai thực hiện hoạt
động truyền thông dân số. 

Đồng thời có báo cáo, giải
trình chi tiết và đề xuất giải pháp
đối với 6 trường hợp đủ điều kiện
được hưởng chính sách hỗ trợ
theo quy định tại Nghị định
39/2015/NĐ-CP trên địa bàn
huyện năm 2015, 2016 về Sở Y tế.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND
huyện Lạng Giang hàng năm bố
trí nguồn kinh phí địa phương để
triển khai công tác dân số - kế
hoạch hóa gia đình trên địa bàn;
chỉ đạo các cơ quan chức năng
tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát việc chấp hành pháp luật
với các cơ sở hành nghề y dược
tư nhân trên địa bàn trong quá
trình kinh doanh, cung cấp dịch
vụ về dân số - kế hoạch hóa gia
đình theo phân cấp quản lý, kịp
thời xử lý nghiêm theo quy định
khi phát hiện vi phạm. 

Chỉ đạo, giám sát UBND các
xã, thị trấn thực hiện niêm yết thủ
tục hành chính xét hưởng chính
sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ
nghèo là người dân tộc thiểu số
khi sinh con đúng chính sách dân
số theo quy định. T.THỨ

BẮC GIANG: 

Nhiều tồn tại, hạn chế tại
Trung tâm Y tế Lạng Giang

lTrụ sở Trung tâm y tế  huyện Lạng Giang.

YÊN BÁI:

“Cát tặc” lộng hành, 
Chủ tịch tỉnh yêu cầu làm rõ

l Các đối tượng sử dụng cả thuyền để hút cát. 

lTại một địa điểm thuộc lòng hồ thủy điện Văn Chấn, ngoài khai

thác cát, có dấu hiệu cho thấy các đối tượng còn tuyển cả vàng. 
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Bảo hiểm y tế (BHYT)  học
sinh, sinh viên (HSSV) là chính
sách an sinh xã hội nhân văn sâu
sắc của Đảng và Nhà nước ta,
không vì mục đích lợi nhuận và
được thực hiện theo nguyên tắc:
bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa
những người tham gia. Do đó,
việc thực hiện chính sách BHYT
HSSV không chỉ đảm bảo cho
các em HSSV được chăm sóc tốt
sức khỏe ban đầu để yên tâm học
tập, mà còn giúp giảm gánh nặng
về kinh tế cho gia đình khi các
em không may mắc phải những
căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí
điều trị cao, từ đó các em có cơ
hội được khám chữa bệnh
(KCB), được khỏe mạnh và quay
trở lại cuộc sống bình thường.

Mức đóng bảo hiểm năm
học 2021-2022

Trong năm học mới này,
không có sự thay đổi về mức đóng
BHYT của HSSV. Theo đó, mức
đóng BHYT HSSV hàng tháng
bằng 4,5% mức lương cơ sở
(tương đương với 4,5% x
1.490.000 = 67.050đ/học
sinh/tháng và 1 năm là 804.600đ).
Trong đó, NSNN hỗ trợ 30% mức
đóng, HSSV chỉ đóng 70% mức
đóng. Như vậy, số tiền thực tế mà
mỗi HSSV sẽ đóng là
46.935đ/tháng, tương đương với
563.220đ/năm.

Về phương thức và nơi đăng
ký tham gia, phụ huynh, HSSV
có thể lựa chọn phương thức
đóng BHYT định kỳ 3 tháng, 6
tháng hoặc 12 tháng và đăng ký
tham gia tại cơ sở giáo dục, nhà
trường nơi HSSV đang theo học.
Cụ thể:

Khi tham gia BHYT, HSSV
sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
được cấp thẻ BHYT theo mã số
BHXH; được chăm sóc sức khỏe
ban đầu tại nhà trường hoặc cơ sở

y tế theo quy định; được chi trả
chi phí KCB trong phạm vi quyền
lợi và mức hưởng; được lựa chọn
và thay đổi nơi đăng ký KCB ban
đầu theo quy định vào tháng đầu
mỗi quý; được cơ quan BHXH tư
vấn, hỗ trợ, giải đáp về BHYT;
được khiếu nại, tố cáo hành vi vi
phạm pháp luật về BHYT.

Mức hưởng bảo hiểm 
Khi tham gia BHYT, nếu

HSSV KCB đúng tuyến tại cơ sở
y tế có ký hợp đồng KCB BHYT
và thực hiện đầy đủ thủ tục,
HSSV có thẻ BHYT mã quyền
lợi là 4 thì được hưởng 80% chi
phí KCB.

Trường hợp, HSSV KCB

BHYT không đúng tuyến, không
có giấy chuyển tuyến mà xuất
trình đầy đủ thủ tục KCB BHYT,
HSSV được quỹ BHYT thanh
toán trong phạm vi, mức hưởng

và tỉ lệ hưởng như sau: 100% khi
KCB ngoại trú bệnh viện tuyến
huyện; 100% khi KCB nội trú
bệnh viện tuyến huyện, tỉnh;
40% khi KCB nội trú bệnh viện
tuyến Trung ương.

Trong trường hợp HSSV
không xuất trình đầy đủ thủ tục
KCB BHYT tại nơi đăng ký
KCB BHYT ban đầu thì được cơ
quan BHXH thanh toán trực tiếp
chi phí KCB BHYT cho các
trường hợp: KCB ngoại trú được
hưởng tối đa 0,15 lần mức lương
cơ sở, tương đương 1.490.000đ x
0,15 = 223.500đ; KCB nội trú
được hưởng tối đa 0,5 lần mức
lương cơ sở, tương đương
1.490.000đ x 0,5 = 745.000đ.

Còn đối với những HSSV đi
KCB tại cơ sở y tế không có hợp
đồng KCB BHYT sẽ được cơ
quan BHXH thanh toán trực tiếp
chi phí KCB BHYT cho các
trường hợp: 

Thứ nhất, KCB ngoại trú
bệnh viện tuyến huyện được
hưởng tối đa 0,15 lần mức lương
cơ sở, tương đương 1.490.000đ x
0,15 = 223.500đ; 

Thứ hai, KCB nội trú bệnh
viện tuyến huyện được hưởng tối
đa 0,5 lần mức lương cơ sở,
tương đương 1.490.000đ x 0,5 =
745.000đ; 

Thứ ba, KCB nội trú bệnh
viện tuyến tỉnh được hưởng tối
đa 1 lần mức lương cơ sở, tương
đương 1.490.000đ x 1,0 =
1.490.000đ; 

Thứ tư, KCB nội trú bệnh
viện tuyến Trung ương được
hưởng tối đa 2,5 lần mức lương
cơ sở, tương đương 1.490.000đ x
2,5 = 3.725.000đ.

Riêng các trường hợp cấp
cứu, HSSV được KCB tại bất kỳ
cơ sở KCB nào và phải xuất
trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy
thân có ảnh trước khi ra viện để
được hưởng quyền lợi BHYT
theo quy định.

Cách tra cứu thời hạn sử
dụng thẻ BHYT

Phụ huynh, HSSV có thể tra
cứu về thời hạn sử dụng thẻ
BHYT theo các cách truy cập
vào Cổng Thông tin điện tử
BHXH Việt Nam tại địa chỉ sau:

https://baohiemxahoi.gov.vn/trac
uu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-
dung-the- bhyt.aspx; hoặc nhắn
tin theo cú pháp: BH THE “Mã
thẻ BHYT” gửi 8079.

Hoặc cài đặt và sử dụng ứng
dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội
số” để theo dõi quá trình đóng -
hưởng BHYT của bản thân; cập
nhật các thông tin về chính sách
BHXH, BHYT, BHTN; thực
hiện một số dịch vụ công của
ngành BHXH Việt Nam.

Thời gian qua, với trách
nhiệm tổ chức, thực hiện chính
sách BHYT, ngành BHXH Việt
Nam đã và đang nỗ lực thực hiện
tốt việc bảo đảm quyền lợi BHYT
cho HSSV; tăng cường cải cách
thủ tục hành chính theo hướng
đơn giản, thuận tiện cho HSSV
trong các thủ tục tham gia BHYT,
sử dụng thẻ BHYT khi đi KCB…

Đặc biệt, từ tháng 6/2021,
người tham gia BHYT (trong đó
có các em HSSV) có thể sử dụng
hình ảnh thẻ BHYT trên ứng
dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội
số” thay cho thẻ BHYT giấy, để
đi KCB BHYT tại các cơ sở
KCB. Qua đó giúp người tham
gia BHYT tiết kiệm thời gian khi
đi KCB, không còn lo thủ tục
KCB sẽ khó khăn khi mất, hay
hỏng thẻ BHYT giấy.

Trong trường hợp phụ huynh,
HSSV có bất cứ thắc mắc nào
liên quan đến BHYT HSSV có
thể gọi điện đến Tổng đài
1900.9068 của BHXH Việt Nam
để được tư vấn và hỗ trợ.

BÙI ANH

Mức đóng Bảo hiểm y tế
học sinh, sinh viên

l Tham gia BHYT giúp học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu
ngay tại trường học.

Năm học 2021-2022,
ngân sách nhà nước tiếp
tục hỗ trợ 30% mức đóng
bảo hiểm y tế cho học
sinh, sinh viên, như vậy
học sinh sinh viên chỉ
đóng 70% mức đóng.
Theo đó, số tiền thực tế
mà mỗi học sinh, sinh
viên sẽ đóng là
46.935đ/tháng, tương
đương với 63.220đ/năm.

Năm học 2020-2021, toàn
quốc có hơn 18 triệu HSSV
tham gia BHYT. Trong đó, có
hơn 14,5 triệu HSSV tham
gia tại nhà trường; 3,5 triệu
em tham gia theo nhóm
BHYT khác (như hộ nghèo,
hộ cận nghèo, thân nhân lực
lượng vũ trang...). Trong năm
2020, cả nước có trên 6,8
triệu lượt HSSV đi KCB
BHYT được quỹ BHYT chi
trả 2.296,11 tỷ đồng.

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 13)

1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 172, tờ bản đồ số 13, có diện tích 150,9
m2, có địa chỉ tại: số 46 Hạc Thành, phường Tân Sơn, Tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 028098 do UBND Thành phố Thanh Hóa cấp cho bà Đới Thị Loan ngày
20/11/2017, số vào sổ cấp GCN số: CH 01785/11378/QĐ - UBND và trang bổ sung giấy chứng nhận sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài
sản gắn liền với đất được UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 29/11/2017, cụ thể:

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Hình thức sử dụng; Sử dụng riêng: 150,9m2Sử dụng chung: Không; + Thời hạn sử
dụng: Lâu dài; + Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSD đất như giao đất  thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 2.519.031.752 đồng (Hai tỷ năm trăm mười chín triệu không trăm ba mươi mốt nghìn bảy trăm năm mươi
hai đồng). Gía khởi điểm chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách
hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 503.000.000 đồng /01 hồ sơ. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với

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

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, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 23/9/2021 đến hết ngày 09/10/2021 (giờ hành

chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07,08/10/2021 và ngày 11/10/2021;
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 0781.000.76.8888

tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Thanh Hóa (VCB Thanh Hóa);
Nội dung nộp tiền đặt trước[ Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thi hành án TP Thanh Hóa tại SN 46 Hạc Thành

mang tên bà  Đới Thị Loan.
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá:Bắt đầu từ  14h00 ngày 12/10/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên,

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0989589052

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông
Năng. Địa chỉ: Số 03 Lê Duẩn, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh
Đắk Lắk

2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa
chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐVTSGLVĐ của ông Hoàng Văn Mạnh và bà
Nguyễn Thị Phương, địa chỉ thửa đất: Thôn Lộc Bằng, xã Phú Lộc, huyện
Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản như sau:

TS1: QSDĐ có diện tích 8.688,2m2 (CLN), thuộc TĐ số 18, TBĐ số 21,
theo GCN QSD đất số BQ 795075 do UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk
Lắk cấp. TS trên đất: 255 cây hạt màu, 04 cây mít thường.

TS2: QSDĐ theo GSNQSDĐ có diện tích 5.050,7m² (CLN), thuộc TĐ
số 1, TBĐ số 61, theo GCN QSD đất số BA 789627 do UBND huyện Krông
Năng, tỉnh Đắk Lắk cấp. TS trên đất: 164 cây cau, 15 cây sầu riêng đô na,
08 cây  bơ thường.

TS3: QSDĐ theo GSNQSDĐ có diện tích 6150m2 (CF), thuộc TĐ số
119, TBĐ số 9, theo GCN QSD đất số P 069592 do UBND huyện Krông
Năng, tỉnh Đắk Lắk cấp. TS trên đất: 165 cây cà phê vối, 146 cây gòn, 23
cây sầu riêng đô na.

4. Giá khởi điểm: 
TS1: GKĐ: 324.975.600 đồng, tiền đặt trước: 48.700.000 đồng
TS2: GKĐ: 175.091.300 đồng, tiền đặt trước: 26.300.000 đồng
TS3: GKĐ: 269.240.400 đồng, tiền đặt trước: 40.400.000 đồng
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 12.13.14/10/2021 (trong giờ hành

chính).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu

giá: từ ngày 17/09/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/10/2021; tại Công ty
Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá
thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho
Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá
của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá đề nghị khách hàng
đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng
dẫn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 15/10/2021 tại

Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng

ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, ĐT:
0262.3900.999 - 0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 
BAN MÊ

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco đấu
giá lô tài sản kê biên thi hành án gồm 03 điện
thoại di động đã qua sử dụng (bán cả lô,
không bán lẻ), cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Điện thoại di động nhãn hiệu VERTU màu vàng
đen, số IMEI: 355711020082288.

- Tài sản 2: Điện thoại di động nhãn hiệu VERTU màu vàng
đen, số IMEI: 355711020099860.

- Tài sản 3: Điện thoại di động nhãn hiệu VERTU màu đen bạc
ở đằng sau nắp có dòng chữ HAND MADE IN ENGLAND BY C.DAVIS.

- Tổng giá khởi điểm: 1.044.500.000 đồng (Một tỷ, không trăm
bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Tổng tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm triệu
đồng/hồ sơ).

- Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP.Hải
Phòng (địa chỉ: Số 07 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô
Quyền, TP.Hải Phòng).

- Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và
nộp phiếu trả giá: Từ ngày 20/9/2021 đến 17 giờ 00 ngày
01/10/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (trong giờ
hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27/9/2021 và
28/9/2021 tại kho của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
(địa chỉ: Số 07 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô
Quyền, TP.Hải Phòng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/9/2021 đến 16 giờ
00 ngày 01/10/2021.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ
sơ và tiền đặt trước trong thời hạn tại thông báo này.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 04/10/2021
tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco. 

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa
chỉ: Số 152 Văn Cao, TP.Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3822476.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HP.AUSERCO

BẠN CẦN BIẾT



Kiểm sát giúp phát hiện kịp thời
vi phạm

Thông qua hoạt động kiểm sát thi
hành án hành chính (THAHC), Kiểm
sát viên sẽ kịp thời phát hiện những
hành vi vi phạm pháp luật của các cơ
quan, tổ chức và cá nhân có liên quan
trong quá trình THAHC để đưa ra
những yêu cầu, kiến nghị người có
thẩm quyền xử lý hoặc khắc phục các
hành vi vi phạm nhằm bảo đảm cho
các bản án, quyết định đã có hiệu lực
pháp luật của Tòa án được thi hành
nghiêm minh.

Việc kiểm sát THAHC được thực hiện
theo quy định tại Điều 315 Luật Tố tụng
hành chính năm 2015; Điều 28 Luật Tổ
chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời
hạn, trình tự, thủ tục THAHC và
xử lý trách nhiệm đối với người không thi
hành bản án, quyết định của Tòa án; Quy
chế công tác Kiểm sát THADS, THAHC
ban hành kèm theo Quyết định số
810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của
Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là
Quy chế 810/QĐ-VKSTC). 

Theo Điều 3 Quy chế số 810/QĐ-
VKSTC, khi thực hiện công tác kiểm sát
THADS, hành chính, Viện kiểm sát nhân
dân kiểm sát việc tuân theo pháp Luật
của Tòa án, cơ quan THADS, Chấp hành
viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên
quan đến hoạt động THADS, Văn phòng
Thừa phát lại và Thừa phát lại từ khi bản
án, quyết định dân sự, hành chính có hiệu
lực thi hành cho tới khi kết thúc việc thi
hành án; việc khiếu nại, tố cáo về
THADS, hành chính được giải quyết
xong, có căn cứ và đúng quy định của
pháp Luật.

Viện kiểm sát kiểm sát THAHC tập
trung vào một số nội dung như: Kiểm
sát việc phân công Chấp hành viên thực
hiện theo dõi việc THAHC; Kiểm sát
việc ra thông báo về việc tự nguyện thi
hành án; Kiểm sát biên bản làm việc với
người phải thi hành án; Kiểm sát việc
ban hành Kiến nghị đối với người chậm
thi hành án; Kiểm sát việc yêu cầu giải
thích bản án; Kiểm sát việc lập hồ sơ
theo dõi THAHC; Kiểm sát việc đăng
tải thông tin công khai Quyết định buộc
THAHC trên Trang thông tin điện tử

của Cục THADS tỉnh, tích hợp trên
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục
THADS và Cổng thông tin điện tử của
Chính phủ trong trường hợp người phải
thi hành án là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ; chấm dứt công khai thông
tin trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được thông báo về kết quả
thi hành xong…

Còn bất cập, thiếu quy định 
hướng dẫn cụ thể

Tuy nhiên, thực tiễn kiểm sát
THAHC cho thấy, một số quy định của
pháp luật hiện nay về kiểm sát THAHC
vẫn còn bất cập, cần tiếp tục được nghiên
cứu, hoàn thiện. 

Theo đó, còn thiếu các quy định pháp
luật hướng dẫn về công tác kiểm sát
THAHC. Công tác kiểm sát THAHC
của Viện Kiểm sát mới chỉ được quy
định chung tại Điều 315 Luật Tố tụng
hành chính năm 2015 và quy định lồng
ghép tại Điều 28 Luật Tổ chức Viện
kiểm sát nhân dân năm 2014. Các điều
luật này chỉ quy định các nội dung mang
tính cơ bản về kiểm sát THAHC mà
chưa có các quy định chi tiết, cụ thể để
điều chỉnh. Chính điều này dẫn đến công
tác kiểm sát THAHC của Kiểm sát viên
gặp nhiều khó khăn và phần nào cũng
làm giảm hiệu quả tổ chức thi hành bản
án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
của Tòa án đuợc thi hành trên thực tế.
Do đó, cần sớm ban hành các văn bản
hướng dẫn chuyên sâu về kiểm sát
THAHC để bảo đảm hiệu quả của hoạt
động kiểm sát THAHC.

Quyền hạn của Viện kiểm sát trong
việc kiểm sát thi hành quyết định buộc thi
hành bản án, quyết định hành chính của
Tòa án còn hạn chế. Theo quy định tại
Khoản 2 Điều 312 Luật Tố tụng hành
chính năm 2015 thì Tòa án đã xét xử sơ
thẩm phải ra quyết định buộc THAHC.

Quyết định buộc thi hành án phải được
gửi cho người phải thi hành án, người
được thi hành án, thủ trưởng cơ quan cấp
trên trực tiếp của người phải thi hành án
và Viện kiểm sát cùng cấp. thủ trưởng cơ
quan cấp trên trực tiếp của người phải thi
hành án có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc
và xử lý trách nhiệm của người phải thi
hành án theo quy định của pháp luật.
Quyết định buộc thi hành án cũng phải
gửi cho cơ quan THADS nơi Tòa án đã
xét xử sơ thẩm để theo dõi việc THAHC
theo quyết định của Tòa án. Như vậy, theo
quy định trên đối với những chủ thể đuợc
gửi quyết định buộc thi hành án đều có
quyền hạn nhất định để bảo đảm cho bản
án, quyết định của Tòa án được thi hành. 

Trong khi đó, điều luật này không
quy định Viện kiểm sát được thực hiện
quyền gì khi nhận được quyết định của
Tòa án. Nếu căn cứ vào Điều 315 Luật
Tố tụng hành chính năm 2015 về kiểm
sát THAHC thì Viện kiểm sát được thực
hiện quyền kiến nghị để bảo đảm cho
phán quyết của Tòa án được thực thi một
cách hiệu quả. Tuy nhiên, do không có
văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn
nội dung này nên việc triển khai thực
hiện trên thực tế sẽ gặp không ít khó
khăn. Mặt khác, việc kiểm sát người phải
thi hành án là UBND hoặc Chủ tịch
UBND còn khá mới mẻ với với công tác
kiểm sát thi hành án hành chính.

Mặc dù Quy chế 810/QĐ-VKSTC đã
có quy định về kiểm sát THADS, hành
chính, tuy nhiên việc THAHC có những
đặc thù riêng, không giống với các việc
THADS thông thường. Việc thiếu các
quy định pháp luật chuyên biệt điều
chỉnh hoạt động kiểm sát THAHC cũng
làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức
về chức năng nhiệm vụ trong kiểm sát
THAHC cũng như hiệu quả của công tác
kiểm sát này, do đó, cần thiết phải tiếp
tục hoàn thiện các quy định pháp luật
chuyên sâu về kiểm sát THAHC. 

HOÀNG THANH HOA 
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TIN TỨC

BÌNH ĐỊNH: 
Rà soát, xử lý dứt điểm án
có điều kiện thi hành

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng là kết thúc năm
công tác 2021, Cục THADS tỉnh Bình

Định cho biết các cơ quan THADS trên địa
bàn sẽ tập trung rà soát, xử lý đúng quy định
các vụ việc đang tổ chức thi hành; huy động
mọi nguồn lực và thực hiện mọi giải pháp để
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được
giao, đảm bảo với điều kiện, tình hình dịch
bệnh. Trong đó, tập trung rà soát các vụ việc
thi hành án có điều kiện để chỉ đạo Chấp hành
viên, công chức xử lý dứt điểm; củng cố hồ
sơ, căn cứ pháp lý để xử lý việc thi hành án
theo đúng quy định của pháp luật, nhất là
các vụ việc không có điều kiện thi hành.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động quản
lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên
môn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 để
giải quyết tốt các công việc. Thực hiện tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
duy trì và thực hiện tốt việc ban hành văn
bản điện tử; triệt để ứng dụng công nghệ
thông tin để quản lý, chỉ đạo, điều hành
thông suốt, hiệu quả từ Cục đến Chi cục.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
thủ trưởng đơn vị thường xuyên theo dõi,
quản lý việc đi lại, tiếp xúc của công chức,
người lao động khi ra ngoài trụ sở cơ quan;
tranh thủ, phối hợp với cơ quan có thẩm
quyền đề nghị được tiêm đầy đủ vắc xin
Covid-19 cho toàn thể công chức, người lao
động để an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong
thời gian đến. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm
tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch;
chuẩn bị ứng phó và thực hiện tốt phương
án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-
19 tại các đơn vị trong mọi tình huống. 

HỒNG LÊ 

TP NGÃ BẢY, HẬU GIANG: 
Chú trọng công tác 
tiếp nhận, quản lý 
kho vật chứng 

Tại Chi cục THADS TP.Ngã Bảy, công
tác tự kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý,

xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản
lý kho vật chứng luôn được lãnh đạo Chi
cục chú trọng và thực hiện hàng năm. Thực
tế kiểm tra cho thấy, công tác này đã được
thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của
Thông tư số 01/2017/TT-BTP của Bộ Tư
pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm
giữ trong THADS và Quyết định của Tổng
cục THADS về việc ban hành quy trình
tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài
sản tạm giữ trong THADS. Công tác phối
hợp với các cơ quan chức năng trong việc
giao, nhận vật chứng đã được thực hiện có
hiệu quả; quá trình tiếp nhận vật chứng, tài
sản tạm giữ luôn có sự tham gia đại diện
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố nhằm
đảm bảo tính đúng đắn, chính xác ngay từ
giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, hiện nay Chi cục vẫn chưa
được xây kho vật chứng theo quy định, thủ
kho là công chức kiêm nhiệm nên vẫn còn
một số khó khăn, lúng túng trong việc tiếp
nhận các vật chứng đặc thù. Thời gian tới,
Chi cục sẽ khắc phục những vấn đề này
đồng thời yêu cầu Chấp hành viên, thủ kho,
kế toán nghiệp vụ phải thường xuyên kiểm
tra, đối chiếu đảm bảo thống nhất giữa vật
chứng, tài sản tạm giữ thực tế với vật chứng,
tài sản tạm giữ thể hiện trên sổ sách; thực
hiện nghiêm công tác kiểm kê và chế độ báo
cáo đúng quy định. B.NGỌC

Hoàn thiện quy định về 
kiểm sát thi hành án hành chính

lKiểm sát thi hành án hành chính có vai trò quan trọng trong việc giải quyết vụ án hành chính. 
(Ảnh minh họa)

Kiểm sát thi hành án hành
chính có ý nghĩa rất quan
trọng đối với quá trình giải
quyết vụ án hành chính nói
chung và đối với hoạt
động thi hành án hành
chính nói riêng. 

Mới đây, Lãnh đạo Cục THADS
tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm,

tặng quà, khẩu trang y tế cho cấp ủy,
chính quyền địa phương và một số gia
đình khó khăn trên địa bàn xã Đạ Sar,
huyện Lạc Dương. Thông qua hoạt
động này, Cục THADS mong muốn
chung tay cùng với chính quyền và
người dân thực hiện tốt công tác phòng
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và
góp phần cùng địa phương thực hiện

thắng lợi chủ trương xây dựng nông
thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi thăm và tặng quà, Phó Cục
trưởng Cục THADS tỉnh Lâm Đồng Vũ
Ngọc Thành đã trao 2.000 khẩu trang y
tế và 5 triệu đồng cho UBND xã Đạ Sar,
huyện Lạc Dương nhằm chia sẻ, hỗ trợ
cấp ủy, chính quyền địa phương và người
dân trên địa bàn trong công tác phòng
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhân
dịp này, Cục THADS tỉnh cũng đã trao

tặng một số phần quà cho các hộ gia đình
thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã. Việc
làm ý nghĩa này không chỉ góp phần
động viên, san sẻ nỗi lo với người dân có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mà còn
là một trong những hoạt động thiết thực
nhằm triển khai có hiệu quả phong trào
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2026
và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-
CT/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy
Lâm Đồng về tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn tỉnh. PV

CỤC THADS LÂM ĐỒNG: 
Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19



XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn Số 263 (8.342) Thứ  Hai 20/9/2021 17baoplvn2014@gmail.com

QUốC PHÒNG - AN NINH

Bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu
phòng, chống dịch Covid-19

Hội thi BCV giỏi toàn quân năm 2021
được tổ chức theo 2 vòng. Vòng sơ khảo
diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/9. Vòng
chung khảo diễn ra từ ngày 14 đến ngày
15/9. Hai vòng thi đều gồm 3 nội dung
gồm: thi viết đề cương tuyên truyền, thi
thuyết trình, thi nhận thức.

Trong 76 BCV tham dự hội thi, có 38
người là bí thư, phó bí thư, ủy viên thường
vụ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; 38
người là BCV cấp trên trực tiếp cơ sở và
đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương,
Bộ Quốc phòng. Cán bộ dự thi là lãnh đạo,
chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn, sư đoàn,
chỉ huy cơ quan chính trị các cấp, có trình
độ tiến sĩ, thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp
chiếm tỷ lệ rất cao. Đây là cơ sở quan
trọng bảo đảm chất lượng của hội thi cấp
toàn quân năm nay.

Điểm nhấn ấn tượng của hội thi năm
nay là lần đầu tiên được tổ chức bằng
hình thức trực tuyến, kết nối cầu truyền
hình trong toàn quân. Việc áp dụng
phương thức tổ chức mới trong bối cảnh
tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến
phức tạp, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách
về phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn
tuyệt đối, kiên quyết không để dịch lây
nhiễm vào đơn vị, vừa thích ứng với
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
với sự bùng nổ của xu hướng chuyển đổi
số trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,
trong đó có lĩnh vực tuyên truyền miệng
và hoạt động báo cáo viên.

Để phục vụ hội thi, Binh chủng Thông
tin liên lạc đã phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan triển khai 54 điểm cầu
phục vụ vòng sơ khảo và 52 điểm cầu
vòng chung khảo. Đồng thời, triển khai hệ
thống truyền số liệu quân sự và máy tính
đồng bộ đến từng điểm cầu để phục vụ
việc ứng dụng phần mềm trong công tác
tổ chức và các phần thi rất hiệu quả; bảo
đảm chặt chẽ các yêu cầu về phòng, chống
dịch Covid-19.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy
viên Trung ương đảng, Phó Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị cho biết, tiếp nối

thành công của hội thi ở các cấp, Hội thi
báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021 là
một trong những hoạt động có ý nghĩa
chính trị sâu sắc, nhằm đẩy mạnh tuyên
truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc
sống. Hội thi năm nay, còn mang một
thông điệp mạnh mẽ, biểu thị quyết tâm
chính trị rất cao của toàn quân, đó là
“Quân đội cùng cả nước chung sức,
đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến
thắng đại dịch Covid-19”.

Chia sẻ những cách làm hay, 
kinh nghiệm quý

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục
trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục
Chính trị, Trưởng ban Tổ chức hội thi
đánh giá: “Chất lượng nội dung các
chuyên đề bảo đảm tính lý luận và thực
tiễn, tính thời sự, tính chiến đấu, tính dự
báo và định hướng tư tưởng cao, có sức
cổ vũ hành động mạnh mẽ. Mỗi chuyên
đề, mỗi BCV có cách tiếp cận dưới
nhiều góc độ, phong cách thể hiện riêng
khá độc đáo, gắn với liên hệ, vận dụng
sát đặc thù nhiệm vụ và thực tiễn cơ
quan, đơn vị... Do đó, tránh được sự
nhàm chán, tăng tính phong phú, sinh
động, hấp dẫn trong từng phần thể hiện”.

Hầu hết các thí sinh dự thi đã lựa chọn
đúng, trúng, chính xác những vấn đề trọng
tâm, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,
như: Khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc; quan điểm về bảo vệ Tổ
quốc từ sớm, từ xa; phát triển kinh tế-xã
hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh;
phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân;
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi

số; xây dựng quân đội vững mạnh về
chính trị; xây dựng quân đội tinh, gọn,
mạnh, tiến lên hiện đại; trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên; gìn giữ và
phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ... Chủ
đề những tưởng rộng lớn, bao trùm, nhưng
đã được từng thí sinh cụ thể hóa, gắn sát
với thực tiễn xây dựng quân đội, nhất là
thực tiễn cơ sở; chia sẻ những cách làm
hay, kinh nghiệm quý và đề xuất giải pháp
hiện thực hóa các nội dung theo từng chủ
đề cụ thể.

Với chuyên đề “An ninh con người
trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”,
Trung tá Ngô Minh Sáng, Phó Chủ
nhiệm Chính trị, Kho 661, Cục Xăng
dầu, Tổng cục Hậu cần là một trong hai
BCV đoạt giải Nhất hội thi. Trung tá
Ngô Minh Sáng đưa ra nhiều giải pháp
bảo đảm an ninh con người, nhất là
trong tình hình đại dịch Covid-19 bùng
phát, diễn biến phức tạp, như: Cần đẩy
mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền
vững, nâng cao chất lượng cuộc sống
của nhân dân; bảo đảm tốt an ninh lương
thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi
trường, an ninh cá nhân và an ninh cộng
đồng cho người dân; bảo đảm an ninh
chính trị, quyền con người, coi con
người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và
là mục tiêu phát triển trong mọi lĩnh vực
của đời sống xã hội; an ninh con người
phải gắn với an ninh xã hội, an ninh
quốc gia và vấn đề độc lập, chủ quyền
quốc gia, dân tộc...

Bài thi đoạt giải Ba của Đại tá Nguyễn
Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử
Quân sự Việt Nam: “Quan điểm Đại hội
XIII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm,
từ xa” không sa vào lý luận đơn thuần, mà
nhấn mạnh đến nâng cao năng lực dự báo
chiến lược về quốc phòng an ninh để tham
mưu chính xác cho Đảng, Nhà nước sớm
có đối sách chủ động ngăn ngừa các nguy

cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.
Để phát huy kết quả của hội thi và hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong
lễ bế mạc hội thi, Trung tướng Trịnh Văn
Quyết yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị
viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và
các đồng chí báo cáo viên cần tiếp tục bám
sát thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền, triển
khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tạo xung lực
mới, cao trào mới để sớm đưa nghị quyết
của Đảng vào cuộc sống.

Đội ngũ báo cáo viên trong quân đội
cần nắm vững đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; chủ
động, nhạy bén trước các tình huống phức
tạp; tham mưu giúp cấp ủy, chính ủy,
chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị
đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng,
tạo sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng và
hành động trong toàn quân.

“Từ kết quả hội thi, cấp ủy, chỉ huy các
cấp cần tổ chức rút kinh nghiệm, tìm tòi,
đề xuất biện pháp đổi mới nội dung, hình
thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng
khoa học, công nghệ, kết hợp truyền thống
và hiện đại để công tác BCV, tuyên truyền
miệng nói riêng, công tác tư tưởng trong
quân đội nói chung ngày càng phát huy
hiệu quả thiết thực trong từng cơ quan,
đơn vị, góp phần xây dựng quân đội tinh,
gọn, mạnh, tiến lên hiện đại...”, Trung
tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

LAM HẠNH

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh

Đồng Nai cho biết, sáng qua (19/9), đơn
vị đã tổ chức xuất quân đợt 2 giúp dân
chống dịch và tặng phần quà hỗ trợ công
nhân các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó
khăn do dịch Covid-19. 

Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã huy
động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ, dân
quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch,
lập 1.076 chốt kiểm soát, cử 250 cán bộ
trực tiếp tham gia tại 11 bệnh viện dã
chiến, huy động hơn 2.000 lượt phương
tiện vận tải để cung cấp lương thực, thực

phẩm hỗ trợ nhân dân tại các địa bàn khó
khăn, cử hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ trực
tiếp tham gia vận chuyển, giúp dân thu
hoạch mùa màng, hỗ trợ tiêu thụ nông
sản; phối hợp, vận động quà, nhu yếu
phẩm… tổng giá trị gần 40 tỷ đồng, hỗ
trợ hàng ngàn phần quà giúp đỡ nhân
dân khó khăn do đại dịch…

“Chương trình 2.500 phần quà nghĩa
tình và 500 phần bánh Trung thu do Quân
khu 7 hỗ trợ công nhân các khu nhà trọ
có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng
dịch Covid-19 tiếp tục là sự chung sức
cùng hệ thống chính trị, góp phần giảm

bớt khó khăn cho bà con nhân dân và
người lao động các khu nhà trọ. Việc làm
này tiếp tục củng cố, tỏa sáng hình ảnh,
phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ”, Đại
tá Vũ Văn Điền nhấn mạnh.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ các
đơn vị của lực lượng vũ trang Đồng Nai
đã hành quân về các địa phương tặng quà
cho công nhân nhà trọ khó khăn, tặng
bánh Trung thu cho các cháu thiếu nhi và
giúp đỡ nhân dân chống dịch Covid-19.

Trước đó, đoàn công tác Đoàn Thanh
niên, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí
Minh phối hợp với Cơ quan đại diện
Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân
đội tại phía Nam, Hội Thiện nguyện Bình
An, Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3 tổ
chức thăm tặng quà Tết Trung thu cho các
cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn Phường 11, Quận 3.

NHẬT TUẤN-TUẤN ANH

Ngày hội của công tác 
tuyên truyền miệng trong Quân đội

Hội thi Báo cáo viên (BCV) giỏi
toàn quân năm 2021 bằng hình
thức trực tuyến đã khép lại. Từ
kết quả của hội thi, Tổng cục
Chính trị sẽ lựa chọn BCV xuất
sắc tham gia Hội thi BCV giỏi
toàn quốc do Ban Tuyên giáo
Trung ương tổ chức.

lBáo cáo viên một điểm cầu được chúc mừng sau khi đoạt giải.

Tặng quà Trung thu cho trẻ em vùng tâm dịch

lTặng quà Trung thu trẻ em vùng tâm dịch .

Sau 4 ngày đua tài, Hội thi BCV
giỏi toàn quân năm 2021 ghi nhận
75/76 BCV đạt giỏi được đề nghị công
nhận Danh hiệu BCV giỏi toàn quân
năm 2021; 28 BCV đạt thành tích xuất
sắc trong hội thi (trong đó có 2 giải
Nhất; 10 giải Nhì và 16 giải Ba); 8 tập
thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất
sắc trong bảo đảm, phục vụ hội thi
được đề nghị Thủ trưởng Tổng cục
Chính trị khen thưởng. 

lTrung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi
bế mạc.
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XÃ HộI
sinhhungplvn@gmail.com

1. Chương trình đào tạo
- Văn bằng tốt nghiệp: Học viên tham gia

toàn bộ chương trình đào tạo được cấp
Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ xét
xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. Học
viên tham gia một hoặc một số môn học
được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành
môn học đã tham gia. Nội dung chi tiết
Chương trình đào tạo xem tại Cổng thông
tin Học viện Tư pháp (http://hocvien-
tuphap.edu.vn/daotao/Lists/ChuongTrin-
hDaoTao/Attachments/19/chuong%20trinh
%20chi%20tiet%20dao%20tao%20chung%
20TP%20KSV%20LS.pdf ).

- Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp:
Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc
trong ngành Toà án, Kiểm sát hoặc văn
phòng Luật sư, công ty Luật… 

- Thời gian: 18 tháng (52 tín chỉ)
- Địa điểm đào tạo:
+ Tại TP. Hà Nội: Học viện Tư Pháp, phố

Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.
Hà Nội. 

+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Học viện Tư pháp tại
TP. Hồ Chí Minh - Số 821 Kha Vạn Cân,
phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ
Chí Minh.

2. Đối tượng tuyển sinh: Người có trình
độ Cử nhân luật trở lên (bao gồm cả những
người đang làm việc tại các cơ quan Toà án,
Viện kiểm sát có nhu cầu tham gia khoá đào
tạo).

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Thời gian đào tạo: Lớp học cả ngày

Thứ 7, Chủ nhật (trừ nghỉ hè, Lễ, Tết).
5. Lệ phí và học phí 
5.1. Lệ phí 
- Lệ phí xét tuyển: 150.000 đồng/hồ

sơ/người. 
5.2. Học phí
- Đối với lớp mở tại Hà Nội: 34.140.000

đồng/học viên/khóa học (tương ứng với 52
tín chỉ).

- Đối với lớp mở tại TP. Hồ Chí Minh:
37.790.000 đồng/học viên/khóa học (tương
ứng với 52 tín chỉ).

Hằng năm mức học phí trên có thể tăng
thêm, mức tăng có thể thay đổi theo quy
định của pháp luật và Quyết định của Giám
đốc Học viện Tư pháp

- Học viện Tư pháp có chính sách ưu đãi
miễn giảm học phí cho những học viên
thuộc đối tượng chính sách, đã từng theo
học tại Học viện Tư pháp và những học viên
nộp hồ sơ sớm. Chi tiết xem tại
http://hocvientuphap.edu.vn/daotao/Pages
/quy-dinh-ve-dao-tao.aspx?ItemID=28

6. Nhận hồ sơ tuyển sinh
Mỗi thí sinh nộp 02 hồ sơ theo mẫu của

Học viện Tư pháp (tải hồ sơ tại trang cổng
thông tin Học viện Tư pháp: http://hocvien-
tuphap.edu.vn/daotao/Pages/cac-mau-
don.aspx?ItemID=9). 

Thời hạn, cách thức nhận hồ sơ tuyển
sinh thực hiện theo Thông báo tuyển sinh
của Học viện Tư pháp. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin xem
tại website Học viện Tư pháp:
www.hocvientuphap.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH  
LỚP ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ TẠI HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Học viện Tư pháp liên tục tuyển sinh Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư 
tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Để đạt mục tiêu huyện nông
thôn mới (NTM) trong năm
2021, huyện Mê Linh đang tập
trung đẩy nhanh tiến độ xây
dựng cơ sở hạ tầng giáo dục.
Dự kiến trong tháng 9/2021,
hai trường THPT trên địa bàn
huyện sẽ được hoàn thành,
giúp địa phương cơ bản đạt
tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
16/16 xã đạt tiêu chí trường học

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung
hạn của huyện và TP, huyện Mê Linh dự
kiến triển khai 71 dự án mới và nâng cấp
cơ sở vật chất giáo dục, với tổng mức đầu
tư là 1.502 tỷ đồng. Dù chịu ảnh hưởng lớn
của dịch Covid-19, tuy nhiên đến nay,
UBND huyện đã triển khai được 52 dự án
với tổng mức đầu tư hơn 343 tỷ đồng.
Trong đó, có gần 150 tỷ đồng do TP hỗ trợ.

Nguồn kinh phí trên đã giúp huyện
xây dựng mới được 355 phòng học và
149 phòng chức năng. Ngoài ra, gần 100
tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp và nguồn
kết dư ngân sách huyện cũng đã được bố
trí trong 5 năm qua để sửa chữa nhỏ cơ sở
vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các
trường học.

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của TP Hà
Nội, đến nay huyện Mê Linh đã có 60/72
trường học công lập thuộc quản lý của
huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia,
đạt tỷ lệ 83,3%. Hiện, 16/16 xã trên địa bàn

huyện Mê Linh đã đạt tiêu chí trường học
trong xây dựng NTM.

Hoàn thành tiêu chí trường học

trong tháng 9/2021
Dù 100% các xã trên địa bàn đã đạt tiêu

chí trường học, tuy nhiên, để được công
nhận về đích NTM, huyện Mê Linh cần có
ít nhất 2/3 tổng số trường THPT đạt chuẩn
quốc gia. Hiện, địa phương mới chỉ có 2/6
trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy
định là THPT Yên Lãng và THPT Quang
Minh, chưa đạt chỉ tiêu theo quy định.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê
Linh Nguyễn Văn Hậu cho biết, trên cơ sở

rà soát, địa phương đã lựa chọn và bố trí
ngân sách để nâng cấp 2 trường THPT Mê
Linh và THPT Tiến Thịnh, đồng thời tập
trung nguồn lực đầu tư trang thiết bị phục
vụ dạy và học, phấn đấu đưa hai ngôi
trường này đạt chuẩn quốc gia trong năm
2021.

Thông tin đến Kinh tế & Đô thị, Phó
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Mê Linh Phùng Đình Quý cho
biết, để hiện thực hóa mục tiêu về đích

NTM năm 2021, địa phương đã bố trí kinh
phí xây dựng 2 trường THPT Tiến Thịnh
và Mê Linh với ngân sách lần lượt là gần
45 tỷ đồng và 89 tỷ đồng. Hiện, cả hai dự
án đang được gấp rút triển khai.

Liên quan đến tiến độ, ông Phùng
Đình Quý cho biết, trong tháng 9/2021, cả
hai ngôi trường này sẽ cơ bản hoàn thành
để trình Sở GD&ĐT Hà Nội, các đơn vị
liên quan thẩm định, đánh giá, công nhận
đạt chuẩn quốc gia. “Cùng với đẩy nhanh
tiến độ xây dựng, chúng tôi đang tiến hành
đấu thầu mua sắm trang thiết bị. Phấn đấu
xây dựng xong hạ tầng đến đâu, sẽ trang bị
cơ sở vật chất luôn tới đó…” - ông Phùng
Đình Quý thông tin thêm.

Song song với khối THPT, UBND
huyện Mê Linh cũng đang chỉ đạo phòng
ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các
nhà trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa,
huy động nguồn lực để nâng cấp hạ tầng,
bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy -
học tập cho các nhà trường. Đồng thời,
hoàn thiện hồ sơ để trình Sở GD&ĐT Hà
Nội công nhận mới và công nhận lại đối
với 19 trường học theo kế hoạch năm 2021
đã đề ra.

10 năm qua, tiêu chí giáo dục trong xây
dựng NTM huyện Mê Linh không ngừng
được nâng cao. Đến nay, 16/16 xã và toàn
huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ
cập giáo dục mầm non, tiểu học mức độ 3,
xóa mù chữ mức độ 2 và THCS mức độ 3.
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp
THPT hoặc tương đương đạt khoảng 95%.
100% các nhà trường có phòng học kiên
cố. Cơ sở vật chất được đảm bảo đáp ứng
yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện và mũi nhọn.n

Huyện Mê Linh nỗ lực về đích
nông thôn mới trong năm 2021

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI HÀ NỘI
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MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                    Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

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

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

THÔNG BÁO
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn

để trục lợi và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên, địa chỉ: khu phố 7, phường
Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 255/QĐ ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên do bị can Lê Văn Thắng, sinh năm 1997, địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là
người trông giữ xe của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên và Nguyễn Thái Hiệp, sinh năm 1990, địa chỉ: ấp 1, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh
Bình Dương là bác sỹ của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên thực hiện thông qua nhận  tiền để đưa người không có trong danh sách tiêm Vắc xin
Covid-19 vào tiêm tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên, từ thời gian bắt đầu tiêm chủng cho đến ngày 24/8/2021.

Để phục vụ điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá
nhân, tổ chức đã thực hiện đưa tiền cho bị can Lê Văn Thắng và bị can Nguyễn Thái Hiệp để đưa người không có trong danh sách tiêm Vắc xin
Covid-19 vào tiêm tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên từ thời gian bắt đầu tiêm chủng cho đến ngày 24/8/2021 đến trình báo tại Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC03), địa chỉ: số 681 Cách mạng Tháng tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương hoặc liên hệ số điện thoại: 02743.824.032 để được hướng dẫn.”

Kết quả thực hiện thông báo về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ:
số 681 Cách mạng Tháng tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khi cần liên hệ Điều tra viên: Nguyễn Ngọc
Dương, số điện thoại: 0917346258.

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

THÔNG BÁO 
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành 

Căn cứ khoản Điều 104 Luật Thi hành án dân sự  sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ  quyết định kê biên, xử lý tài sản  số 25/QĐ-CC THADS ngày  29/6/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Bảo

Lộc, tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư số 7028/21/CTTĐ-VAE-HCM ngày 02/8/2021 của Cty cổ phần giám định và thẩm

định tài sản Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ văn bản về việc không có khách hàng đăng ký thang gia đấu giá, trả giá ngày 17/9/2021 của Trung tâm dịch vụ bán

đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng;                                                                                                                                           
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo cho:
Người phải thi hành án ông, bà  Nguyễn Thành Lâm,  Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: 57/10 Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến, thành phố Baûo Loäc, tænh Laâm Ñoàng; ( hiện nay ông, bà đã bỏ địa

phương đi đâu không rõ ) 
Người được thi hành án ông Nguyễn Văn Mẫn, địa chỉ: 57/12 Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;
Ông, bà Vũ Xuân Tranh, Đoàn Thị Xoan, địa chỉ: Thôn 6, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;
Trong thời hạn 10 ( mười ) ngày, kể từ ngày thông báo các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản (đối với việc tài

sản đưa ra bán đấu giá lần đầu) hoặc nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án (đối với lần giảm giá thứ hai trở đi).
Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc không đồng ý nhận tài sản để trừ vào số

tiền được thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
Vậy, thông báo để ông, bà biết.

CHI CỤC THADS TP BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNGTHÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 6)
Theo thủ tục rút gọn

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: Khoản nợ không có tài sản bảo đảm theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 2502/2010/HĐTD-BĐ ngày 29/3/2010 giữa Công ty Vận

tải Biển Đông (nay là Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long. 
2. Giá khởi điểm của khoản nợ: 42.548.049.697 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, không trăm bốn mươi

chín nghìn, sáu trăm chín mươi bảy đồng). Các loại chi phí liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.
3. Người có khoản nợ đấu giá và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh

Thăng Long (Địa chỉ: Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
4. Xem hồ sơ khoản nợ (trong giờ hành chính): Ngày 20/9 và ngày 21/9/2021. 
5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ: Từ 08h00 ngày 20/9 đến 16h30’ ngày 22/9/2021.
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ: Từ 08h ngày 21/9/2021 đến 16h30’ ngày 23/9/2021.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ: 4.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm triệu đồng./.)    
7. Tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 24/9/2021.
8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia; (Tầng 7

tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). ĐT:
024.62843536.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án số 02/2020/DS-ST ngày 03/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang;  Bản án số: 01/2020/KDTM-ST
ngày 22/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; Quyết định đình chỉ xét xử phúc vụ án dân sự số: 01/2021/QĐ-PT ngày
15/4/2021; Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định phúc thẩm số: 02/2021/QĐ-SCBSQĐ ngày 18/5/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

Căn cứ các Quyết định thi hành án chủ động số: 29/QĐ-CCTHADS ngày 07/ 01/2021; Số: 59/QĐ-CCTHADS ngày 24/5/2021 của Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; Căn cứ các Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 35/QĐ-CCTHADS ngày 18/01/2021; Số
61/QĐ-CCTHADS ngày 26/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản là Quyền sở dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 02/QĐ-CCTHADS ngày 20/9/2021 của
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xín Mần sẽ tiến hành cưỡng chế Kê biên tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Hợp
tác xã Huyền An, Người đại diện theo pháp luật ông: Nguyễn Tháp Huyền, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiên Giám đốc Hợp tác xã Huyền An.

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Thời gian cưỡng chế: 7 giờ 30 ngày 22 tháng 9 năm 2021.
Địa điểm cưỡng chế: Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang.
- Dự trù chi phí cưỡng chế do người phải thi hành án chịu với số tiền là:  
* Cụ thể: Chi phí thông báo trên báo pháp luật: 17.000.000đ; Chi phí cưỡng chế kê biên: CHV chủ trì 01 người x 150.000đ/người/ngày =

150.000đ; Thành viên than gia 58 người x 100.000đ/người/ngày = 5.800.000đ.
* Tổng cộng: 22.950.000đ (Hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)
Ngoài chi phí nêu trên, người phải thi hành án còn phải chịu các khoản chi phí phát sinh thực tế theo quy định của pháp luật. 
Yêu cầu ông Nguyễn Tháp Huyền, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Huyền An và người có quyền lợi, nghĩa

vụ liên quan, bà Lê Thúy An thành viên Hợp tác xã có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CHI CỤC THADS HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG

1. Tài sản đấu giá bao gồm:
Thửa 1: Thửa đất số 186b, tờ bản đồ số 29 (Bản đồ địa chính xã

Hưng Lộc) diện tích 46m2 (diện tích thực tế là 48,3m2). Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: BO 882830 số
vào sổ CH 00984do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 12/9/2013 mang
tên ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa (nay là Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện
Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tài sản trên đất: 01 nhà cấp 4, mái lợp ngói (được mô tả theo
biên bản kê biên ngày 06/5/2021)

Thửa 2: Thửa đất số 186a, tờ bản đồ số 29 (Bản đồ địa chính xã
Hưng Lộc) diện tích 133m2 (diện tích thực tế là 135,6m2). Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: CB 345679  số
vào sổ H 01304 do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 17/8/2015 mang
tên ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa (nay là Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện
Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tài sản trên đất gồm: 01 nhà cấp 4, tường xây gạch, trần bê
tông cốt thép, 01 một nhà cấp 4, mái lợp proximăng (được mô tả
theo biên bản kê biên ngày 06/5/2021).

(Chi tiết tài sản bán đấu giá trong Thông báo bán đấu giá của
Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).

Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên: 1.580.235.895 đồng
(Một tỷ năm trăm tám mươi triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn tám
trăm chín mươi lăm đồng).(Mức giá trên chưa bao gồm các khoản
thuế, phí, lệ phí theo quy định)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 300.000.000 đồng /01 hồ sơ.
Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của
Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc

3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham
gia đấu giá

3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng

ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm

tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo

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

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung

theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới
đây.

c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với

trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có
thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp
luật.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ
phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ

và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 04/10/2021
(trong giờ hành chính). tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm
Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04/10/2021 đến ngày
06/10/2021;

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988
tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi
nhánh tỉnh Thanh Hóa Hoặc Số tài khoản 0122100007325008 tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa
của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu;

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h ngày 07/10/2021. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh

Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa. Điện thoại: 0982841998.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 04 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 HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 2 đường Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
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 Cổ phần Hoàng Long Steel tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh

Hải Dương (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), 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: 163.205.477.084 đồng * Tiền đặt trước: 16.320.000.000 đồng.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 21/9/2021 (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 Hải Dương – Địa chỉ: Số 2 đường Lê Thanh Nghị, phường
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 21/9/2021 (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.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 22/9/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 23/9/2021 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 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG 01: Quyền sử dụng 125m2 đất theo GCN QSDĐ số BY 814354, số vào sổ cấp GCN: CTs 64848 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành

phố Đà Nẵng cấp ngày 15/05/2015. GKĐ: 4.430.000.000 đồng
TSĐG 02: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu FUSO ROSA, biển kiểm soát: 17B-019.18 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 021702 do Phòng

cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 22/11/2018. GKĐ: 420.339.000 đồng
TSĐG 03: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu FUSO ROSA, biển kiểm soát: 17B-020.62 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 025802 do Phòng

cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 04/07/2019. GKĐ: 429.112.000 đồng
TSĐG 04: Quyền sử dụng 48m2 đất tại địa chỉ: Thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất số CL 375327, số vào sổ cấp GCN: CS 36554 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 26/09/2017. GKĐ:
1.350.000.000 đồng.

TSĐG 05: Quyền sử dụng 80m2 đất tại địa chỉ: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số CL 252942, số vào sổ cấp GCN: CS 41702 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 27/10/2017. GKĐ:
1.800.000.000 đồng.

TSĐG 06: Quyền sử dụng 99m2 đất ở tại địa chỉ: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số BD 597456, số vào sổ cấp GCN: 27.QĐ.UBND.2011/CH.00020.2011 do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp
ngày 07/01/2011. GKĐ: 2.500.000.000 đồng

TSĐG 07: 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Grand i10, biển kiểm soát: 19A-087.12, sản xuất năm 2014 theo GCN đăng ký xe ô tô số 004554
do Phòng CSGT- Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 04/02/2015. GKĐ: 136.000.000 đồng

TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Người có TS: TS01: MSB đ/c: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội; TS02&TS03: NCB, đ/c: Số 28C-28D phố

Bà Triệu, phường Hàng bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ; TS04&TS05&TS06: BIDV-Chi nhánh Thành Đô. đ/c: Số 469 đường Nguyễn Văn
Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; TS07: SHB, đ/c: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mua và nộp hồ
sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tại CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành hoặc TS01 tại MSB đến 17h00 ngày
08/10/2021, TS02&TS03 tại NCB đến 17h00 ngày 27/09/2021; TS04&TS05&TS06 tại BIDV – chi nhánh Thành Đô đến 17h00 ngày 04/10/2021; TS
07 tại Khối QL & XLN SHB (Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) đến 17h00 ngày 22/09/2021.

Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày: TS01: 06,07,08/10/2021; TS02&TS03:
27,28,29/09/2021; TS04&TS05&TS06: 04,05,06/10/2021; TS07: 21,22,23/09/2021. Số tiền nộp: TS01: 443.000.000 đồng; TS02: 80.000.000 đồng;
TS03: 80.000.000 đồng; TS04: 270.000.000 đồng; TS05: 360.000.000 đồng; TS06: 250.000.000 đồng; TS07: 13.600.000 đồng.

Đấu giá tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành TS01 lúc 10h00 ngày 11/10/2021; TS02 lúc 14h00 ngày 30/09/2021, TS03 lúc 15h00 ngày
30/09/2021; TS 04 lúc 10h00 ngày 07/10/2021; TS 05 lúc 10h30 ngày 07/10/2021; TS06 lúc 11h00 ngày 07/10/2021; TS07 lúc 10h00 ngày
24/09/2021.

CN HÀ NỘI - CÔNG TY ĐGHD BẾN THÀNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 5)

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Krông Kmar, huyện
Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. 

2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Y Hiệp Byă và bà H Luôt Niê, địa chỉ thửa đất: Buôn Dang Kang,

xã Dang Kang, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk. Tài sản như sau:
* TS 01: diện tích: 2.140 m2 (400 m2 đất ở, 1.740 m2 đất CLN) thuộc TĐ số 83, TBĐ số 7, đất được UBND huyện Krông Bông cấp GCN QSD

đất số D 0457577. T/s trên đất: 01 nhà xây cấp IV có DT 76m2 , nhà bếp, chuồng heo, chuồng bò, mái che trước nhà ở, mái che trước nhà bếp,
tường rào, cổng, sân xi măng, giếng đào và một số cây trồng.

* TS 02: diện tích: 6803 m2 (CLN) thuộc TĐ số 298, TBĐ số 34, đất được UBND huyện Krông Bông cấp GCN QSD đất số BK 891741. T/s trên
đất: 756 cây cà phê, 25 cây điều... 

* TS 03: thuộc các TĐ liền kề nhau số 228,229, 266, 267, 268, 286, 289, có tổng diện tích: 4070,7 m2 (đất LUK) đất được UBND huyện Krông
Bông cấp GCN QSD đất số BQ 911110. Hiện trạng: Đất trống.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, 
TS 01: GKĐ  738.598.000 đồng; tiền đặt trước: 110.800.000 đồng
TS 02: GKĐ  226.231.000 đồng  ; tiền đặt trước: 33.900.000 đồng
TS 03: GKĐ  52.306.000 đồng; tiền đặt trước: 7.800.000 đồng
Thời gian nộp tiền ngày: 13.14.15/09/2021(giờ hành chính). 
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 19/8/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2021; tại Công

ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước
cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá đề nghị khách
hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 15 phút ngày 16/9/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá  Ban Mê, ĐT: 0262.3900.999

- 0934 843 846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ
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