
Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa ra khi chủ trì hội
nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến công tác quý i/2023 ngành nội chính Đảng
với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP, diễn ra ngày 31/3.
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Chợ mới tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh
Nghệ An) được đầu tư gần 2 tỷ đồng, nhưng xây

xong thì bỏ hoang không sử dụng. (Trang 10-11)
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Nếu gia đình hàng xóm nhà bạn nuôi đến 80 con
chó, sủa ông ổng suốt ngày, lông lá bay lung tung,

chạy nhặng xị trước cửa, bốc mùi khó chịu, lại còn nguy
cơ bị chó tấn công… thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Không chỉ là khó chịu, mà phải khẳng định là ai cũng
sẽ vô cùng khó chịu. (Trang 2)

chào ngày mới

Đừng coi thường 
“chuyện nhỏ”

Ngày 31/3, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ
trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã làm

việc với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về công tác tư pháp
địa phương cũng như tình hình triển khai Quyết định số
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

(Trang 6)

Sở tư pháp Khánh hòa:
Chủ động tham mưu để phát triển

kinh tế - xã hội địa phương

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận danh
hiệu cao quý Anh hùng Lao động của Vietcombank,

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Nhà
nước và toàn ngành ngân hàng tập trung thực hiện 6
nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh hiện nay.

(Trang 3)

ngành ngân hàng:
Thực hiện chính sách tiền tệ 

hiệu quả hơn nữa

(Trang 5)

Kiếm tiền nhanh trên các nền tảng
xuyên biên giới, thị trường sáng

tạo nội dung số đang mở ra nhiều cơ
hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản,
đặc biệt rào cản thuế cần được tháo gỡ
để các cá nhân, doanh nghiệp trong
lĩnh vực còn rất mới mẻ này bứt phá.

lToàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VOV)

Kết luận Hội nghị giao ban Thành ủy Hà Nội với
các quận, huyện, thị xã quý I/2023 sáng 31/3, Ủy

viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng
khẳng định, 3 nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra,
quản lý sử dụng hè phố, lòng đường; Đẩy mạnh công
tác quản lý, đầu tư chợ; Công tác quản lý, khai thác,
sử dụng và đầu tư công viên; là những nội dung có ý
nghĩa rất quan trọng, là những vấn đề còn nhiều bất
cập, khó khăn của Thủ đô. (Trang 7)

Bí thư thành ủy hà nội:

Sẽ lập quy hoạch quản lý sử dụng
vỉa hè, lòng đường

(Trang 9)

Ngày 31/3, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ
này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khẩn trương nghiên cứu, rà soát

tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành để đánh giá, đề xuất hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa.
(Trang 4)

Gỡ rào cản cho lĩnh vực sáng tạo nội dung số

Tuyệt đối tránh tình trạng
hình thức, tắc trách

nghệ an:
Chợ tiền tỷ trong dự án LIFSAP

xây xong rồi… bỏ hoang

Sớm hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa

Ban Chỉ đạo phòng, Chống tham nhũng, tiêu CựC ở địa phương:
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Nếu gia đình hàng xóm nhà bạn nuôi
đến 80 con chó, sủa ông ổng suốt

ngày, lông lá bay lung tung, chạy nhặng xị
trước cửa, bốc mùi khó chịu, lại còn nguy
cơ bị chó tấn công… thì bạn sẽ cảm thấy
thế nào? Không chỉ là khó chịu, mà phải
khẳng định là ai cũng sẽ vô cùng khó chịu. 

Thế nên sự việc UBND quận 4 (TP
HCM) xử phạt 64 triệu đồng với một hộ
nuôi chó số lượng hơn 80 con, được dư
luận vô cùng quan tâm. Và nhiều ý kiến
cũng đặt ra, luật quy định về chuyện
nuôi chó, mèo như thế nào?

Các chuyên gia trong lĩnh vực cho
biết, nuôi chó, mèo là nuôi thú cảnh và
các quy định vẫn còn chung chung.
Luật Chăn nuôi chỉ quy định về chăn

nuôi gia súc, trong đó không cho phép
chăn nuôi gia súc trong nội thành, nội
thị. Còn nuôi động vật làm cảnh thì chỉ
quy định nuôi làm sao để không bị
bệnh dại, hoặc phải rọ mõm, đeo dây
xích khi động vật ra ngoài đường, giữ
gìn vệ sinh.

Với thú cảnh, Luật Chăn nuôi nhấn
mạnh phải “đối xử nhân đạo”, có thể
hiểu là phải cung cấp đồ ăn, chỗ ở,
nước sạch, được bảo vệ và không được
đánh đập.  

Nói cách khác, luật còn quy định
chung chung về nuôi thú cảnh, thiếu
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật độ
nuôi, khí thải chăn nuôi (mùi hôi), tiếng
ồn… Thế nên như trường hợp mới bị xử

phạt tại quận 4, dù nhiều lần bị hàng
xóm phản ánh mùi hôi, tiếng ồn, ảnh
hưởng đời sống sinh hoạt các hộ xung
quanh; và phường, quận nhiều lần đến
tận nơi khuyên giảm đàn, di dời đàn chó
đến nơi xa để hạn chế ảnh hưởng xung
quanh; nhưng khi chủ hộ không đồng ý,
thì cũng… đành chịu. Sau đó, quận
kiểm tra việc xử lý nước thải ra nơi
công cộng và phạt chủ hộ 64 triệu đồng.
Do không có quy định về điều kiện nuôi
nên cơ quan thẩm quyền vận dụng quy
định tương đồng về môi trường để xử lý,
xử phạt. 

Có nhiều ý kiến cho rằng chuyện
nuôi chó, mèo là chuyện nhỏ. Nhưng
một con số thống kê cho thấy, đến tháng
2/2023, chỉ riêng TP HCM có hơn
100.000 hộ nuôi với hơn 177.000 chó,
mèo, nhiều nhất là ở Thủ Đức với hơn
21.000 con. Đa phần các hộ nuôi 1 - 2

con, một số hộ nuôi 4 - 5 con. Theo Sở
NN&PTNT TP, thời gian gần đây đã
xuất hiện một số hộ nuôi chó, mèo với
số lượng rất lớn nhưng chưa đủ cấu
thành quy mô trang trại gây mùi hôi,
tiếng ồn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt
của các hộ dân sinh sống xung quanh,
phát sinh đơn thưa khiếu nại…

Tưởng là chuyện nhỏ, nhưng thực tế
như trên cho thấy đó không phải chuyện
nhỏ. Do đó, mới đây Sở NN&PTNT TP
đã có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT
chỉ đạo cơ quan chuyên môn có hướng
dẫn cụ thể về điều kiện chăn nuôi, điều
kiện vệ sinh thú y và đối xử nhân đạo
với nuôi chó, mèo và thú cảnh. Trong
thời gian qua, nuôi thú cảnh trở thành
trào lưu với một số nơi, nên cần có
những hướng dẫn cụ thể, để địa phương
dễ giải quyết vấn đề khi gặp tình huống
như trên. MINH KHANG

CHÀO NGÀY MỚI

Đừng coi thường “chuyện nhỏ”

Đề nghị LG đầu tư
xây dựng Trung
tâm nghiên cứu
phát triển tại 
Việt Nam

Ngày 31/3, tại Trụ sở Chính
phủ, Phó Thủ tướng Trần

Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch
Công ty LG Display (Hàn Quốc)
Kim Myoung Kyu.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng
đánh giá cao hiệu quả đầu tư,
kinh doanh của Tập đoàn LG nói
chung và Công ty LG Display tại
Việt Nam nói riêng đã có đóng
góp vào sự phát triển kinh tế - xã
hội của Việt Nam, đồng thời làm
sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác
chiến lược toàn diện Việt Nam -
Hàn Quốc. Phó Thủ tướng mong
muốn Tập đoàn LG tiếp tục mở
rộng đầu tư tại Hải Phòng và các
địa phương khác; đề nghị Tập
đoàn đầu tư xây dựng một Trung
tâm nghiên cứu phát triển tại Việt
Nam. Phó Thủ tướng thông báo,
Thủ tướng Chính phủ vừa phê
duyệt điều chỉnh Quy hoạch
chung TP Hải Phòng đến năm
2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Một trong những mục tiêu là bổ
sung quỹ đất để phát triển công
nghiệp, qua đó tạo điều kiện cho
các nhà đầu tư, trong đó có Tập
đoàn LG mở rộng đầu tư tại
thành phố.

Hàn Quốc là đối tác FDI lớn
nhất của Việt Nam với tổng vốn
đăng ký gần 82 tỷ USD. Đầu tư
của Hàn Quốc hiện diện ở 19/21
ngành kinh tế tại 59/63 tỉnh, thành
phố trên cả nước. TUỆ MINH 

Khóa một chiều với SIM điện thoại không chuẩn hóa thông tin từ hôm nay

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền
thông) vừa cho biết, tính đến hết ngày

30/3 đã có hơn 1,99 triệu thuê bao được
chuẩn hoá thông tin trùng khớp với Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư. Hiện còn khoảng 1,8
triệu thuê bao chưa được chuẩn hóa thông
tin. Theo quy định, sau ngày 31/3/2023,
khách hàng có thông tin khai báo sai sẽ bị
nhà mạng khóa liên lạc một chiều. Đến ngày
15/4/2023, nhà mạng sẽ tiếp tục khóa dịch
vụ 2 chiều với SIM chưa chuẩn hóa.

Cục Viễn thông đề nghị các nhà mạng

viễn thông cương quyết dừng hoạt động với
những thuê bao có thông tin không chính xác
theo quy định. Do vậy, để không bị khóa 1
chiều từ ngày 1/4/2023, người sử dụng điện
thoại di động nên chủ động kiểm tra tin nhắn.
Nếu nhận được tin nhắn từ nhà mạng về việc
chuẩn hóa thông tin thuê bao thì sớm thực
hiện theo yêu cầu. Hoặc người dùng có thể
nhắn tin với cú pháp “TTTB” gửi tới số 1414
(miễn phí). Nhà mạng sẽ gửi lại thông tin về
thuê bao, kèm theo đường dẫn để người dùng
có thể chỉnh sửa, cập nhật thông tin trong

trường hợp phát hiện thông tin chưa đồng
nhất. Cùng với đó, người dùng có thể gọi
điện thoại đến số điện thoại tổng đài của nhà
mạng để kiểm tra thông tin về SIM hoặc đến
phòng, điểm giao dịch của các nhà mạng để
được nhân viên trực tiếp hỗ trợ.

Bên cạnh việc đề nghị các thuê bao có
thông tin khai báo sai cần nhanh chóng đi
chuẩn hóa, Cục Viễn thông cũng khuyến cáo
người dân cảnh giác trước tình trạng nhiều
đối tượng lợi dụng thông báo về chuẩn hóa
thuê bao để lừa đảo. AN HẠ 

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

Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 757/NQ-
UBTVQH15 ban hành Quy chế Bảo vệ bí
mật nhà nước trong hoạt động của QH,
UBTVQH, Tổng Thư ký QH, Hội đồng
Dân tộc, các Ủy ban của QH, Văn phòng
QH, các cơ quan thuộc UBTVQH.

Nghị quyết nêu rõ, việc xác định bí
mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà
nước phải căn cứ vào quy định của Luật
Bảo vệ bí mật nhà nước và danh mục bí
mật nhà nước thuộc các lĩnh vực do Thủ
tướng Chính phủ ban hành. Trường hợp
sử dụng bí mật nhà nước của cơ quan, tổ

chức, đơn vị khác thì phải xác định độ
mật tương ứng.

Dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết có nội
dung bí mật nhà nước sau khi được QH,
UBTVQH thông qua không còn là bí mật
nhà nước, trừ trường hợp cần xác định là bí
mật nhà nước thì cơ quan của QH, cơ quan
thuộc UBTVQH chủ trì nội dung phối hợp
với cơ quan trình dự án luật, pháp lệnh, dự
thảo nghị quyết báo cáo Chủ tịch QH xem
xét, quyết định. Trường hợp thông tin trong
cùng một tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
có độ mật khác nhau thì xác định theo độ mật
cao nhất.

Cũng theo Nghị quyết, trường hợp tài

liệu, vật chứa bí mật nhà nước được phép
sao, chụp, thẩm quyền cho phép sao, chụp
tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước cũng
được quy định cụ thể. Nghị quyết cũng
quy định các nội dung về mang tài liệu, vật
chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ;
cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước
cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam
được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan
trực tiếp đến bí mật nhà nước; tổ chức hội
nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí
mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà
nước; gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà
nước; giải mật; tiêu hủy tài liệu, vật chứa
bí mật nhà nước... T.QUYÊN

Bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội

Ngày 31/3, trả lời câu hỏi về phản ứng
của Việt Nam trước việc Đài Loan

(Trung Quốc) thông báo tiến hành tập trận
bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba
Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, như đã nhiều
lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn
tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba
Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng
chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với

quần đảo này; đe doạ hoà bình, ổn định, an
toàn, an ninh hàng hải; làm phức tạp thêm
tình hình ở Biển Đông. “Việt Nam kiên
quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ
hoạt động trái phép nêu trên; không tái diễn
vi phạm tương tự”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại
giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói.

l Trước đó, ngày 30/3, Phó phát ngôn
Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho hay,
liên quan tới thông tin phát hiện một số thi
thể người nước ngoài trong khu vực biển
Đài Loan, trong đó có một số thi thể mang

giấy tờ tuỳ thân Việt Nam. Ngay sau khi
nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ
đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam
tại Đài Bắc khẩn trương làm việc với các cơ
quan chức năng Đài Loan tìm hiểu thông tin
vụ việc. Ngày 23/3/2023, Cục lãnh sự, Bộ
Ngoại giao cũng đã gặp Văn phòng Kinh tế
Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đề nghị phối
hợp thúc đẩy các cơ quan chức năng Đài
Loan xác minh thông tin, hỗ trợ cơ quan đại
diện Việt Nam tại Đài Bắc tiến hành các
biện pháp lãnh sự. AN BẢO

Yêu cầu Đài Loan hủy tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình

l Theo thông tin từ Cục
Cảnh sát giao thông, từ ngày
11/3 đến 30/3, cán bộ, chiến sỹ
Cảnh sát giao thông được tăng
cường để tháo gỡ ùn tắc tại các
trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội
và TP HCM đã tiến hành đăng
kiểm cho 35.514 phương tiện
xe cơ giới. Trong đó, tại Hà
Nội, lực lượng Cảnh sát giao
thông đã hỗ trợ kiểm định cho
14.378 phương tiện; tại TP
HCM, hỗ trợ kiểm định cho
21.136 phương tiện. T.OANH

TIN VắN

Ngày 31/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt

Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình
phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp
thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2017-
2022; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn
2023-2030.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng
tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515
nhấn mạnh, sau 6 năm phối hợp triển khai
thực hiện, chương trình đạt được kết quả
khá toàn diện, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo;

trên từng mặt, từng nội dung phối hợp; có
nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng
tạo, nhất là đã khơi dậy tinh thần trách
nhiệm, nghĩa tình đồng chí, đồng đội của
tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh
các cấp; khuyến khích, động viên các tổ
chức, cá nhân tích cực, chủ động cung
cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối
hợp tham gia tìm kiếm, quy tập và xác
định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu
thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả đối
với nhiệm vụ có ý nghĩa thiêng liêng, cao
cả này trong thời gian qua.

Theo thông tin tại Hội nghị, từ năm
2013 đến 2022, toàn quốc đã tìm kiếm quy

tập được 19.357 hài cốt liệt sỹ. Trong
nước là 9.533 hài cốt liệt sỹ, tại Lào 3.062
hài cốt liệt sỹ, tại Campuchia 6.762 hài cốt
liệt sỹ. Riêng giai đoạn 2017-2022, Hội
Cựu chiến binh các cấp đã tích cực thu
thập gần 185.000 thông tin về liệt sĩ, mộ
liệt sĩ; tiếp nhận, thẩm định hơn 16.500
phiếu có thông tin nơi chôn cất liệt sĩ; vận
động gần 3.000 lượt cựu chiến binh phối
hợp khảo sát, xác minh, dẫn đường và
tham gia hoạt động tìm kiếm, quy tập hài
cốt liệt sĩ. Qua đó, góp phần cùng cả nước
tìm kiếm, quy tập gần 10.000 hài cốt liệt
sĩ (trong nước gần 5.000; Lào gần 1.500;
Campuchia gần 3.500). T.OANH

GIAI ĐOẠN 2017-2022:
Toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập gần 10.000 hài cốt liệt sỹ 
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Sáng 31/3, Đoàn giám sát chuyên đề
của Quốc hội (QH) về “Việc huy

động, quản lý và sử dụng các nguồn lực
phục vụ công tác phòng, chống dịch
COVID-19; việc thực hiện chính sách,
pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”
đã tổ chức Phiên họp thứ 3, cho ý kiến
về dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị
quyết về kết quả giám sát chuyên đề nội
dung này. 

Trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết
quả giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã
hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, bên cạnh
những kết quả đạt được trong việc huy

động, quản lý và sử dụng các nguồn lực
phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19, vẫn còn một số tồn tại, hạn
chế, khó khăn như việc ban hành một số
chính sách, pháp luật chưa đáp ứng được
yêu cầu, còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời,
chưa bảo đảm tính bao quát, vừa ban hành
vừa rút kinh nghiệm, gây khó khăn, lúng
túng trong việc tổ chức thực hiện. Việc
huy động, lập dự toán, phân bổ, quản lý,
sử dụng nguồn lực từ ngân sách Nhà
nước, nguồn lực xã hội hóa còn gặp nhiều
khó khăn, vướng mắc. Còn để xảy ra sai
phạm trong công tác quản lý, sử dụng

nguồn lực trong công tác phòng, chống
dịch, trong đó có nhiều vụ việc có sai
phạm lớn gây bức xúc trong dư luận xã
hội và phải xử lý hình sự. 

Về việc thực hiện chính sách, pháp
luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, còn
những hạn chế, vướng mắc nhất định,
như hệ thống chính sách, pháp luật còn
dàn trải, điều chỉnh ở nhiều văn bản,
chưa có tính bao quát, chưa đáp ứng
được các tình huống khẩn cấp tương tự
như phòng, chống dịch. Tổ chức y tế cơ
sở chưa thật sự ổn định; nhân lực của y
tế cơ sở, y tế dự phòng tuy đã được củng
cố nhưng vẫn còn thiếu về số lượng, hạn
chế về trình độ, năng lực chuyên môn;
cơ chế tài chính chưa tạo được động lực
cho sự phát triển của y tế cơ sở, y tế dự

phòng; đầu tư cho y tế dự phòng chưa
mang tính hệ thống.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch
QH Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, qua
giám sát việc huy động, quản lý và sử
dụng nguồn lực phòng, chống COVID-19
cho thấy hệ thống pháp luật đang thiếu các
quy định về tình huống khẩn cấp. Do vậy,
Phó Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu đề
xuất các giải pháp cụ thể, khắc phục
nhanh nhất các tồn tại trong việc thanh
toán, quyết toán, giao tài sản, trợ cấp
chính sách cho lực lượng phòng, chống
dịch. Bên cạnh đó, đầu tư cho y tế cơ sở,
y tế dự phòng cũng còn bất cập cả về nhân
lực, trang thiết bị. Do đó, trong kế hoạch
đầu tư công năm 2024 cần dành nguồn lực
xứng đáng cho lĩnh vực này. HÀ DUNG

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành
lập và đón nhận danh hiệu cao
quý Anh hùng Lao động của Vi-
etcombank, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đề nghị Ngân hàng
Nhà nước và toàn ngành ngân
hàng tập trung thực hiện 6
nhiệm vụ trọng tâm trong bối
cảnh hiện nay.

Hệ thống ngân hàng có nhiệm vụ
rất nặng nề

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh
Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt
biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và
những thành tích xuất sắc mà các thế hệ
lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao
động Vietcombank đã đạt được, góp phần
quan trọng vào thành tựu chung của ngành
ngân hàng và cả nước.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới dự
báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường,
nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch
COVID-19 còn kéo dài, cạnh tranh chiến
lược gay gắt giữa các nước lớn, xung đột
ở Ukraine vẫn còn căng thẳng; tình trạng
lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt,
tăng lãi suất, suy giảm tăng trưởng ở nhiều
nước, nhất là các đối tác lớn của ta; rủi ro
trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất
động sản quốc tế có xu hướng gia tăng.

Nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó
khăn, thách thức do tác động rất lớn từ bên
ngoài, nhất là về thương mại, đầu tư, tài
chính, tiền tệ và những vấn đề tồn tại, hạn
chế, bất cập nội tại kéo dài từ lâu đã bộc lộ
rõ hơn trong khó khăn; trong khi đó dịch
bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng
bất thường, gây hậu quả nặng nề. Bối cảnh
đó đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề đối với các
cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là
hệ thống ngân hàng với vai trò là huyết
mạch của nền kinh tế.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương
tinh thần chủ động, tích cực, sự nỗ lực rất
lớn và những kết quả quan trọng của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và toàn
ngành ngân hàng trong thời gian qua, nhất
là những năm gần đây. Ngành ngân hàng
đã cùng các cấp, các ngành, các địa
phương luôn đồng hành, chia sẻ, kề vai,
sát cánh, nỗ lực cùng nhân dân cả nước
và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó
khăn do tác động của đại dịch COVID-

19, những ảnh hưởng tiêu cực "kép" bởi
các yếu tố từ bên ngoài cũng như những
hạn chế, bất cập bên trong của nền kinh
tế kéo dài từ nhiều năm và bộc lộ sâu,
rộng hơn sau đại dịch; góp phần quan
trọng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế
vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm
các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tháo gỡ khó khăn, vượt qua
thách thức

Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà
nước và toàn ngành ngân hàng tập trung
thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp đề ra theo các Nghị quyết của Đảng,
Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết
số 01/NQ-CP của Chính phủ và nhiều chỉ

đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó
chú trọng một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, thực hiện chính sách tiền tệ
chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời,
hiệu quả hơn nữa; phối hợp chặt chẽ, đồng
bộ với chính sách tài khoá mở rộng phù
hợp, có trọng tâm, trọng điểm và các chính
sách khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ
mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng
trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền
kinh tế.

Thứ hai, tăng cường phân tích, dự báo,
theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế,
trong nước, phản ứng chính sách kịp thời,
hiệu quả; trong thiết kế, xây dựng và thực
hiện các chính sách liên quan, cần lưu ý
tìm giải pháp, cách làm, lộ trình phù hợp,

hiệu quả để bảo đảm sự cân bằng hài hòa,
hợp lý về 4 vấn đề quan trọng: Giữa lãi
suất và tỷ giá; giữa tăng trưởng và lạm
phát, giữa cung và cầu; giữa chính sách
tiền tệ và chính sách tài khóa; giữa tình
hình bên trong và tình hình bên ngoài.

Thứ ba, rà soát, tiết giảm chi phí để
giảm lãi suất, chi phí cho vay, gắn với kịp
thời thực hiện các giải pháp phù hợp góp
phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thiết thực
cho sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc
làm, sinh kế cho người dân; đồng thời rà
soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng
khả năng tiếp cận tín dụng kịp thời, hiệu
quả cho doanh nghiệp, người dân.

Thứ tư, bảo đảm tăng trưởng tín dụng
kịp thời, hợp lý, hiệu quả gắn với bảo đảm
chất lượng tín dụng, tập trung cho các lĩnh
vực ưu tiên, thúc đẩy các động lực tăng
trưởng kinh tế (tiêu dùng, đầu tư, xuất
khẩu), góp phần tạo việc làm, bảo đảm an
sinh xã hội (nhất là lĩnh vực nhà ở xã hội,
nhà ở công nhân).

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại
gắn với xử lý nợ xấu; khẩn trương nghiên
cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải
pháp phù hợp về cơ cấu lại nợ, miễn giảm
lãi suất, gia hạn nợ…; nâng cao năng lực
tài chính, quản trị và chất lượng, hiệu quả
hoạt động của các tổ chức tín dụng; đồng
thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám
sát, bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống và
an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, tăng cường
và nâng cao hiệu quả công tác thông tin,
truyền thông, nhất là truyền thông chính
sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng
cố, tăng cường niềm tin của người dân,
doanh nghiệp đối với các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước và công tác quản lý, chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Đối với hệ thống các tổ chức tín dụng
nói chung, Thủ tướng đề nghị cần tiếp
tục phát huy những kết quả đã đạt được;
tập trung khắc phục những hạn chế, bất
cập; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách
thức; kịp thời có giải pháp hỗ trợ hiệu
quả người dân, doanh nghiệp vượt qua
khó khăn theo tinh thần chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng
thời thực hiện đổi mới toàn diện, nâng
cao chất lượng, hiệu quả và phát triển
theo định hướng đã được đề ra trong
Chiến lược phát triển ngành ngân hàng
đến năm 2025, định hướng đến 2030…
Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự hợp
tác với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc
tế, các ngân hàng nước ngoài, góp phần
thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh
xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn
với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế
sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. 

G.HOÀNG

GIÁM SÁT HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH:

Đề xuất các giải pháp cụ thể 

NGÀNH NGÂN HÀNG:

Thực hiện chính sách tiền tệ
hiệu quả hơn nữa

lThay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Ngân hàng 

Vietcombank danh hiệu Anh hùng Lao động. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết, trải qua 60
năm phát triển, Vietcombank luôn giữ vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ
thống ngân hàng tại Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của
kinh tế đất nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng tài chính
khu vực và toàn cầu.

Quy mô mạng lưới của ngân hàng này phát triển rộng khắp với 642 chi nhánh,
phòng giao dịch trên toàn quốc, 6 công ty con và 1 công ty liên kết tại Việt Nam, 1 văn
phòng đại diện tại khu vực phía Nam, 2 văn phòng đại diện tại nước ngoài (Singapore
và Mỹ), 3 công ty con tại nước ngoài (Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Lào), 3 đơn vị sự
nghiệp; Cùng hơn 22.000 cán bộ có năng lực và được đào tạo bài bản. Đến nay, tổng
tài sản Vietcombank đã đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1,5
tỷ USD. Với quy mô vốn hóa ~ 18 tỷ USD, Vietcombank đã ghi tên mình vào danh sách
100 ngân hàng niêm yết lớn nhất thế giới theo quy mô vốn hóa (theo xếp hạng của
Reuter). Trong 10 năm trở lại đây, Vietcombank đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước
gần 69.000 tỷ đồng, nằm trong Top DN nộp thuế lớn nhất cả nước. HỒNG TƯƠI
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Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban
hành Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 về

hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XV.

Nghị quyết nêu rõ, các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực
của Tòa án nhân dân (TAND) và Viện kiểm sát nhân
dân (VKSND) được lựa chọn chất vấn là đúng trọng
tâm, vừa có tính thời sự, vừa là những vấn đề quan
trọng, gắn chặt với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt
Nam. UBTVQH đánh giá cao nội dung trả lời chất
vấn, tán thành và ghi nhận các kết quả công tác, giải
pháp, cam kết của Chánh án TAND Tối cao, Viện
trưởng VKSND Tối cao và các Bộ trưởng tại phiên
chất vấn.

TAND, VKSND đã tích cực triển khai các chủ
trương của Đảng về cải cách tư pháp nhằm xây dựng
nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng,
nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ
nhân dân. TAND, VKSND đã nỗ lực khắc phục khó
khăn, giải quyết số lượng lớn vụ án, vụ việc, thực hiện
hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cơ bản đạt và vượt
các chỉ tiêu, yêu cầu của QH. Công tác thực hành
quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác
xét xử đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, đã kịp thời
truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng,
vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được
cử tri, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Trong thời gian tới, UBTVQH yêu cầu Chánh án
TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
nhằm bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu đã
được QH giao tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày
27/11/2019, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác
xét xử, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát
hoạt động tư pháp. Trong đó, đối với công tác xét xử,
tiếp tục triển khai các giải pháp, nhất là các giải pháp
đột phá để nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các
loại án; bảo đảm tranh tụng trong xét xử; chấp hành
nghiêm thời hạn tố tụng. Xét xử các vụ án hình sự phải
bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng
pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án hình sự về kinh
tế, tham nhũng, chức vụ, các vụ án được dư luận xã
hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm quy định của
pháp luật hình sự về nguyên tắc xử lý đối với người
phạm tội tham nhũng, chức vụ, trong đó nghiêm trị
người chủ mưu, cầm đầu…; khoan hồng theo quy
định pháp luật đối với người tự thú, đầu thú, thành
khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, tự nguyện sửa chữa
hoặc tự nguyện bồi thường thiệt hại gây ra… Nâng
cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
trong các vụ án này. 

Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm
sát hoạt động tư pháp, các cơ quan tiếp tục triển khai
các giải pháp, nhất là các giải pháp đột phá để nâng
cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát
hoạt động tư pháp; chấp hành nghiêm thời hạn tố tụng;
khắc phục triệt để việc xảy ra các trường hợp oan. Việc
truy tố phải bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp
luật; tăng cường kiểm soát bên trong việc thực hành
quyền công tố. 

Các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều
tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ án
hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các vụ án
gây bức xúc dư luận xảy ra trong lĩnh vực chứng
khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đấu thầu, đấu giá, lợi
dụng tình hình dịch COVID-19 để trục lợi, đăng kiểm,
“tín dụng đen”, mua bán người, mua bán dữ liệu thông
tin cá nhân, tội phạm trên không gian mạng... “Qua
giải quyết các vụ án này, chú trọng phát hiện những
sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước là nguyên
nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm
để kiến nghị khắc phục, phòng ngừa và hoàn thiện hệ
thống pháp luật”, Nghị quyết nêu rõ. BẢO AN

Tạo điều kiện thu hút nguồn
lực đầu tư phát triển văn hóa

Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (VH,TT&DL) cho biết, hệ
thống pháp luật về văn hóa hiện có
170 văn bản quy phạm pháp luật,
trong đó có 5 luật, 33 nghị định, 10
chỉ thị... Trong 9 lĩnh vực chuyên môn
về văn hóa hiện đã có 5 lĩnh vực được
điều chỉnh bằng luật, 3 lĩnh vực được
điều chỉnh bằng nghị định, chỉ còn
lĩnh vực văn học chưa có văn bản
pháp luật riêng điều chỉnh trực tiếp.
Về cơ bản, hệ thống pháp luật về văn
hóa đã bao quát, toàn diện các lĩnh
vực thuộc ngành quản lý, phù hợp với
sự phát triển của nền kinh tế, chính trị,
văn hóa và hệ thống pháp luật nói
chung; minh bạch, phù hợp với các
điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ
VH,TT&DL cho biết, hiệu lực của
các quy định về chính sách thuế trong
các luật chuyên ngành VH,TT&DL
hiện chỉ mang tính chất nguyên tắc,
việc áp dụng phụ thuộc vào các quy
định cụ thể của từng đạo luật về thuế.
Bộ VH,TT&DL đề nghị điều chỉnh
sửa đổi một số luật chuyên ngành như
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công - tư, Luật
Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công... nhằm
tạo điều kiện thuận lợi thu hút các
nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa.

Qua báo cáo và các ý kiến tại cuộc
làm việc, phát biểu kết luận, Chủ tịch
Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ
đánh giá cao ngành VH,TT&DL đã
vượt qua khó khăn, thách thức và đạt
được nhiều thành tựu rất quan trọng
trong bối cảnh tình hình thế giới có
nhiều khó khăn, thách thức và biến
động, nhất là tác động của đại dịch
COVID-19. Bộ VH,TT&DL đã đổi
mới cách thức tiếp cận và tư duy quản
lý, chuyển từ làm văn hóa sang quản
lý Nhà nước về văn hóa, chú trọng
công tác xây dựng pháp luật, kiến tạo
sự phát triển các ngành, lĩnh vực quản
lý. Chủ tịch QH cũng nhất trí với
nhận định thẳng thắn của Bộ về
những điểm còn tồn tại, hạn chế.

Sớm trình ban hành 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia về văn hóa 

Nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ
và lĩnh vực phụ trách của Bộ là rất lớn
với 38 nhóm nhiệm vụ, Chủ tịch QH
cho rằng, Bộ và ngành VH,TT&DL
cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn
nữa về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tầm
quan trọng của văn hóa đối với sự
phát triển bền vững của đất nước. Bộ
VH,TT&DL cần tiếp tục tăng cường
tuyên truyền, quán triệt các chủ
trương, nghị quyết của Đảng, Nhà
nước về văn hóa, trước hết là để mỗi
cán bộ ngành văn hóa phải hiểu và
thấm nhuần sâu sắc nhất, từ đó tham
mưu đúng, trúng, kịp thời cho cấp ủy,
chính quyền các cấp ban hành các chủ
trương và tổ chức thực hiện hiệu quả
các nhiệm vụ phát triển văn hóa, con
người Việt Nam. 

Nêu rõ các quan điểm về văn hóa
tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
và tầm quan trọng của Hội nghị Văn
hóa toàn quốc năm 2021, Chủ tịch
QH đề nghị Bộ thường xuyên rà soát,
tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển
khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp
theo tinh thần kết luận của Tổng Bí
thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
2021, Kết luận số 19 của Bộ Chính trị
và Kế hoạch số 81 của Ủy ban
Thường vụ QH, bao gồm cả những
nhiệm vụ lập pháp mới có thể phát
sinh. Đặc biệt, cần lưu ý chỉ đạo của
Tổng Bí thư về việc cần sớm khắc
phục tình trạng chậm thể chế hóa
đường lối, quan điểm, chủ trương của
Đảng thành luật pháp và các chính
sách cụ thể, khả thi về phát triển văn
hóa, xây dựng con người. 

Chủ tịch QH cũng yêu cầu Bộ
VH,TT&DL tiếp tục phối hợp chặt
chẽ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
khẩn trương nghiên cứu, rà soát
tổng thể hệ thống pháp luật hiện
hành để đánh giá, đề xuất hoàn
thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa.
Trong đó, theo Chủ tịch QH, cần
phân chia thành 5 nhóm gồm
nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoặc
thay thế các luật hiện hành có
vướng mắc, khó khăn do đã được

ban hành lâu, không còn phù hợp
với tình hình thực tế, chưa theo kịp
yêu cầu phát triển hiện nay như
Luật Quảng cáo, Luật Di sản văn
hóa, Luật Báo chí...; nghiên cứu, đề
xuất ban hành một số luật mới; các
vấn đề chưa được thể chế hóa, nhất
là các quan điểm, chủ trương mới
của Đảng về phát triển văn hóa, con
người Việt Nam…

Chủ tịch QH đề nghị Bộ
VH,TT&DL cần nỗ lực cao nhất để
trình ban hành được Chương trình
mục tiêu quốc gia về văn hóa như đề
xuất tại Hội thảo Văn hóa 2022. “Nếu
trình được trong năm nay thì QH rất
hoan nghênh, nếu chậm nhất thì cũng
phải trong năm 2024. Ủy ban Văn
hóa, Giáo dục phối hợp chặt chẽ với
Bộ VH,TT&DL nghiên cứu cụ thể
hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã
được chỉ ra tại Hội thảo Văn hóa năm
2021, xác định rõ Trung ương làm gì,
địa phương làm gì để tập trung đầu tư
ra tấm, ra món cho hiệu quả”, Chủ
tịch QH nói.

Về phối hợp tổ chức Hội nghị
Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ
tịch QH đề nghị Bộ trưởng Bộ
VH,TT&DL tham gia Ban Tổ chức,
cử đại diện tham gia các Tiểu ban Nội
dung, Tiểu ban Thông tin và Tuyên
truyền của Hội nghị. Tiếp tục nghiên
cứu, đề xuất nội dung tham gia của
Đoàn Việt Nam tại Phiên thảo luận
chuyên đề về Bảo tồn, phát huy giá trị
văn hóa và con người trong phát triển
bền vững, làm rõ những yếu tố đặc
sắc của Việt Nam và nội dung văn
kiện cuối cùng của Hội nghị.

T.HOÀNG

Sớm hoàn thiện thể chế
trong lĩnh vực văn hóa

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL
Nguyễn Văn Hùng cho biết, trọng
tâm trước mắt là trong năm nay Bộ
sẽ trình QH xem xét, phê duyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia về
văn hóa để tạo ra nguồn lực lớn cho
phát triển văn hóa; đồng thời tiếp
tục chủ động rà soát, hoàn thiện thể
chế trong lĩnh vực phụ trách theo
đúng tinh thần của Đảng đã xác
định: thể chế là khâu đột phá.

lToàn cảnh buổi làm việc.

Ngày 31/3, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ yêu cầu Bộ này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của
Quốc hội khẩn trương nghiên cứu, rà soát tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành để
đánh giá, đề xuất hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa.

Tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong xét xử, 

thực hành quyền công tố



Số 91 (8.900) Thứ  Bảy 1/4/2023   5XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn THờI Sự

thoisuchinhtriplvn@gmail.com

Đưa 506 vụ án, vụ việc vào
diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
theo dõi, chỉ đạo

Hội nghị đã thông qua Báo
cáo Kết quả hoạt động của Ban
Chỉ đạo phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh,
TP trực thuộc Trung ương từ khi
thành lập đến nay; kết quả hoạt
động của ban nội chính tỉnh ủy,
thành ủy quý I/2023. Theo đó,
việc các Ban Chỉ đạo PCTN,TC
tỉnh, TP được thành lập và nhanh
chóng triển khai hiệu quả các hoạt
động đã thể hiện quyết tâm cao
của tỉnh ủy, thành ủy trong việc
đẩy mạnh đấu tranh PCTN,TC;
thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao
từ Trung ương đến địa phương,
cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo
của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ
đạo Trung ương về PCTN,TC:
“Trên dưới đồng lòng, dọc ngang
thông suốt”. Đồng thời, khẳng
định chủ trương thành lập Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với
yêu cầu thực tiễn, tạo được sự
đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy,
chính quyền các cấp và đáp ứng
kỳ vọng, mong mỏi của cán bộ,
đảng viên, nhân dân. 

Ngay sau khi Ban Bí thư ban
hành Quy định 67-QĐ/TW ngày
2/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế
độ làm việc, quan hệ công tác của
Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh,
63/63 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã
được thành lập và đi vào hoạt
động với cơ cấu, thành phần theo
đúng Quy định. Các Ban Chỉ đạo
cấp tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực
hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng
về công tác PCTN,TC ở địa
phương và đạt được một số kết
quả bước đầu tích cực. Nhất là, đã
đưa nhiều vụ án, vụ việc vào theo
dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo
xử lý; chỉ đạo tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát, thanh tra
để phát hiện, xử lý tham nhũng,
tiêu cực. 

Xác định công tác phát hiện,
xử lý tham nhũng, tiêu cực là một

trong những nhiệm vụ trọng tâm
cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
nhằm tạo chuyển biến rõ nét,
khắc phục tình trạng “trên nóng,
dưới lạnh” trong công tác
PCTN,TC ở địa phương, Ban Chỉ
đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo
cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết
định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc
tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư
luận xã hội quan tâm trên địa bàn
vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi,
chỉ đạo. Các tỉnh có nhiều vụ án,
vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo
cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo gồm Hà
Nội (48 vụ), Thanh Hóa (10 vụ),
Ninh Thuận (10 vụ), Bắc Giang
(9 vụ), Đồng Nai (9 vụ)… Quý
I/2023, các địa phương trong cả
nước đã khởi tố mới 512 vụ
án/1.283 bị can phạm tội về tham
nhũng; số vụ án có cán bộ, đảng
viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực
là 225 vụ án/835 bị can…

Đáng chú ý, các Ban Nội
chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham
mưu Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp
tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện,
xử lý kịp thời, nghiêm minh
nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng,
tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp,
dư luận xã hội quan tâm; nhất là
các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo
Trung ương về PCTN,TC theo
dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn,
như vụ án xảy ra tại Công ty Việt
Á, vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC,
vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân
Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại
Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các
Trung tâm Đăng kiểm... Đến nay,
đã tham mưu đưa 506 vụ án, vụ
việc vào diện Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Kịp thời điều chuyển, thay
thế những “mắt xích” yếu 

Phát biểu kết luận Hội nghị,
Trưởng Ban Nội chính Trung
ương Phan Đình Trạc ghi nhận,
đánh giá cao và biểu dương
những kết quả đã đạt được của
các Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh,
TP và ban nội chính tỉnh, thành
ủy trong quý I/2023. Về phương

hướng, nhiệm vụ thời gian tới,
Trưởng Ban Nội chính Trung
ương yêu cầu các Ban Chỉ đạo
phải thực sự là một tập thể mạnh,
đoàn kết thống nhất cao, gắn bó
chặt chẽ; mỗi thành viên phải hết
sức gương mẫu, công tâm, trong
sạch, không bị cám dỗ bởi bất cứ
lợi ích nào và cũng không ngại
bất cứ lực cản không trong sáng
nào; kịp thời điều chuyển, thay
thế những khâu, “mắt xích” yếu,
bảo đảm bộ máy Ban Chỉ đạo vận
hành thông suốt, thực hiện đúng
chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Ai
không làm thì đứng sang một bên
để người khác làm”. 

Cùng với đó, các Ban Chỉ đạo
phải tổ chức công việc thật chặt
chẽ; làm việc nghiêm túc, khoa
học, nền nếp, kỷ luật, kỷ cương,
phối hợp công tác một cách nhịp
nhàng, đồng bộ. “Tuyệt đối tránh
tình trạng hình thức, tắc trách,
“được chăng hay chớ”, lúc ra mắt
thì rầm rộ, nhưng sau cứ thưa thớt,
nguội lạnh dần” - Trưởng Ban Nội
chính Trung ương nêu rõ. 

Theo ông Phan Đình Trạc, để

tạo chuyển biến rõ nét, đột phá
với những kết quả cụ thể, thực
chất, các Ban Chỉ đạo PCTN, TC
cấp tỉnh phải chỉ đạo công tác
PCTN,TC ở địa phương có trọng
tâm, trọng điểm, tập trung vào
những khâu yếu, việc khó, “điểm
nghẽn”, những vấn đề bức xúc,
dư luận xã hội quan tâm ở địa
phương. Các Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh tập trung nghiên cứu, quán
triệt cuốn sách về phòng, chống
tham nhũng của Tổng Bí thư;
nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền, giáo dục, xây dựng văn
hóa liêm chính, không tham
nhũng, tiêu cực trong cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức
và nhân dân. 

Đồng thời, cần chỉ đạo tăng
cường kiểm tra, giám sát, thanh
tra các lĩnh vực chuyên môn sâu,
hoạt động có tính khép kín, bí
mật, dễ phát sinh tham nhũng,
tiêu cực…; nâng cao hiệu quả
công tác tự kiểm tra, thanh tra để
phát hiện và xử lý tham nhũng,
tiêu cực trong nội bộ. Trưởng Ban

Nội chính Trung ương yêu cầu
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều
tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham
nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án,
vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo
Trung ương giao tỉnh ủy chỉ đạo,
xử lý và các vụ án, vụ việc thuộc
diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo
dõi, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo,
phối hợp kiểm tra, thanh tra, điều
tra xử lý dứt điểm các vụ việc
liên quan đến Việt Á, AIC, FLC,
Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm, y tế,
giáo dục… MINH NGỌC 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở ĐỊA PHƯƠNG:

Tuyệt đối tránh tình trạng
hình thức, tắc trách

Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực đưa ra khi chủ trì Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực
tuyến công tác quý I/2023 ngành Nội chính Đảng với Ban Chỉ đạo phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP, diễn ra ngày 31/3.

Định hướng chiến
lược phát triển mới
cho ngành Dầu khí
Sáng qua - 31/3, Đoàn công tác của

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đánh
giá tình hình triển khai thực hiện Nghị
quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của
Bộ Chính trị về định hướng chiến lược
phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
(Nghị quyết số 41-NQ/TW) đã có buổi
làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam (Petrolimex). 

Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ,
ngành liên quan đã thảo luận, trao đổi tập
trung vào thực trạng tình hình hoạt động,
vai trò chủ đạo của Tập đoàn Petrolimex
trong thời gian qua trong thị trường xăng
dầu; cơ chế chính sách để tăng cường thu
hút các nguồn lực từ các thành phần kinh

tế, các tổ chức tài chính trong và ngoài
nước vào phát triển ngành Dầu khí; làm
rõ những tồn tại, vướng mắc và nguyên
nhân của thực trạng và đề xuất một số giải
pháp trọng tâm liên quan. Nhiều ý kiến
tại cuộc làm việc đồng tình cao với việc
đề xuất Bộ Chính trị ban hành chủ trương,
định hướng chiến lược mới cho phát triển
ngành Dầu khí Việt Nam nói chung và
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói riêng. 

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ
Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung
ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ
đạo xây dựng Đề án, giao Tổ Biên tập xây
dựng Đề án nghiên cứu, phối hợp các bộ,
ngành liên quan để chắt lọc, lựa chọn các
nội dung phù hợp để đưa vào Đề án.
Trong bối cảnh tình hình trong nước và
quốc tế diễn biến phức tạp, cần thiết phải
có Nghị quyết mới của Bộ Chính trị để
định hướng chiến lược phát triển ngành
Dầu khí, trong đó có định hướng chiến
lược mới cho phát triển Petrolimex. 

HÀ DUNG

l Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị.

lToàn cảnh Hội nghị.

TIN TứC Chủ động ngăn chặn
thông tin xấu độc

Chiều qua (31/3), Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương đã tổ

chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo
35 Đảng bộ Khối quý I, triển khai
nhiệm vụ quý II/ 2023. Phát biểu kết
luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn
Văn Thể đánh giá cao kết quả đạt được
trong công tác bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch trong
Đảng bộ Khối quý I năm 2023… Hoạt
động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ
Khối và Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy
trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp,
chất lượng, hiệu quả từng bước được
nâng lên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ
Khối thời gian tới, ông Nguyễn Văn

Thể đề nghị, cần tập trung triển khai
thực hiện nhiệm vụ công tác quý 2 tới
thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Kế
hoạch đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục
triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư
tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm
“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần
xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày
càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quyết liệt
đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc.

Cùng với đó, các đảng ủy trực thuộc
Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 các cấp
tăng cường theo dõi, giám sát tình hình
dư luận xã hội; chủ động phối hợp với
các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý
Nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông
tin quản lý, phát hiện, ngăn chặn thông
tin xấu độc tán phát, lan truyền trên in-
ternet, mạng xã hội chống phá Đảng,
Nhà nước và chế độ. ĐỨC DUY 
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Triển khai toàn diện, 
có trọng tâm, trọng điểm 

Đại diện phía địa phương tiếp
Đoàn công tác có Giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh Khánh Hòa Lý Nguyễn
Nguyên Vũ cùng các lãnh đạo các
phòng, ban của Sở.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh
Khánh Hòa cho biết: Thời gian qua,
công tác tư pháp trên địa bàn luôn
được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh
đạo Sở Tư pháp chú trọng, chỉ đạo
triển khai trên từng lĩnh vực cũng như
bám sát với tình hình thực tiễn, hoạt
động chuyên môn, nghiệp vụ quản lý
Nhà nước thuộc trách nhiệm của các
địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp
Khánh Hòa đã kịp thời tham mưu
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công
tác tư pháp năm 2023; Lãnh đạo Sở
cũng thường xuyên chỉ đạo, giám sát
các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp
tại cơ sở.

Về tình hình triển khai Quyết định
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân
cư, định danh và xác thực điện tử phục
vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”,
lãnh đạo Sở luôn quan tâm, tập trung
chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực
nhằm triển khai thực hiện tốt các
nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 đảm
bảo tiến độ và hiệu quả. Tính đến ngày
27/3/2023 hệ thống đã ghi nhận
784.131 dữ liệu đăng ký hộ tịch (trong
đó: 396.698 dữ liệu khai sinh, 141.298
trẻ em được cấp số định danh cá nhân
khi đăng ký khai sinh, 112.596 dữ liệu
kết hôn, 83.704 dữ liệu khai tử,
191.133 dữ liệu đăng ký khác).

Đã hoàn thành việc kết nối phần
mềm một cửa với Cổng dịch vụ công
quốc gia, phần mềm một cửa với phần
mềm hộ tịch, phần mềm một cửa với
phần mềm LLTP, kết nối Hệ thống

thông tin một cửa điện tử của tỉnh với
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục
vụ việc giải quyết thủ tục hành chính
theo quy định tại Nghị định số
104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh
giá cao kết quả công tác tư pháp của
tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và quý
I/2023. Mặc dù còn nhiều khó khăn
nhưng công tác tư pháp của Khánh
Hòa vẫn được triển khai toàn diện, có
trọng tâm, trọng điểm, bám sát
Chương trình, Kế hoạch công tác của
Bộ và tỉnh. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực
công tác đạt kết quả tích cực, tạo sự
chuyển biến so với năm trước. Qua
đó, giúp Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
trở thành một trong những đơn vị
được xếp loại hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ với nhiều cá nhân và tập thể
được tặng danh hiệu cao quý. 

Linh hoạt hơn trong việc
phản ứng chính sách

Dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng
Oanh cũng đề nghị ngành Tư pháp
Khánh Hòa cần tiếp tục nâng cao chất
lượng công tác thẩm định, kiểm tra
văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo
gắn kết chặt chẽ với công tác theo dõi,
tổ chức thi hành pháp luật. Sở Tư
pháp cần chủ động, tích cực tham gia
và tham mưu sâu đối với các vấn đề
phát triển kinh tế, xã hội của địa
phương; linh hoạt hơn trong việc
phản ứng chính sách, kịp thời giải
quyết những vướng mắc trong quá
trình thực thi thể chế để tạo cơ chế,
động lực cho sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. 

Bên cạnh đó, đơn vị cũng cần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
Nhà nước về bổ trợ tư pháp; tăng
cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời
phát hiện và xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư
pháp, nhất là trong hoạt động luật sư,
công chứng, đấu giá tài sản; chủ động
hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó

khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá
trình đăng ký hộ tịch.

Chú trọng chính sách phát triển
đội ngũ luật sư hội nhập quốc tế để
đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý và
xứng với vị thế, tiềm năng của địa
phương; tăng cường công tác đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao kiến thức
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
công chứng viên, đấu giá viên; có giải
pháp phát triển nguồn Thừa phát lại ở
địa phương để thực hiện tốt hơn việc
tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều
kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi
hành án dân sự.

Đặc biệt, tích cực triển khai thực
hiện theo chức năng, nhiệm vụ của
ngành đối với Đề án 06 ngày
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ
việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
theo đúng quy định tại các công văn
hướng dẫn, yêu cầu của các đơn vị.

Chú trọng phối hợp trợ giúp pháp
lý trong hoạt động với các cơ quan tố
tụng tại địa phương, chủ động phối
hợp các cơ quan liên quan bảo đảm
cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và
nhân lực tham gia phiên tòa trực
tuyến theo Nghị quyết số
33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa
trực tuyến. 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm
vụ, đề án về PBGDPL của Hội đồng
phối hợp PBGDPL, của Bộ, ngành
Tư pháp; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin, chú trọng PBGDPL
cho các đối tượng đặc thù, nhất là
người dân khu vực hải đảo, ngư dân
trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND
tỉnh quan tâm tạo điều kiện và phối
hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội thi
Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ
IV khu vực miền Trung - Tây Nguyên
tổ chức tại Khánh Hòa, đồng thời lựa
chọn đội thi ưu tú đại diện cho tỉnh
tham gia Hội thi.

Qua đây, Thứ trưởng Đặng Hoàng
Oanh cũng giao trách nhiệm cho Sở
Tư pháp trong việc tích cực tham
mưu UBND tỉnh quan tâm kiện toàn,
bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp
chế; tăng cường biên chế cho Sở,
Phòng Tư pháp và tư pháp - hộ tịch
cấp xã, đáp ứng được yêu cầu công
việc; đặc biệt, chỉ bố trí cán bộ đủ
điều kiện, tiêu chuẩn làm công tác tư
pháp, hộ tịch. THIÊN THANH

DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): 

Cần xây dựng 
chính sách tạo đột phá,

vượt trội cho Thủ đô
Ngày 30/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc

họp Tổ nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật Thủ
đô (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư
pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Phó Chủ tịch thường
trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Các vấn đề chung về
xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) đã công bố Quyết
định thành lập Tổ nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật
Thủ đô (sửa đổi). Trong đó, Tổ trưởng là Thứ trưởng
Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Phó Tổ trưởng là
Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp
luật Nguyễn Hồng Tuyến và hơn 30 thành viên là đại
diện các ban, bộ, ngành.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Nguyễn Hồng
Tuyến cho biết Kế hoạch hoạt động của Tổ nghiên
cứu nhằm tiếp tục đánh giá đầy đủ, toàn diện các quy
định của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi
hành, làm cơ sở xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng, an ninh của Thủ đô; xây dựng dự án Luật Thủ
đô (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản
QPPL, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả,
tiết kiệm và khả thi.

Tổ nghiên cứu sẽ thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:
Tổ chức rà soát các quy định của Đảng, Nhà nước, hệ
thống văn bản QPPL liên quan đến các chính sách đặc
thù của Thủ đô; tổ chức Hội thảo về “Phân cấp, phân
quyền trong đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô
(sửa đổi)”, “Cơ chế thu hút nguồn lực để phát triển
Thủ đô trong đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ
đô (sửa đổi)”…

Tại cuộc họp, các thành viên của Tổ nghiên cứu
đã nêu lên ý kiến đánh giá về tính khả thi của các
nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch; trao đổi về cách thức
thực hiện các công việc, phân công nhiệm vụ của
mỗi thành viên để đảm bảo tính liên thông, nhất
quán khi xây dựng các chính sách và đảm bảo tiến
độ, chất lượng.

Đánh giá cao sự cần thiết của việc thành lập Tổ
nghiên cứu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành
phố Hà Nội Lê Hồng Sơn thông tin thêm về các hoạt
động của thành phố thời gian qua trong thực hiện
nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng
tình với Kế hoạch công tác của Tổ nghiên cứu, ông
Lê Hồng Sơn đề nghị Tổ trưởng cân nhắc việc phân
chia các nhóm, Trưởng nhóm, xác định rõ trách nhiệm
để phát huy tối đa được năng lực, vai trò của từng
thành viên, đồng thời đề xuất thành lập nhóm Tổ chức
hậu cần để phục vụ các hoạt động của Tổ nghiên cứu,
trong đó có hoạt động truyền thông.

“Mỗi thành viên cần phát huy tinh thần, trách
nhiệm, nêu cao tính kỷ luật; không nên hạn chế số
lượng các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia có tư
duy phản biện, như vậy mới có thể đóng góp trí tuệ
tập thể, xây dựng các chính sách, cơ chế cho Thủ đô
phát triển, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung cho
cả nước”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà
Nội nói.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Khánh
Ngọc nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Tổ nghiên
cứu trong việc chuẩn bị, xây dựng các lập luận, định
hướng  các vấn đề đưa vào dự án Luật. Để việc triển
khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị
các thành viên phải tích cực, chủ động, phát huy trí
tuệ, trách nhiệm để thể hiện được tiếng nói của bộ,
ngành mà mình đại diện; phát huy vai trò của các
chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý
các sở, ngành của thành phố Hà Nội; các đơn vị thuộc
Bộ Tư pháp cần phát huy vai trò nòng cốt trong triển
khai các nhiệm vụ.

Thứ trưởng yêu cầu mỗi nhóm đã được phân công
tại Kế hoạch cần tổ chức công việc khoa học, có tính
liên thông giữa các nhóm để tiến hành rà soát các quy
định hiện nay, bám sát các chính sách đã đề xuất để
nghiên cứu sửa đổi, xây dựng chính sách tạo đột phá,
vượt trội cho Thủ đô, song cũng cần bảo đảm tính phù
hợp, khả thi. BẢO NGỌC

SỞ TƯ PHÁP KHÁNH HÒA:

Chủ động tham mưu để phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương

Ngày 31/3, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ
trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã làm việc
với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về công tác tư pháp địa
phương cũng như tình hình triển khai Quyết định số
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

lThứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi làm việc.
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TIN TứC

Kết luận Hội nghị giao ban
Thành ủy Hà Nội với các
quận, huyện, thị xã quý
I/2023 sáng 31/3, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư
Thành ủy Đinh Tiến Dũng
khẳng định, 3 nội dung:
Tăng cường công tác kiểm
tra, quản lý sử dụng hè
phố, lòng đường; Đẩy mạnh
công tác quản lý, đầu tư
chợ; Công tác quản lý, khai
thác, sử dụng và đầu tư
công viên; là những nội
dung có ý nghĩa rất quan
trọng, là những vấn đề còn
nhiều bất cập, khó khăn
của Thủ đô. 

Giải quyết tốt được những vấn đề
này cũng chính là nhằm thực hiện
nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến,
văn minh, hiện đại. 

Với nội dung giao ban về công tác
quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố,
ông Dũng cho rằng, BCĐ 197 và Ban
Cán sự Đảng UBND TP cần tiếp tục
chỉ đạo thực hiện các biện pháp theo kế
hoạch, chú trọng các biện pháp duy trì
kết quả, bảo đảm lâu dài về trật tự an
toàn giao thông và văn minh đô thị, xử
lý nghiêm các vi phạm theo quy định. 

Song song quá trình đó, Ban Cán
sự Đảng UBND TP tập trung chỉ đạo,
nghiên cứu các giải pháp tổng thể,
toàn diện, có tính căn cơ, bài bản và
lâu dài đối với lĩnh vực này. 

Ông Dũng chỉ rõ, nguyên nhân
sâu xa là thiếu quy hoạch sử dụng
lòng đường, vỉa hè với đô thị hiện có.
"Từ chỗ thiếu quy hoạch dẫn đến
thiếu công khai, minh bạch, từ chỗ
thiếu quy hoạch thì người dân cứ
"tràn ra tràn vào" sau mỗi chiến dịch
vì sinh kế của người dân là chính
đáng. Vì vậy, cần xác định đúng
nguyên nhân để tìm giải pháp khắc
phục", ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dũng: "TP văn
hiến, văn minh, hiện đại mà quanh
năm suốt tháng đi kiểm tra, xử lý thì
không thể văn minh, văn hiến. Chúng
ta suy nghĩ là tổ chức thực hiện nhưng
cần bảo đảm hiệu quả lâu dài, bảo
đảm công khai, minh bạch".

Giải pháp đầu tiên ông Dũng chỉ
đạo là phải quan tâm thực hiện ngay
là lập quy hoạch thiết kế đô thị quản
lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng
tuyến phố, tuyến đường, có tính tới
các yếu tố thực tiễn trước mắt và lâu
dài, phù hợp đặc điểm của từng khu
vực, từng địa bàn cụ thể như khu phố
cổ, phố cũ và khu đô thị mới.

Các đơn vị liên quan cũng cần
nghiên cứu áp dụng các mô hình
quản lý của các nước phát triển như
cho phép kinh doanh vỉa hè (có thể
tính cả giải pháp cho thuê thu phí
theo giờ...), bố trí chỗ đỗ xe ở lòng
đường ở những nơi phù hợp... Trên
cơ sở đó, công bố công khai quy
hoạch để lấy ý kiến người dân. 

Sau khi có quy hoạch, có sự đồng
thuận của người dân thì tiến hành "số
hóa" để tổ chức thực hiện; trước mắt
có thể thí điểm làm trước một số khu
vực ngay trong năm nay. 

Ông Dũng giao Ban Cán sự Đảng
UBND TP chỉ đạo tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, thu hút đầu tư
mạnh vào lĩnh vực giao thông tĩnh;
chỉ đạo rà soát, bố trí lại hướng
tuyến giao thông hiệu quả hơn nữa
để giảm thiếu xung đột và ùn tắc
khu vực giao thông.

Theo Bí thư Hà Nội, Ban Thường
vụ Thành ủy sẽ ban hành chỉ thị về
quản lý vỉa hè, lòng đường nhằm tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng, huy động cả hệ thống chính trị

và nhân dân cùng vào cuộc. Với công
tác quản lý, đầu tư hệ thống chợ, phải
gắn với tăng cường đầu tư, đẩy nhanh
tiến độ, các cấp, các ngành phải đổi
mới, nâng cao chất lượng quản lý.

Với công tác quản lý, đầu tư hệ
thống chợ, phải gắn với tăng cường
đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, các cấp,
các ngành phải đổi mới, nâng cao
chất lượng quản lý, nhất là quản lý an
toàn cháy nổ, trật tự an ninh, an toàn,
văn minh đô thị. 

TP phải đặc biệt quan tâm đầu tư,
quản lý, phát huy hiệu quả các chợ
đầu mối nông sản; tập trung tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc các dự án đầu
tư chợ, cảng cạn; tăng cường quản lý
hệ thống chợ trên toàn địa bàn bảo
đảm phục vụ kinh tế, dân sinh; sớm
hoàn thiện giá tính dịch vụ thuê địa
điểm bán hàng để thu hút đầu tư.  

V.SƠN

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC:
Cảnh báo loại thuốc kháng sinh
giả trên thị trường

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát cảnh báo về
thuốc kháng sinh Cephalexin 500 giả xuất hiện trên

thị trường, yêu cầu truy tìm nguồn gốc, xử lý vi phạm. 
Cục Quản lý Dược cho biết, Cục đã nhận được báo cáo

của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM về việc mẫu sản
phẩm có các thông tin ghi nhãn viên nang cứng
Cephalexin 500 (cephalexin monohydrat tương ứng với
cephalexin khan 500mg), số lô 04310322, NSX: 31/3/22,
HD: 31/2/25, VD-25166-17, nơi sản xuất là Cty CP Dược
phẩm Cửu Long, địa chỉ số 150 đường 14/9, phường 5,
TP Vĩnh Long, do Trung tâm Kiểm nghiệm Vĩnh Long
lấy tại nhà thuốc Ngọc Thanh Thanh ở huyện Bình Tân,
tỉnh Vĩnh Long, không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu
định tính theo USP 43.

Căn cứ dữ liệu cấp phép lưu hành thuốc của Cục Quản
lý Dược, không có sản phẩm thuốc nào đã được cấp phép
lưu hành có các thông tin nêu trên.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý
Dược yêu cầu Sở Y tế Vĩnh Long khẩn trương phối hợp
cơ quan công an, quản lý thị trường và các cơ quan chức
năng liên quan, thanh, kiểm tra nhà thuốc Ngọc Thanh
Thanh ở địa chỉ trên và truy tìm nguồn gốc của lô hàng
nêu trên, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định; báo cáo nhanh
kết quả về Cục Quản lý Dược.

Sở Y tế Vĩnh Long triển khai thực hiện các hoạt động
theo tinh thần Công văn 1729/QLDCL ngày 24/2/2023
của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thuốc giả, thuốc
không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng
cường công tác thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất của
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn.
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường
hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc,
thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa đơn chứng
từ hợp lệ.

Thuốc Cephalexin 500mg là thuốc kê đơn, được chỉ
định trong điều trị các nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm
như: Viêm phế quản cấp và mạn, giãn phế quản nhiễm
khuẩn; viêm tai giữa, nhiễm khuẩn tai - mũi - họng, viêm
xoang, viêm xương chũm, viêm họng; nhiễm khuẩn da,
mô mềm; nhiễm khuẩn xương khớp; nhiễm trùng tiết niệu,
viêm amidan, nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm trùng
đường sinh dục... N.HÀ

VỤ HÀNG CHỤC HỌC SINH BỊ NGỘ ĐỘC SAU KHI 
THAM QUAN:
Do vi khuẩn tụ cầu vàng 

Sở Y tế Hà Nội mới đây công bố nguyên nhân ban đầu
vụ ngộ độc thực phẩm sau khi đi tham quan khiến một

số học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (phường Kim
Giang, quận Thanh Xuân) phải nhập viện.

Theo đó, qua xác minh và xét nghiệm cho thấy
nguyên nhân ban đầu gây ra vụ ngộ độc tập thể này là
do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà ở trong suất
ăn của học sinh. Hiện hầu hết số học sinh bị ngộ độc đã
được xuất viện về nhà.

UBND quận Thanh Xuân tiếp tục chỉ đạo điều tra
tại bếp ăn Trường Tiểu học Kim Giang, trong đó rà soát
lại nguyên nhân vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà
từ khâu vận chuyển hay trong quá trình chế biến. Từ
đó, chấn chỉnh không để xảy ra sự cố mất an toàn thực
phẩm như trên.

Trước đó, sáng 28/3, Trường Tiểu học Kim Giang
tổ chức cho 915 học sinh lớp 1 và lớp 2 đi tham quan
ngoại khóa tại trang trại Cánh Buồm Xanh (ở huyện Gia
Lâm). Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và
vận chuyển đến địa điểm tham quan, gồm các món:
cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua
nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. 

Đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh trong
chuyến tham quan là Cty CP Thực phẩm Ngôi Sao
Xanh (ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh). Trong lúc đi
trải nghiệm, học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước
uống và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang
trại Cánh Buồm Xanh. 

Sau khi kết thúc chuyến tham quan, tới chiều cùng
ngày và sáng hôm sau đã có 73 học sinh bị đau bụng,
nôn, đi ngoài nhiều lần nên đã được đưa vào một số BV
thăm khám. K.AN

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 1758/BYT-KCB
gửi các BV trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế, cơ

quan y tế các bộ, ngành và các BV thuộc trường ĐH
về việc thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 4/3/2023
và Nghị định 07/2023/NĐ-CP nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh (KCB). 

Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, một số cơ sở KCB
gặp khó khăn trong việc cung ứng thuốc, vật tư y tế
cho người bệnh. 

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng KCB
hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bộ Y tế yêu cầu
thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai Nghị
quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp
bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, Nghị định 07/2023/NĐ-

CP về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản sửa đổi
liên quan để sớm khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc,
vật tư y tế.

Bộ Y tế lưu ý, các đơn vị có khó khăn, vướng mắc
phải công khai, minh bạch với người bệnh; không để còn
tình trạng người bệnh, người nhà người bệnh phải đi mua
thuốc, vật tư y tế ngoài BV.

Rà soát, sử dụng các thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay
thế... sẵn có tại BV và tại các khoa, phòng, trung tâm
thuộc bệnh viện để đảm bảo quyền lợi của người bệnh,
người bệnh có thẻ BHYT.

Các đơn vị tăng cường triển khai thực hiện tiêu chí
quản lý chất lượng BV và đẩy mạnh khảo sát hài lòng
người bệnh, nhân viên y tế. T.MẾN

BỘ Y TẾ:
Không để người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế ngoài BV

BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI:

Sẽ lập quy hoạch quản lý 
sử dụng vỉa hè, lòng đường

lBí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: "TP văn hiến, văn minh, hiện đại mà quanh năm
suốt tháng đi kiểm tra, xử lý thì không thể văn minh, văn hiến”.

Về hệ thống công viên, Bí thư
Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy
mạnh xã hội hóa phát triển công
viên, đồng thời phân cấp mạnh cho
địa phương quản lý, khai thác. “TP
đang quản lý 5 công viên, cần thiết
phải giảm tiếp, có thể tính phương
án đấu thầu quản lý, khai thác. Các
quận, huyện cũng cần tính toán
theo hướng này", ông Dũng nêu rõ,
đồng thời giao Ban Cán sự Đảng
UBND TP chỉ đạo đẩy nhanh tiến
độ các dự án.



NĂM 2022:
Sản xuất kinh doanh điện của
EVN lỗ hơn 36.000 tỷ đồng

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm
tra chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn

Điện lực Việt Nam (EVN). Theo công bố, tổng
chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là hơn
419 nghìn tỷ đồng, năm 2022 là hơn 493 nghìn
tỷ đồng (bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh
điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân
phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành).
Trong đó, chi phí khâu phát điện tăng cao nhất.
Cụ thể, chi phí khâu phát điện năm 2021 tăng
hơn 28.425 tỷ đồng so với năm 2020; Chi phí
khâu phát điện năm 2022 tăng gần 73.000 tỷ
đồng so với năm 2021. 

Trung bình, giá thành sản xuất kinh doanh điện
năm 2021 là 1.859,90 đ/kWh, tăng 1,84% so với
năm 2020; Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm
2022 là 2.032,26 đ/kWh, tăng 9,27% so với năm
2021, thấp hơn nhiều so với giá bán điện bình quân
hiện hành (1.864 đồng/kWh). Đáng chú ý, trung
bình giá thành sản xuất điện năm 2022 được tính
sau khi đã giảm trừ các khoản thu của EVN và các
đơn vị thành viên từ thanh lý, nhượng bán tài sản
cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho
thuê cột điện. 

Cũng theo công bố, chi phí sản xuất điện năm
2021 không hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá thực
hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị
phát điện. Tính đến hết năm 2021, các khoản chưa
hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện
vào khoảng hơn 11.000 tỷ đồng. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện
năm 2022 của EVN lỗ 36.294 tỷ đồng. Sau khi trừ
đi thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản
xuất kinh doanh điện trong năm 2022 (10.058 tỷ
đồng), tổng cộng năm 2022 EVN lỗ 26.235 tỷ
đồng. Theo kết quả kiểm tra, các khoản chưa hạch
toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm
2022 vào khoảng hơn 14.000 tỷ đồng. 

HOÀNG TÚ

Tôn vinh, phát huy giá trị
Danh lam thắng cảnh Cát Bà

Tối 31/3, Chương trình nghệ thuật Cát Bà xanh
- Khai mạc Du lịch Cát Bà 2023 chính thức

khai mạc tại huyện đảo Cát Hải (TP Hải Phòng).
Đây là điểm nhấn của chuỗi 8 sự kiện chào mừng
Lễ hội kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng
cá; Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam
và Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2023.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội truyền thống huyện
Cát Hải năm 2023 được tổ chức bài bản, công phu
với 8 hoạt động chính. Trong đó, ngoài đêm khai
mạc “Cát Bà Xanh 2023” đặc sắc, còn nhiều hoạt
động đổi mới và hấp dẫn hơn so với các năm trước
như: Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền
bãi biển, Giải Vô địch quốc gia các Câu lạc bộ Lân
Sư Rồng lần thứ IX năm 2023, Hội chợ Thương
mại - Du lịch - Thủy sản Cát Bà năm 2023, Giải
đua thuyền rồng huyện Cát Hải tranh Cúp Báo Hải
Phòng lần thứ 27… 

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch
UBND huyện Cát Hải khẳng định, việc tổ chức
Lễ hội truyền thống huyện Cát Hải năm 2023
nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; về truyền thống anh
hùng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân
huyện Cát Hải. Đây cũng là dịp để huyện Cát Hải
quảng bá, tôn vinh và phát huy giá trị của Khu dự
trữ sinh quyển thế giới, Danh lam thắng cảnh quần
đảo Cát Bà - Di tích quốc gia đặc biệt; của Vịnh
Lan Hạ - Thành viên Hiệp hội Các vịnh đẹp nhất
thế giới; đặc biệt là phát triển du lịch khi Vịnh Hạ
Long - Quần đảo Cát Bà được tổ chức UNESCO
ghi danh và công nhận là Di sản thiên nhiên thế
giới trong thời gian tới. Lễ hội truyền thống huyện
Cát Hải 2023 là một trong những hoạt động nhằm
hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng
2023 được
tổ chức vào
t h á n g
5/2023. 

AN THI
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Tính đến ngày 28/3/2023,
tín dụng toàn nền kinh tế
tăng 2,06% so với cuối năm
2022, tăng 11,17% so với
cùng kỳ năm 2022. Phó
Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) Đào Minh Tú
nhận định, tăng trưởng tín
dụng quý I không cao, chủ
yếu do khó khăn của DN nên
nhu cầu tín dụng chậm lại.
Điều hành chính sách tiền tệ
chủ động, linh hoạt

Chủ trì cuộc họp báo thông tin kết
quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt
động ngân hàng quý I/2023 hôm qua
(31/3), Phó Thống đốc Đào Minh Tú
cho biết, trong quý I/2023, NHNN tiếp
tục điều hành chính sách tiền tệ chủ
động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với
chính sách tài khóa và các chính sách
kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm
phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh
tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị
trường trong và ngoài nước, duy trì ổn
định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Trong điều hành lãi suất, để tiếp tục
triển khai chỉ đạo của Quốc hội, Chính
phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc
giảm lãi suất cho vay góp phần vào quá
trình phục hồi kinh tế, trong tháng
2/2023, NHNN đã làm việc với các ngân
hàng thương mại (NHTM), khuyến
khích các NHTM tiết giảm chi phí, tiếp
tục giảm lãi suất tiền gửi để có điều kiện
giảm lãi suất cho vay hỗ trợ DN, nền kinh
tế phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo đó,
các NHTM đã điều chỉnh giảm lãi suất
tiền gửi từ 0,2-0,5%/năm đối với các kỳ
hạn 6 đến 12 tháng kể từ ngày 6/3/2023.
Trên cơ sở đó, NHTM có điều kiện để
điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hỗ trợ
khách hàng giảm chi phí tài chính.

Trong điều hành tỷ giá, NHNN tiếp
tục điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp
với tình hình thị trường trong và ngoài
nước. Thanh khoản thị trường thông
suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp
được đáp ứng đầy đủ. 

Liên quan đến điều hành tín dụng,
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết,
trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế
năm 2023 khoảng 6,5% và lạm phát
khoảng 4,5% được Quốc hội, Chính phủ
đặt ra, NHNN định hướng tăng trưởng
tín dụng năm 2023 khoảng 14-15%, có
điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình
hình thực tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ

mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 
Tháng 2/2023, NHNN đã phân bổ

chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các
TCTD và tiếp tục chỉ đạo TCTD hướng
tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh
doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực
tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương
của Chính phủ đảm bảo hoạt động tín
dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục kiểm
soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực
tiềm ẩn rủi ro. 

Đẩy mạnh kết nối Ngân hàng -
doanh nghiệp 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN
và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân
hàng, NHNN đã chỉ đạo toàn ngành tiếp
tục đẩy mạnh triển khai chương trình
kết nối Ngân hàng - DN tại các địa
phương. Đặc biệt, trong chuỗi Hội nghị
về tín dụng cho các ngành, lĩnh vực để
tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho
DN, người dân, NHNN đã tổ chức: Hội
nghị về tín dụng bất động sản (BĐS);
Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn tín
dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022
- 2023;  Hội nghị “Các giải pháp tăng
khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DN
nhỏ và vừa phục hồi, phát triển sản xuất
kinh doanh”.

“Kết quả, đến ngày 28/3/2023, tín
dụng toàn nền kinh tế tăng 2,06% so với
cuối năm 2022, tăng 11,17% so với
cùng kỳ năm 2022. Cơ cấu tín dụng tiếp
tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất
kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên,
các động lực tăng trưởng theo chủ
trương của Chính phủ…” - Phó Thống
đốc Đào Minh Tú thông tin.

Được biết, trước đó, số liệu công bố
của Tổng cục Thống kê cho biết, tính
đến thời điểm 20/3/2023, tăng trưởng
tín dụng của nền kinh tế đạt 1,61%
(cùng thời điểm năm 2022 tăng 4,03%).

Lý giải về con số tăng trưởng tín dụng
trong quý I thấp, theo Phó Thống đốc
Đào Minh Tú điều này cho thấy, khả
năng hấp thụ vốn của DN còn thấp.
Cùng với nguyên nhân, đặc thù của quý
I  trùng vào dịp Tết Nguyên nên tăng
trưởng chậm hơn, thì theo Phó Thống
đóc, “sức khỏe” nhiều DN hiện vẫn bị
ảnh hưởng bởi COVID-19, không đáp
ứng được các điều kiện vay vốn. Đặc
biệt, đơn hàng của nhiều DN cũng suy
giảm khiến nhu cầu vay vốn không cao
bằng năm ngoái.

“Từ cuối tháng 2 đến nay nhiều
ngân hàng đã tung ra các gói tín dụng
lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng để
“kích cầu”. Tuy nhiên, với tình hình như
hiện nay, theo các ngân hàng, cần thêm
thời gian. Bởi nhiều DN đang sản xuất
cầm chừng, nhiều khách hàng cá nhân
không gồng nổi lãi suất phải cắt lỗ để
lấy tiền tất toán hợp đồng vay trước
hạn... khiến tín dụng khó tăng mạnh trở
lại…” - Phó Thống đốc Đào Minh Tú
cho hay.

NHNN đang có nhiều biện pháp
đôn đốc, khuyến khích NHTM mạnh
dạn cho vay, tạo cơ chế để tái cơ cấu,
gia hạn những khoản nợ cũ. “Tới đây,
có thể 4 NHTM Nhà nước cũng sẽ
thống nhất những điều kiện cấp tín dụng
với các gói vay ưu đãi lãi suất để đẩy
nhanh tiến độ giải ngân” - ông Tú cho
biết, đồng thời khẳng định NHNN tính
toán năm nay tăng trưởng tín dụng vẫn
đạt 14 - 15% như mục tiêu đề ra. “Hiện
nay, thanh khoản của các NHTM rất dồi
dào, không thiếu vốn. Quan điểm của
NHNN lúc này là phải tiếp tục giảm lãi
suất để hỗ trợ nền kinh tế. NHNN đã
điều hành các NHTM tiết giảm mọi chi
phí để giảm lãi suất, sắp tới sẽ vận động
các NHTM  giảm tiếp…” - Phó Thống
đốc NHNN thông tin. LINH LINH

Theo Chiến lược phát triển nông
nghiệp bền vững, nông thôn hiện

đại đến năm 2025, ngành nông nghiệp
Lâm Đồng phấn đấu duy trì tốc độ
tăng trưởng trên 5%/năm. Giá trị sản
xuất bình quân 260 triệu
đồng/ha/năm. Diện tích kém hiệu quả
còn khoảng 15.000ha. Có ít nhất
75.000ha sản xuất ứng dụng công
nghệ cao, trong đó, 1.000ha nông
nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần
hoàn; 2.500ha nông nghiệp hữu cơ. 

Ngành nông nghiệp Lâm Đồng

cũng đặt mục tiêu phát triển 265 chuỗi
liên kết với trên 26.700 hộ tham gia, tỷ
lệ nông sản tiêu thụ qua chuỗi đạt 50%
sản lượng; thành lập ít nhất 40 hợp tác
xã. Có ít nhất 250 sản phẩm OCOP cấp
tỉnh, 20 sản phẩm OCOP quốc gia. Trên
87% đường giao thông nông thôn, giao
thông nội đồng được cứng hóa; 70%
diện tích canh tác được tưới…

Để thực hiện những mục tiêu trên,
một số giải pháp chính được đưa ra như:
Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế
cạnh tranh, sản phẩm chủ lực, truyền

thống của từng địa phương trên cơ sở
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông
minh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn.
Đồng thời khai thác tối đa các lợi thế
sẵn để phát triển du lịch canh nông, du
lịch trải nghiệm. Khuyến khích các
thành phần kinh tế đầu tư phát triển
nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh
tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, trồng
rừng kinh tế, tạo điều kiện để các doanh
nghiệp thực hiện hợp tác tiêu thụ nông
sản thông qua hợp đồng...T.NINH

PHÓ THỐNG ĐỐC NHNN ĐÀO MINH TÚ: 

Tiếp tục giảm lãi suất 
để hỗ trợ nền kinh tế

lThống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì cuộc họp báo. 

Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao
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TIN TứC

Kiếm tiền nhanh trên
các nền tảng xuyên
biên giới, thị trường
sáng tạo nội dung số
đang mở ra nhiều cơ
hội. Tuy nhiên, vẫn
còn nhiều rào cản,
đặc biệt rào cản thuế
cần được tháo gỡ để
các cá nhân, doanh
nghiệp trong lĩnh vực
còn rất mới mẻ này
bứt phá.
Nhiều tiềm năng

Tại Hội thảo “Khai thác
thị trường quốc tế và Chính
sách thuế đối với lĩnh vực
sáng tạo nội dung số” diễn ra
hôm qua (31/3), ông Nguyễn
Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng
Cục Công nghiệp Công nghệ
thông tin - Truyền thông, Bộ
Thông tin và Truyền thông
(TT&TT) cho biết, lĩnh vực
sáng tạo nội dung số (MMO)
đang phát triển rất nhanh tại
Việt Nam và có doanh thu
khoảng 800 triệu USD vào
năm 2022. Dù nhiều dư địa,
nội dụng số chỉ chiếm một
phần nhỏ trong doanh thu của
ngành công nghệ TT&TT
(khoảng 148 tỷ USD năm
2022). Theo ông Nghĩa, đây
sẽ là điều thôi thúc những nhà
sáng tạo phát triển hơn nữa,
nhằm tận dụng tối đa lợi thế
của Việt Nam là chi phí sản
xuất thấp hơn so với trung
bình thế giới hàng chục lần.

Thực tế cho thấy, MMO
ngày càng thu hút một lực
lượng lao động trình độ cao
trên toàn cầu tham gia và tạo
ra một lượng doanh thu lên
đến hàng chục tỷ USD mỗi
năm. Ở Việt Nam ước tính
cũng có lực lượng hàng triệu
lao động tham gia vào lĩnh
vực này, hàng năm mang về
một lượng lớn ngoại tệ cho
đất nước.

Chỉ tính riêng trên
YouTube, số liệu trong năm
2022 cho biết số người Việt
Nam kiếm tiền từ các nền
tảng mạng xã hội lên tới 20

nghìn người và mang về một
khoản doanh thu ngoại tệ
tương đương khoảng 1.500 tỷ
đồng. Việt Nam hiện có gần
500 kênh YouTube đạt nút
vàng (hơn 1 triệu người đăng
ký và 8 kênh đạt nút kim
cương với trên 10 triệu lượt
đăng ký).

Cần chính sách ưu đãi
về thuế

Tại Hội thảo, ông Triệu
Minh Long, Vụ trưởng Vụ
Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT
đã chia sẻ nhiều chương trình
đầu tư nước ngoài hấp dẫn, là
cầu nối quý giá đưa những
sản phẩm nội dung “Make in
Vietnam” vươn ra thị trường
quốc tế nhiều hơn nữa.  

Theo Vụ trưởng Triệu
Minh Long, trong bối cảnh
cạnh tranh trong nước đang
rất "khốc liệt", các cá nhân,
DN hoạt động trong lĩnh vực
nội dung số có thể chuyển
hướng kinh doanh sang nước
ngoài, hoặc các nền tảng
xuyên biên giới. “Nhờ lợi thế
ở khả năng đáp ứng nhanh,
nhạy, DN Việt Nam đủ sức
đưa những sản phẩm nội
dung “Made in Vietnam” ra
quốc tế nhiều hơn…”,  ông
Long nhận định.

Nhìn nhận những rào cản
đối với lĩnh vực MMO,
PGS.TS Lý Phương Duyên,

giảng viên Học viện Tài
chính cho rằng, một số cá
nhân, DN trong lĩnh vực
MMO còn gặp khó khăn
trong việc kê khai, hạch toán
chi phí, dẫn đến không được
hưởng những ưu đãi về thuế.

Đồng tình với đề xuất này,
ông Nguyễn Thiện Nghĩa,
Phó Cục trưởng Cục Công
nghiệp Công nghệ thông tin -
Truyền thông cho rằng, bên
cạnh việc nâng cấp hạ tầng kỹ
thuật, công nghệ, cơ quan
quản lý cần có những chính
sách ưu đãi về thuế, cả thuế
thu nhập cá nhân lẫn thuế thu
nhập DN, để duy trì lợi thế
cạnh tranh của Việt Nam,
cũng như giữ chân các
chuyên gia.

Đặc biệt, vấn đề được
nhiều ý kiến đề cập đến là
“thuế chồng thuế” trong lĩnh
vực MMO. Theo chính sách
của YouTube, các nhà sáng
tạo nội dung ở ngoài Hoa
Kỳ, nếu đăng ký thuế tại
nước này, sẽ chịu khấu trừ
30% thuế thu nhập cho các
lượt xem đến từ Hoa Kỳ.
Lượt xem từ quốc gia khác
sẽ không bị khấu trừ thuế.
Nếu không đăng ký thuế tại
Hoa Kỳ, nhà sáng tạo nội
dung từ các quốc gia ngoài
Hoa Kỳ sẽ bị khấu trừ 24%
thuế thu nhập cho tổng lượt

xem toàn cầu. 
Khi dòng tiền về Việt

Nam, nhà sáng tạo cá nhân
phải nộp thêm 7% (gồm 5%
Thuế VAT và 2% thuế thu
nhập cá nhân). Còn tổ chức,
DN kinh doanh trên YouTube
phải đóng khoản thuế là 30%
(gồm 10% VAT và 20% thuế
thu nhập DN).

Theo ông Nguyễn Việt
Tiệp, chuyên viên cao cấp về
kế toán thuế, đại diện Liên
minh Sáng tạo Nội dung số
(DCCA), các DN, cá nhân
hoạt động trên YouTube tại
Việt Nam đang phải chịu 2
lần thuế đối với khoản doanh
thu từ lượt xem tại Hoa Kỳ.

Được biết, từ năm 1992,
Việt Nam đã ký hiệp định
tránh đánh thuế 2 lần với 72
quốc gia và vùng lãnh thổ,
trong đó 60 hiệp định đã có
hiệu lực áp dụng. Với Hoa
Kỳ, Việt Nam đã ký hiệp định
từ năm 2015 nhưng do Chính
phủ Hoa Kỳ chưa phê chuẩn
nên Hiệp định tránh đánh
thuế 2 lần giữa Việt Nam và
Hoa Kỳ chưa có hiệu lực thi
hành. "Việc sớm thực thi hiệp
định là bước đi quan trọng
trong việc giảm bớt gánh
nặng về thuế lên vai những
nhà sáng tạo nội dung số tại
Việt Nam" - Đại diện ACCA
đề nghị. THANH THANH 

QUÝ II/2023:
Ngành nông nghiệp 
phấn đấu xuất khẩu 
14 tỷ USD 

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ quý
I/2023 của Bộ NN&PTNT cho biết, tổng

kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông - lâm -
thủy sản 3 tháng đầu năm ước đạt 20,6 tỷ
USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, xuất khẩu ước đạt 11,2 tỷ USD,
giảm 14,4% so với cùng kỳ 2022; nhập khẩu
ước đạt 9,4 tỷ USD, giảm 7,2%. Ngành nông
nghiệp xuất siêu 1,8 tỷ USD, giảm 39,6% so
với cùng kỳ năm trước.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức
Tiến, 2023 là một năm còn nhiều khó khăn và
ngành nông nghiệp coi đồng bộ, linh hoạt, sáng
tạo các giải pháp và tiếp tục đổi mới, mở rộng tư
duy, hành động nhanh, kết quả thật để khai thông
thị trường là nhiệm vụ ưu tiên.

Thứ trưởng cho biết, hiện nay, hạ tầng nông
nghiệp, hệ thống logistics còn yếu kém nên việc
giải ngân đầu tư công là yếu tố quan trọng để đưa
sản xuất nông nghiệp sang nền kinh tế nông
nghiệp. Do đó, cần tập trung hạn chế tối đa thủ
tục hành chính, có các kế hoạch, mô hình sản
xuất sáng tạo, phù hợp. Tổ chức sản xuất cần gắn
với rải vụ để giảm giá thành sản xuất, đảm bảo
nguồn cung nguyên liệu. Khoa học công nghệ
gắn với đổi mới sáng tạo là động lực để thay đổi
bộ mặt sản xuất của ngành. Đặc biệt, ngành cũng
cần huy động tất cả nguồn lực vào phát triển
nông nghiệp, tạo thuận lợi cho bà con nông dân,
hợp tác xã, DN hình thành hệ sinh thái.

Về mở rộng thị trường, lãnh đạo Bộ
NN&PTNT lưu ý cần xem xét thị trường nào tiềm
năng để tập trung ưu tiên mở cửa, thông qua các
tham tán nông nghiệp, các đại sứ, tổ chức các đoàn
DN đi thăm cơ sở sản xuất, học hỏi kinh nghiệm
nước ngoài. Trong quý II/2023, mục tiêu tăng
trưởng giá trị gia tăng toàn ngành phấn đấu đạt 2,9
- 3,0% với tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm
- thủy sản đạt khoảng 14 tỷ USD. MY MY

Bộ GTVT sắp khởi công 
10 dự án

Hôm qua (31/3), ông Lê Quyết Tiến, Cục
trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho

biết, theo kế hoạch, trong quý II/2023, các chủ đầu
tư thuộc Bộ này cần hoàn thiện các thủ tục đầu tư
để khởi công 10 dự án, hoàn thành 9 dự án.

Cụ thể, riêng tháng 4/2023, có 2 dự án sẽ được
khởi công, gồm: dự án cải tạo, nâng cấp QL19
đoạn Km90-Km108 địa bàn tỉnh Gia Lai; Dự án
cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc. Các
tháng còn lại trong quý II/2023, Bộ GTVT phấn
đấu khởi công thêm 8 dự án mới. Cũng trong
tháng 4 này có 5 dự án của Bộ GTVT sẽ được
hoàn thành, gồm: dự án cao tốc Bắc - Nam phía
Đông giai đoạn 1 các đoạn: Mai Sơn - QL45, Vĩnh
Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây; Tuyến
tránh QL1A đoạn qua TP Cà Mau; Cải tạo, nâng
cấp QL1A đoạn từ TX Ngã Bảy (nay là TP Ngã
Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh
Sóc Trăng.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, trong quý
II/2023, các chủ đầu tư thuộc Bộ GTVT cũng
tập trung chỉ đạo tư vấn thiết kế phối hợp với
các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục
về đầu tư để phê duyệt 11 dự án trong quý
2/2023 theo kế hoạch. Riêng tháng 4/2023 có
5 dự án cần phê duyệt, gồm: Phát triển các
hành lang đường thuỷ và logistics khu vực
phía Nam; Dự án đường cao tốc Dầu Giây -
Tân Phú; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý
tích hợp phục vụ chuyển đổi số Cục Đường
thuỷ nội địa Việt Nam; Xây dựng các hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ
GTVT giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Hệ
thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng giao
thông hàng hải. MINH HỮU

Ngày 31/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban
xúc tiến thương mại (XTTM) với hệ thống Thương

vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 3/2023. Trên 400 đại biểu
từ các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, các Thương vụ,
Chi nhánh Thương vụ, Văn phòng XTTM Việt Nam tại
nước ngoài, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, hiệp hội
ngành hàng, DN… đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, dẫn số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu
(XNK) quý I/2023 chỉ đạt 154 tỷ USD, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, với mục tiêu tăng
trưởng 8-12% kim ngạch XNK, (khoảng 800 tỷ USD), nếu
cứ tiếp tục đà như 3 tháng đầu năm, kim ngạch cả năm 2023
chỉ đạt trên dưới 600 tỷ USD. Đây là khoảng cách lớn để có
thể hoàn thành mục tiêu năm 2023. 

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ

đạo các đơn vị trong Bộ cần đánh giá tình hình, tìm ra nguyên
nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc
phục tình trạng hiện nay, lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu (XK)
hàng hóa ít nhất bằng cùng kỳ năm 2022; Đồng thời đề xuất
chủ trương chính sách giải pháp từ phía Chính phủ, địa
phương hiệp hội DN, DN và người sản xuất để tận dụng tốt
nhất các hiệp định thương mại tự do, nhất là hiệp định thế hệ
mới góp phần thúc đẩy XK và sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị, Thương vụ
tập trung dự báo tình hình kinh tế nước sở tại, từ đó đưa ra
phản ứng chính sách cần có để tham mưu cho Bộ, Chính phủ
đảm bảo lợi ích của quốc gia dân tộc, DN; Tìm kiếm thêm các
kênh tiêu thụ hiệu quả cho hàng hóa trong nước, để nâng cao
kim ngạch XK trong thời gian tới. 

NHẬT THU

Khắc phục tồn tại, lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu

Gỡ rào cản cho lĩnh vực 
sáng tạo nội dung số

lRất nhiều cá nhân, DN quan tâm đến lĩnh vực MMO.
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PHÁP LUậT 

THỪA THIÊN HUẾ:
Hơn 500 tỷ đồng thực hiện Đề án
“Kinh đô áo dài”

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định 678 phê duyệt đề án
“Huế - Kinh đô áo dài” với tổng kinh phí thực hiện 535,5 tỷ đồng.

Mục tiêu đến 2025 hình thành bộ cơ sở dữ liệu, hình ảnh áo dài
Huế qua các thời kỳ; Tổ chức định kỳ tuần lễ áo dài cộng đồng Huế trở
thành điểm nhấn quan trọng trong các kỳ lễ hội; Xây dựng được bộ
truyền thông về áo dài Huế; Tạo lập và quản lý nhãn hiệu “Huế - Kinh
đô áo dài”.

Đến 2030 hình thành bảo tàng, trung tâm trưng bày, trình diễn, may
đo áo dài phục vụ du khách; Ban hành tối thiểu 1 chính sách hỗ trợ
phát triển áo dài Huế; Hoàn thiện hồ sơ nghề may đo áo dài và tập quán
sử dụng áo dài truyền thống Huế đệ trình UNESCO xem xét, ghi danh
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đề án cũng hướng đến thực hiện chính sách đãi ngộ, tôn vinh, khen
thưởng và đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước (Nghệ nhân
Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú) cho các cá nhân có nhiều đóng góp xuất
sắc trong bảo vệ phát huy giá trị di sản nghề may đo và tập quán sử
dụng áo dài truyền thống Huế. Đồng thời, tạo điều kiện cho các nghệ
nhân truyền dạy kỹ năng, bí quyết nghề may đo áo dài truyền thống
Huế trong các gia đình, nhà trường, câu lạc bộ...  

Đề án có tổng kinh phí thực hiện 535,5 tỷ đồng; trong đó nguồn
lực xã hội hóa hơn 524 tỷ, ngân sách địa phương hơn 11,1 tỷ. 

THÙY NHUNG

HẢI PHÒNG:
Kiểm tra công tác đấu thầu một số 
dự án công 2023

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đấu
thầu lựa chọn nhà thầu thi công các dự án sử dụng vốn đầu tư

công trên địa bàn TP năm 2023. 
UBND TP sẽ kiểm tra 12 dự án được triển khai trên địa bàn quận

Đồ Sơn, huyện An Dương, huyện Thủy Nguyên như: Gói xây lắp -
thiết bị dự án xây dựng trụ sở UBND phường Vạn Hương; gói thi công
xây dựng tuyến số 06 (tuyến đường liên thôn Tê Chử - Hoàng Mai) -
Dự án nông thôn mới tại xã Đồng Thái; gói thi công tuyến đường 359
đoạn thị trấn Núi Đèo đến xã Trung Hà - Dự án đầu tư cải tạo đường
359 đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên)… TP
cũng thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư sử dụng
vốn đầu tư công năm 2023 tại một số đơn vị khác nếu cần thiết.

Mục đích của việc kiểm tra để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong
công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính khách quan, minh bạch và
tiết kiệm cho ngân sách thông qua đấu thầu.  AN THI

HÀ NỘI:
17 điểm rào chắn thi công gây ùn tắc
giao thông  

Tại cuộc họp về đảm bảo trật tự ATGT và giảm thiểu ùn tắc trên địa
bàn mới đây, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, thời gian qua đã

phối hợp Phòng CSGT Công an TP kiểm tra 37 điểm ùn tắc, xác định
các điểm rào chắn thi công dự án làm thu hẹp lòng đường; 10 điểm do
hạ tầng chưa đồng bộ; 10 điểm do quá tải kết cấu hạ tầng.

Những điểm ùn tắc do rào chắn thi công được nêu như: Dự án tuyến
đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội; Xây cầu vượt nút giao đường Thanh
Niên - An Dương giai đoạn 2; Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên
Xá; Dự án xây cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; Dự
án xây cầu vượt tại nút giao Mai Dịch (chuẩn bị báo cáo UBND thành
phố); Dự án hầm chui Kim Đồng.

Sở GTVT cho hay đã phối hợp các đơn vị liên quan phân luồng
phục vụ thi công các dự án; điều chỉnh giao thông tại 5 điểm ùn tắc
Trung Văn - Tố Hữu, ngã ba Xa La - Cầu Bươu, Châu Văn Liêm - Lê
Quang Đạo, Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; Lãng
Yên - đê Nguyễn Khoái.

Đến hết tháng 2/2023, có 3 điểm ùn tắc đã được xử lý gồm: Châu
Văn Liêm - Lê Quang Đạo; Đại La - Trần Đại Nghĩa và Ngã Tư Vọng.
Như vậy còn 17 điểm rào chắn thi công gây ùn tắc.

Nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc, Sở GTVT cho biết sẽ tổ
chức lại giao thông, phân luồng phù hợp hiện trạng; phối hợp
chủ đầu tư các công trình đẩy nhanh tiến độ để thu hồi vị trí rào
chắn gây thu hẹp lòng đường.

Theo thống kê của Sở GTVT, hết tháng 2/2023, TP có hơn 7,8 triệu
phương tiện, trong đó ôtô hơn 1 triệu, xe máy 6,6 triệu, xe máy điện
gần 185.000, chưa kể khoảng 1,2 triệu xe từ các tỉnh thành tham gia
giao thông tại Hà Nội. Tốc độ gia tăng của phương tiện trung bình 4-
5%/năm.

Về kết cấu hạ tầng giao thông, TP có hơn 23.000km đường bộ, Sở
GTVT quản lý hơn 2.300km và UBND cấp huyện quản lý trên
21.000km. Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất
xây dựng đô thị đạt khoảng 10,35%. V.SƠN

12 bị cáo bị đưa ra xét xử về
tội “Vi phạm quy định về đấu
thầu gây hậu quả nghiêm trọng”,
gồm ông Nguyễn Quang Tuấn
(SN 1967, cựu GĐ BV Tim, cựu
GĐ BV Bạch Mai), Hoàng Thị
Ngọc Hưởng (SN 1961, cựu Phó
GĐ BV Tim), Nguyễn Thị Dung
Hạnh (SN 1969, cựu Kế toán
trưởng, Trưởng phòng Tài chính
Kế toán BV Tim), Đoàn Trọng
Bình (SN 1960, cựu Phó phòng
Vật tư y tế BV Tim), Nghiêm
Tuấn Linh (SN 1980, cựu Phó
phòng Vật tư y tế BV Tim); và
một số bị cáo là Chủ tịch HĐQT,
GĐ, nhân viên một số Cty.

Liên quan vụ án, Tòa triệu tập
nguyên đơn dân sự là BV Tim; bên

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
như Cty CP Đầu tư & Định giá
AIC Việt Nam. 

Theo cáo trạng, từ 2015, ông
Tuấn (GĐ, Chủ tịch Hội đồng mua
sắm BV Tim) đã có chủ trương cho
một số DN được ký gửi vật tư tại
BV Tim, để BV sử dụng trước, sau
đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn
thiện các thủ tục cho các DN trúng
thầu để thanh toán. 

Do có mối quan hệ quen biết từ
trước, Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch
HĐQT  Cty CP Thiết bị y tế Hoàng
Nga, Phan Tuấn Đạt (Chủ tịch
HĐQT Cty CP Công nghệ sinh học
Kim Hòa Phát; đến đặt vấn đề và
được ông Tuấn đồng ý cho bán các
mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp

tim mạch vào BV với đơn giá theo
thỏa thuận.

Từ 2016 - 2017, BV Tim tổ chức
đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên
mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim
mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng.
Trong đó, gói thầu số 5 năm 2016
được tổ chức theo hình thức đấu thầu
rộng rãi. Bốn gói thầu năm 2017
được áp dụng theo hình thức chỉ định
thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị
giá gần 348 tỷ đồng. Cty Hoàng Nga
đã tham gia và trúng 5 gói thầu, Cty
Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu.

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật
tư tiêu hao can thiệp tim mạch của
Cty Hoàng Nga, Cty Kim Hòa Phát,
thì ông Tuấn, Hưởng, Hạnh, Linh và
Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ,

Chợ mới tại xã Bài Sơn,
huyện Đô Lương (tỉnh
Nghệ An) được đầu tư
gần 2 tỷ đồng, nhưng xây
xong thì bỏ hoang không
sử dụng.
Chỉ dành để bán hàng 
tươi sống

Chợ mới xã Bài Sơn thuộc dự
án cạnh tranh ngành chăn nuôi và
an toàn thực phẩm (dự án LIF-
SAP), sử dụng nguồn vốn vay
Ngân hàng Thế giới (WB), do Bộ
NN&PTNT làm chủ đầu tư, phân
phối cho 12 tỉnh, thành, giao Sở
NN&PTNT các tỉnh quản lý điều
tiết nguồn vốn. Nghệ An cũng là
một địa phương được thụ hưởng
dự án, chia làm hai giai đoạn, giai
đoạn 1: Từ năm 2010 đến năm
2015; giai đoạn 2: Từ năm 2016 -
2018; sau đó được gia hạn đến
năm 2019.

Giai đoạn 1 của dự án tại Nghệ
An được đầu tư cải tạo xây dựng
36 chợ, giai đoạn 2 được đầu tư cải
tạo 35 chợ, gồm: chợ Hồng Xuân,
chợ Mộc, chợ Láng, chợ Quỳnh
Thắng, chợ Nghi Vạn, chợ Bài
Sơn… với tổng kinh phí hơn 110
tỷ đồng. Nhằm kiện toàn BQL dự
án LIFSAP giai đoạn 2016 - 2018,
ngày 12/12/2016, UBND tỉnh có
Quyết định 6283 giao ông Nguyễn
Văn Lập (Phó GĐ Sở
NN&PTNT) làm Giám đốc BQL
dự án; ông Trần Mạnh Hà (chuyên
viên Phòng Kế hoạch Tài chính)
làm Kế toán trưởng dự án. 

Chợ mới xã Bài Sơn được dự
án LIFSAP đầu tư gần 2 tỷ đồng
trên diện tích gần 2.000m2, với 20
quầy bán thực phẩm tươi sống,
được ốp lát, có mái che, điện nước,

trang thiết bị được đánh giá khá
đầy đủ… Tuy nhiên, sau gần 5
năm hoàn thành, các tiểu thương
không vào chợ để bán mà vẫn
dùng xe đẩy để bán hàng gần đó. 

Một nữ tiểu thương cho biết, cả

chợ chỉ có 3 hàng thịt và 1 hàng cá,
sau khi chợ xây dựng thì ban quản
lý chợ yêu cầu hàng cá, hàng thịt
vào khu vực phía trong khu vực
mới xây, còn các mặt hàng khác thì
vẫn bán ở khu vực phía ngoài. Do

HÀ NỘI:

Cựu GĐ BV Tim Nguyễn Quang Tuấn 
sắp hầu tòa

Dự kiến ngày 17/4 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm vụ án sai phạm đấu
thầu xảy ra tại BV Tim Hà Nội. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Chủ tọa phiên
tòa là Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn. 

NGHỆ AN:

Chợ tiền tỷ trong dự án LIFSAP
xây xong rồi… bỏ hoang

lKhu vực chợ dành cho bán hàng thực phẩm tươi sống tại xã Bài Sơn 

bị bỏ hoang.

l Tiểu thương cho rằng việc xây dựng chợ bất hợp lý nên không vào khu vực

mới xây mà vẫn dùng xe đẩy bán hàng.



Số 91 (8.900) Thứ  Bảy 1/4/2023                                                                   1114@gmail.com
- đờI SốNG

HÀ TĨNH: 
“Độc chiêu” của đối tượng thuê ô tô 
mang đi cầm cố 

Thuê ô tô rồi mang đi cầm cố lấy 110 triệu đồng, Chương đã trả cho chủ xe
thêm 26 triệu đồng đủ tiền thuê xe 3 tháng đầu tiên, số còn lại tiêu xài cá

nhân và trả nợ.  
VKSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với TAND cùng cấp vừa tổ

chức phiên tòa hình sự bằng hình thức số hóa hồ sơ vụ án, công bố tài liệu
chứng cứ bằng hình ảnh để rút kinh nghiệm theo cụm với vụ án Trần Hồng
Chương (SN 1972, ngụ phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) phạm tội “Lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do cần xe đi lại phục vụ hoạt động môi giới bất động sản
nên ngày 26/2, Chương đã đến cửa hàng mua bán xe ô tô, xe máy cũ và thuê
ô tô tự lái ở xã Việt Tiến ký hợp đồng thuê xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, giá
thuê xe mỗi tháng 10 triệu đồng, đặt cọc trước 4 triệu đồng. Chủ xe đã giao xe
cho Chương cùng giấy tờ photocopy chứng thực. 

Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân, ngày 2/3/2022, Chương đem xe đi
cầm cố cho một người ở TX Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) lấy 110 triệu đồng.
Trong số tiền này, Chương đã trả cho chủ xe thêm 26 triệu đồng đủ tiền thuê
xe 3 tháng đầu tiên, số còn lại xài cá nhân và trả nợ. Từ tháng thứ tư, đến hẹn
thanh toán tiền thuê xe nhưng không thấy Chương đến trả tiền, chủ xe liên lạc
cho Chương, đều nhận được câu trả lời “xin nợ”. 

Trước đây, Chương từng bị TAND Tối cao xử phạt 20 năm tù về tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm về tội “Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn
đi nước ngoài trái phép”; tổng hợp hình phạt chung 24 năm tù. Đến tháng
10/2018 Chương mới chấp hành xong hình phạt tù.

Trong phiên xử, các tài liệu, chứng cứ được trình chiếu trên màn hình được
đánh giá đã phản ánh đầy đủ diễn biến sự việc, động cơ, mục đích phạm tội và
tính chất, mức độ nguy hiểm bị cáo gây ra, giúp kiểm sát viên chủ động trong
quá trình đối đáp, tranh luận và đưa ra các quan điểm chính xác, có tính thuyết
phục cao khi thực hiện quyền công tố.

Tại phiên tòa, Chương thú nhận toàn bộ hành vi. TAND huyện Thạch Hà
tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.  HỮU ANH

LAI CHÂU: 
Bắt 6 cán bộ thanh tra nhận hối lộ 

Sáu cán bộ đoàn thanh tra tỉnh bị bắt vì nhận hối lộ trong lúc thanh tra các
dự án trồng rừng trên địa bàn.
Công an tỉnh Lai Châu cho biết, 6 người gồm: Ngô Thị Dung (Trưởng

phòng 1 Thanh tra tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn); Đỗ Lương Bằng, Lê Mạnh
Cường, Vũ Thanh Vận (cán bộ thanh tra tỉnh); Lò Văn Ngọc (cán bộ Sở
NN&PTNT); Phạm Trọng Thứ (cán bộ Sở TN&MT).

Liên quan sự việc, 9 người là Trưởng ban và cựu Trưởng BQL rừng phòng
hộ của các huyện bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ là Tống Văn Hoàn (huyện
Mường Tè), Nguyễn Văn Hồng (huyện Nậm Nhùn), Nguyễn Văn Tuyển
(huyện Phong Thổ), Lò Văn Tùng (huyện Than Uyên), Mai Hồng Hạnh (huyện
Tân Uyên), Mạch Thọ Quyết (huyện Tam Đường), Nguyễn Duy Hoan (huyện
Sìn Hồ), Nguyễn Ngọc Chỉnh và Lưu Anh Võ (huyện Sìn Hồ).

Theo điều tra ban đầu, ngày 17/1, Thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định
thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn, giai đoạn 2015-2021. Trưởng BQL
rừng phòng hộ các huyện trên đã bàn bạc góp tiền đưa cho đoàn thanh tra.

Ngày 20/3, Quyết, Hoàn, Tuyển, Hạnh đại diện cho các trưởng BQL rừng
phòng hộ chuyển hàng trăm triệu đồng cho đoàn thanh tra. Tiền hối lộ được
các cán bộ trong đoàn chia nhau hưởng lợi. V.SƠN

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA:
Tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay
tài chính 

Công an tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị vừa huy động gần 2.500 cán bộ,
chiến sĩ, đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, dịch vụ cho

vay tài chính trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra bước đầu đối với 735 cơ sở kinh doanh này, lực lượng chức năng

phát hiện hơn 400 cơ sở vi phạm các quy định như: Không đủ tiêu chuẩn về
PCCC; sổ sách ghi chép không đảm bảo; cầm cố xe không chính chủ không
có giấy ủy quyền; hệ thống lưu giữ vật cầm cố không đúng đăng ký với cơ
quan thẩm quyền.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 600 phương tiện ôtô, xe máy và các
tài liệu khác liên quan đến việc vi phạm trong hoạt động cầm cố và kinh doanh
tài chính.

Riêng tại huyện Quảng Xương, công an đã triệt xóa 5 điểm, bắt giữ 5 người
liên quan để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài ra,
từ ngày 15/12/2022 đến nay, Công an Quảng Xương khởi tố 9 vụ án, 15 bị
can, bắt tạm giam 3 nghi phạm để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân sự.

Công an tỉnh cho biết mục đích của đợt ra quân kiểm tra là chủ động phòng
ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các điều kiện, nguyên nhân làm
phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng
đen” núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ, dịch vụ tài chính.

Thông qua việc làm trên, còn siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng
cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là
các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ. V.SƠN

quyền hạn, can thiệp trái pháp luật
vào hoạt động đấu thầu. 

Những người này đã thông
đồng với Đảng, Phạm Huy Lập
(GĐ Cty Hoàng Nga), Phạm Thị
Kim Oanh (Kế toán trưởng Cty
Hoàng Nga), Đạt để thực hiện
nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ
thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng
Stent và các vật tư khác mà Cty
Hoàng Nga, Cty Kim Hòa Phát sẽ
bán cho BV Tim. 

Sau đó, các bị cáo tại BV Tim
thông đồng với các bị cáo tại Cty
AIC ban hành Chứng thư thẩm
định giá 062512 đề ngày
25/12/2015 theo yêu cầu và giá ấn
định của BV Tim tại kế hoạch mua
sắm năm 2016 đã được Tuấn phê
duyệt, đảm bảo cho Cty Hoàng
Nga, Cty Kim Hòa Phát trúng
thầu, bán vật tư y tế trái quy định
của Luật Đấu thầu. Điều này gây
thiệt hại cho BV Tim, Quỹ BHXH
số tiền hơn 22,8 tỷ đồng với gói
thầu số 5 năm 2016.

Đến năm 2017, ông Tuấn và
đồng phạm tiếp tục hợp thức thủ
tục chỉ định thầu với 4 gói chỉ định
thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật

tư của gói thầu năm 2016 để thanh
toán hàng ký gửi, hàng đã sử dụng
trước cho Cty Hoàng Nga, Cty
Kim Hòa Phát và một số Cty gửi
hàng trước; gây thiệt hại cho BV
Tim, Quỹ BHXH hơn 30 tỷ đồng.

Ông Tuấn và các đồng phạm
bị truy tố về hành vi vi phạm quy
định về đấu thầu gây thiệt hại hơn
53,6 tỷ đồng.

Ông Tuấn và Đảng khai vào
các dịp Tết Âm lịch năm 2016,
2017, Đảng đã “biếu” ông Tuấn
10.000 USD để cảm ơn đã tạo
điều kiện cho Cty Hoàng Nga
trúng thầu.

VKS đánh giá ông Tuấn
hợp tác tích cực, chủ động khai
báo, nộp hơn 6,2 tỷ đồng khắc
phục hậu quả và có nhiều thành
tích trong quá trình công tác,
được tặng thưởng nhiều bằng
khen, giấy khen. VKS vì thế đề
nghị cho ông Tuấn hưởng các
tình tiết giảm nhẹ.

Một số bị can khác được
đánh giá đã hợp tác tích cực,
chủ động khai báo, có nhiều
thành tích trong quá trình công
tác, được tặng thưởng nhiều
bằng khen, giấy khen. Đạt,
Hạnh và Cty AIC đã khắc phục
toàn bộ hậu quả.

Ông Tuấn là đại biểu Quốc
hội khóa 14, có nhiều năm làm
giảng viên bộ môn Tim mạch,
ĐH Y Hà Nội. Từ tháng 3/2020
đến khi bị bắt, ông từng giữ các
cương vị GĐ BV Bạch Mai,
Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế
Bạch Mai; Chủ tịch Hội Tim
mạch học Hà Nội; Ủy viên
Hội đồng chuyên môn bảo vệ
sức khỏe cán bộ miền Bắc
thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe
Trung ương. HỒNG MÂY

khu vực chợ chỉ dành để bán hàng tươi
sống, lại ở khuất phía sau, nên người dân
không vào mua, tiểu thương vào được
mấy bữa rồi không vào nữa vì ế hàng. 

Do tiểu thương không chịu vào bán
hàng nên tất cả các khu vực trong chợ mới
Bài Sơn bị bỏ hoang, mặt bàn phủ kín bụi
bặm, có những hạng mục bắt đầu có dấu
hiệu xuống cấp. 

Xây dựng thiếu hợp lý
Ông Đào Danh Hà, Chủ tịch UBND xã

cho biết: Chính quyền địa phương đã
nhiều lần tuyên truyền, vận động các tiểu
thương vào khu vực chợ thực phẩm tươi
sống được đầu tư hạ tầng đồng bộ để bán
hàng nhưng rất khó; vì người mua thường
có thói quen mua gần ngoài cổng chợ; dẫn
đến tiểu thương không mặn mà khi vào
chợ mới để kinh doanh.

Nói về quy trình khảo sát cải tạo các
chợ thuộc dự án LIFSAP Nghệ An, ông
Trần Mạnh Hà (nguyên Kế toán trưởng dự
án), cho rằng: Cán bộ khảo sát thuộc BQL
dự án sau khi khảo sát các địa điểm phù
hợp với yêu cầu thì tổng hợp làm báo
cáo trình Bộ NN&PTNT, sau đó trình
WB, khi được đồng ý thì tỉnh thống nhất
và triển khai.

Sau nhiều năm triển khai, Nghệ An đã
xây dựng được 4 vùng thực hành chăn
nuôi tốt (GAHP) với 30 nhóm gồm 599 hộ
thành viên nằm trong vùng GAHP tại 10
xã thuộc 4 huyện Diễn Châu, Đô Lương,
Nam Đàn và Nghi Lộc. Dự án cũng đã
giúp các địa phương cải tạo nâng cấp được
hàng chục chợ bán thực phẩm tươi sống,
hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp 4 lò giết mổ
tập trung và cải thiện điều kiện vệ sinh thú
y tại 16 cơ sở giết mổ nhỏ. Tuy nhiên, với
hạng mục chợ bán thực phẩm tươi sống tại
một số địa phương, được xây dựng thiếu
hợp lý, dẫn đến lãng phí.

Được biết, đến thời điểm hiện nay dự
án LIFSAP đã hoàn thành, BQL dự án đã
giải thể. Ông Phùng Thành Vinh, Giám
đốc Sở NN&PTNT cho biết, các hạng
mục dự án sau khi hoàn thành đã bàn giao
lại cho từng địa phương quản lý, sử dụng.
Đồng thời địa phương có dự án phải có
trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện,
quản lý sử dụng, duy tu, bảo dưỡng…
“Trước thông tin một số chợ trong dự án
không sử dụng mà bỏ hoang, Sở sẽ cho
kiểm tra lại”, ông Vinh nói. ZEN LINH

QUẢNG BÌNH: 
Khắc phục tâm lý sợ sai, 
thúc đẩy thị trường 
bất động sản  

UBND Quảng Bình vừa có văn bản yêu cầu các sở,
ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị

quyết 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ nhằm
thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an
toàn, lành mạnh, bền vững.

Tại Công văn 514/UBND-KT, UBND tỉnh giao Sở
Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực, sự hiểu
biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, người đứng đầu, bảo vệ người làm đúng
nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm... trong
giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Đồng thời, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa
phương đẩy nhanh, cải cách TTHC; đẩy mạnh thực hiện
TTHC liên thông, TTHC điện tử cấp độ 4; chấm dứt việc
đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong
giải quyết các thủ tục triển khai dự án BĐS trên địa bàn.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng,
nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; kiên quyết xử lý tình
trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách
nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong
công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục đầu
tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, BĐS.

Sở KH&ĐT khẩn trương rà soát lập danh mục các
dự án nhà ở, BĐS; đánh giá lý do, nguyên nhân với dự
án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa
hoặc chậm triển khai để tập trung tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc về pháp lý, hoặc tham mưu đề xuất UBND
tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ.

Sở Xây dựng tăng cường theo dõi, giám sát tình hình
thị trường BĐS để có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn
tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”,
tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ “thổi giá” BĐS để
trục lợi, mất cân đối cung - cầu; đảm bảo vận hành theo
cơ chế thị trường.

Tham mưu lập kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu
quả đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở
xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công
nghiệp giai đoạn 2021-2030”, nhằm đảm bảo nguồn cung
cho thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm,
nhu cầu về nhà ở theo các phân khúc đã được phê duyệt.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện tập
trung lập, phê duyệt quy hoạch tại các dự án nhà ở mời
gọi đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;
đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng
đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ
trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư. 

MINH PHƯƠNG

lCựu GĐ BV Tim Hà Nội, 

ông Nguyễn Quang Tuấn.
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Trong xu hướng sống
xanh gắn với du lịch
xanh, ngày càng nhiều
du khách tìm đến những
địa điểm du lịch thân
thiện với môi trường,
gần gũi cùng thiên
nhiên. Nắm bắt được
tâm lý này, nhiều điểm
du lịch đã phát động các
chiến dịch hướng tới
nâng cao trách nhiệm,
nhận thức của người
dân trong bảo vệ môi
trường, đồng thời quảng
bá hình ảnh địa phương
xanh - sạch - đẹp.
Du lịch xanh “lên ngôi”

Năm Du lịch Quốc gia 2023
có chủ đề: “Bình Thuận - Hội tụ
xanh”, được Bộ VH,TT&DL tổ
chức tại Bình Thuận với mục tiêu
hướng đến sản phẩm xanh, năng
lượng sạch, tạo ra môi trường
thân thiện, an toàn cho sức khỏe;
bảo tồn, phát huy các di sản văn
hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc; hướng đến nền tảng
tăng trưởng xanh, phát triển bền
vững. Đây còn là sự kiện văn hóa
- kinh tế - xã hội tiêu biểu nhằm
kết nối ngành du lịch các khu vực
Đông Nam Bộ, Tây Nguyên,
Duyên hải Nam Trung bộ; đồng
thời tạo động lực thúc đẩy phát
triển du lịch xanh tại các địa
phương trên cả nước.

Mới đây, UBND huyện Gia
Viễn, tỉnh Ninh Bình phát động
chiến dịch “Tuần lễ du lịch xanh”
năm 2023 gắn với Đề án “Giảm
thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực
du lịch Việt Nam” thu hút hàng
trăm du khách và người dân tham
gia. Các hoạt động bao gồm: trao
giỏ đựng rác với thông điệp “Chở
xanh - Thở lành” cho các lái đò
tại bến thuyền Vân Long; ra quân

tổng vệ sinh môi trường tại Khu
du lịch Vân Long; chương trình
“Điều em muốn nói” với hoạt
động đổi rác nhận quà, bán sản
phẩm tái chế, tạo tháp cây; nâng
cao nhận thức của người dân về
phân loại rác tại nguồn, giảm xả
thải nhựa... Bên cạnh đó, đại diện
Hiệp hội Du lịch tỉnh, Ban Chỉ
đạo phát triển du lịch huyện, các
ngành, các đơn vị liên quan trên
địa bàn huyện Gia Viễn đã ký
kết chấp hành bảo vệ môi
trường, tạo cảnh quan hướng tới
“Vì môi trường du lịch xanh”.
Chiến dịch này đã thành công
tạo nên hình ảnh đẹp trong đánh
giá của du khách.

Các địa phương có du lịch
phát triển như Quảng Ninh,
Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội…
đã chủ động đưa ra nhiều sáng
kiến giảm thiểu sử dụng túi ni-
lông, vật dụng nhựa trong các
hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Ví
dụ, tại Quảng Nam, Cù Lao

Chàm đã “nói không” với túi ni-
lông; tỉnh Quảng Ninh đã xây
dựng Bộ tiêu chí Nhãn sinh thái
“Cánh buồm xanh” gắn cho tàu
du lịch hoạt động trên vịnh Hạ
Long, đồng thời triển khai Đề án
“Hạn chế sử dụng túi ni-lông” tại
huyện Cô Tô;… Ngoài ra, Hiệp
hội Du lịch Nha Trang – Khánh
Hòa mới đây thông tin sẽ tái khởi
động chiến dịch “Giảm thiểu rác
thải nhựa trong lĩnh vực du lịch”
với truyền thông nâng cao nhận
thức về giảm thiểu rác thải nhựa
tới người dân, du khách, doanh
nghiệp du lịch.

Nhiều điểm đến du lịch trên
cả nước cũng đang hưởng ứng
tích cực dự án “Giảm thiểu rác
thải nhựa trong lĩnh vực du lịch”
do Hiệp hội Du lịch Việt Nam
cùng Viện Chiến lược, Chính
sách và Tài nguyên Môi trường,
Bộ TN-MT phát động. Theo đó,
bên cạnh việc đẩy mạnh truyền
thông, Hiệp hội Du lịch  Việt

Nam sẽ xây dựng và thí điểm “Bộ
tiêu chí công nhận doanh nghiệp
du lịch không rác thải nhựa”. 

Trước đó, ngành Du lịch đã
xây dựng Bộ tiêu chí nhãn du lịch
bền vững Bông sen xanh áp dụng
đối với các cơ sở lưu trú du lịch
tại Việt Nam, phát động Chiến
dịch bảo vệ môi trường du lịch
“Go Green - Du lịch Xanh” cam
kết chung tay bảo vệ môi trường,
tài nguyên thiên nhiên.

Không để rác thải nhựa
ảnh hưởng tới du lịch 

Để hạn chế rác thải nhựa, Việt
Nam đã có lộ trình về giảm thiểu,
tái sử dụng, tái chế, xử lý rác thải
nhựa. Liên quan đến lĩnh vực du
lịch, Nghị định 08/NĐ-CP quy
định chi tiết một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường có nêu
rõ “sau năm 2025, không lưu
hành và sử dụng sản phẩm nhựa
sử dụng một lần, bao bì nhựa
khó phân hủy sinh học tại các
khu, điểm du lịch”. 

Bộ VH,TT&DL đã ban hành
nhiều văn bản quy định về giảm
thiểu chất thải nhựa trong lĩnh
vực du lịch. Có thể kể tới Quyết
định số 4216/QĐ-BVHTTDL về
Quy tắc ứng xử bảo vệ môi
trường trong hoạt động văn hóa,
thể thao và du lịch; Quyết định số
1066/QĐ-BVHTTDL về Bộ tiêu
chí hướng dẫn bảo vệ môi trường
đối với các cơ sở du lịch và dịch
vụ tại các khu, điểm du lịch;
Công văn số 1857/BVHTTDL-
TCDL về bảo vệ môi trường, hạn
chế sử dụng túi ni-lông, ống hút
nhựa, cốc nhựa dùng một lần…

Theo thống kê của Viện
Nghiên cứu Phát triển Du lịch,

năm 2019, với 18 triệu khách
quốc tế và 43,5 triệu khách nội
địa, ước tính có khoảng 116.144
tấn rác thải nhựa xả ra môi
trường. Bởi vậy, nếu không có
các biện pháp giảm thiểu từ bây
giờ, lượng rác thải nhựa phát
sinh từ hoạt động du lịch sẽ
ngày càng tăng, gây ảnh hưởng
đến mỹ quan du lịch và cuộc
sống của người dân. 

Việc giải quyết những thách
thức từ rác thải nhựa là một trong
những yếu tố quan trọng làm tăng
giá trị cho du lịch Việt Nam, tạo
ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc
tế. Nhiều chuyên gia cho rằng,
bên cạnh các giải pháp nêu trên,
ngành Du lịch cần cân nhắc thêm
nhiều giải pháp khác để tăng tính
hiệu quả: Tăng mức chế tài xử lý
nghiêm những hành vi xả rác bừa
bãi ra môi trường đối với các cơ
sở kinh doanh du lịch cũng như
du khách; Xây dựng hướng dẫn
về giảm thiểu rác thải nhựa trong
du lịch; Ban hành các cơ chế hỗ
trợ phát triển du lịch không rác
thải nhựa; tăng cường điểm thu
gom rác thải nhựa tại các điểm
đến du lịch… ĐỖ TRANG

Hỗ trợ thanh niên 
yếu thế, tuyên dương
gương thanh niên
sống đẹp

Là nội dung ký kết thỏa thuận hợp
tác giữa Trung ương Hội LHTN

Việt Nam và Công ty TNHH TCP
Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025.
Cụ thể, kế thừa thành công của giai
đoạn 2020-2022 thông qua các phong
trào như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Tỏa
sáng Nghị lực Việt”... 

Hội LHTN Việt Nam và Công ty
TNHH TCP Việt Nam cho biết sẽ có
nhiều điểm mới trong giai đoạn này.
Bên cạnh việc tuyên dương các gương
thanh niên khuyết tật tiêu biểu, hai bên
sẽ phối hợp để đồng hành với thanh
niên khuyết tật khởi nghiệp, lập nghiệp;
qua đó sẽ xây dựng các mô hình phù
hợp, bền vững để những thanh niên đặc
thù có điều kiện hòa nhập bình đẳng. 

Đồng thời, Giải thưởng “Thanh
niên sống đẹp” sẽ được triển khai hàng
tháng để tuyên dương những thanh
niên có hành động đẹp, tình nguyện
vì cuộc sống cộng đồng, từ đó kịp
thời động viên và lan tỏa năng lượng
tích cực trong cộng đồng hội viên,
thanh niên. UYÊN NA

Không phải đến bây giờ,
tình trạng này mới xảy ra.

Cuối năm 2022, thông tin từ
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội, Bộ Công an
cho biết đã triệt phá thành công
đường dây tổ chức đánh bạc và
đánh bạc trên trang mạng
bong88.com. 

Kết quả điều tra ban đầu
xác định trang mạng
bong88.com có quy mô lớn,
hoạt động tại các địa bàn TP
Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình,
Nghệ An và một số tỉnh, thành
phố khác trên cả nước. Đường
dây đánh bạc này do Vũ Đình
Thắng, 36 tuổi, ngụ quận
Hoàng Mai, TP Hà Nội cầm
đầu. Theo Bộ Công an, tại cơ
quan điều tra, các nghi phạm
thừa nhận hành vi tổ chức đánh
bạc và đánh bạc trên trang
mạng bong88.com. Số tiền
thắng thua sau mỗi trận cá độ

sẽ được các nghi phạm thanh
toán trực tiếp vào Thứ Hai hằng
tuần và qua tài khoản ngân
hàng. Từ tháng 9/2020 đến khi
bị bóc gỡ, số tiền sử dụng giao
dịch để cá độ trên trang
bong88.com do Thắng cầm đầu
là hơn 3.000 tỉ đồng…

Theo Luật sư Trần Xuân Tiền
- Trưởng Văn phòng Luật sư
Đồng đội, cá độ bóng đá online
được hiểu là hình thức cá độ
bóng đá thông qua mạng Inter-
net, người cá độ thực hiện việc
đặt cược trực tuyến tại trang
web cung cấp dịch vụ, kết quả
việc này là người cá độ được
thua bằng tiền, bằng hiện vật.
Như vậy, hành vi cá độ bóng đá
online hiện nay được xem là
hành vi đánh bạc và hành vi bị
pháp luật nghiêm cấm. Tổ chức
cá độ bóng đá trái phép là hành
vi vi phạm pháp luật và có chế
tài xử phạt rõ ràng.

Nhiều đường dây hoạt động
cờ bạc, cá độ bóng đá, môi giới
mại dâm… liên tiếp bị các cơ
quan chức năng triệt phá. Ngày
18/1/2023, Cơ quan CSĐT
Công an TP Hà Nội cho biết,
đơn vị đã ra quyết định khởi tố
vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị
Nhật Lệ (SN 2000), trú tại tỉnh
Cao Bằng về tội “Môi giới mại
dâm” quy định tại Điều 328
BLHS năm 2015. Theo Cơ
quan điều tra, Hoàng Thị Nhật
Lệ thường xuyên sử dụng tài
khoản Zalo cá nhân lập ra các
hội nhóm để kết nối, trao đổi với
người bán dâm và người mua
dâm ở nhiều tỉnh, thành trong
cả nước để môi giới. Giá mua
bán dâm dao động từ 10 triệu
đến 15 triệu đồng/lượt, qua đêm
hoặc “sextour” từ 1.000 USD
đến 2.000 USD/lần. Người mua
phải chuyển tiền vào số tài
khoản của Lệ, các cô gái được
hưởng 30%, Lệ hưởng 70%
trên tổng số tiền nhận được…

Trao đổi với truyền thông,
Thiếu tá Hoàng Tiến Hùng, Đội
trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát
hình sự, Công an thành phố Hà

Nội cho biết, đa số các trang
web như trên đều đặt hệ thống
máy chủ ở nước ngoài, gây khó
khăn trong việc thu thập chứng
cứ, chứng minh hành vi phạm
tội. Để ngăn chặn tình trạng
trên, Phòng Cảnh sát hình sự
đã và đang phối hợp chặt chẽ
với lực lượng an ninh mạng và
phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao phát hiện những
hội, nhóm, trang web có nội
dung mại dâm, xấu, “bẩn” để
xử lý triệt để. 

Mới đây, Bộ Thông tin và
Truyền thông cũng đã công bố
danh sách các trang thông tin
điện tử vi phạm pháp luật như
cung cấp nội dung khiêu dâm,
trò chơi điện tử cờ bạc, đổi
thưởng… để người kinh doanh
dịch vụ quảng cáo, người phát
hành quảng cáo, người quảng
cáo lưu ý không phát hành sản
phẩm quảng cáo trên các trang
thông tin điện tử này. Hy vọng
tới đây, sau một loạt động thái
mạnh mẽ từ cơ quan chức
năng, những trang web có nội
dung như vậy sẽ bị triệt phá
triệt để. TUẤN NGỌC

GÓC NHÌN

Chiến dịch triệt xóa web “bẩn” 

Sôi nổi các chiến dịch du lịch
xanh gắn với giảm thải nhựa

lRác thải vứt bừa bãi tại một khu du lịch. (Ảnh minh hoạ) 

Trả lời báo chí, Phó Tổng
cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà
Văn Siêu khẳng định: “Vấn đề
ô nhiễm do rác thải nhựa nếu
không được giải quyết sẽ ảnh
hưởng đến mục tiêu phát triển
bền vững du lịch, tới sự bảo tồn
và đa dạng sinh học, vẻ đẹp
cảnh quan môi trường, từ đó
ảnh hưởng tới sức hấp dẫn, khả
năng cạnh tranh của du lịch
Việt Nam”.
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Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh
Hóa vừa tổ chức đón nhận
Bằng Di sản văn hóa phi vật
thể quốc gia cho Lễ hội Mường
Ca Da. Lễ hội được tổ chức 5
năm/1 lần vào tháng 2 âm lịch
nhằm tưởng niệm Thượng
tướng Thống lĩnh quân Lò
Khằm Ban - vị tướng tài gắn với
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và có
nhiều công đức với triều đình
nhà Lê từ thế kỷ XV.
Lễ hội tưởng nhớ danh tướng

Theo nhà nghiên cứu Hà Đồng, nhiều
truyền thuyết cho rằng trước khi có Mường
Ca Da, vùng đất Quan Hóa ngày nay đã có
con người sinh sống yên vui, no ấm.
Chuyện kể rằng có một tạo Mường sinh
được hai người con gái xinh đẹp, nết na.
Hoàng tử con Vua Nước xin cưới một nàng
về làm vợ với lễ vật là đôi trâu sừng đồng
và sừng sắt. Có đôi trâu quý, ông tạo trở
nên giàu có, giàu tới mức ông phải hỏi
thiên hạ xem có cách nào để mình nghèo
đi. Trời bèn lấy lại Mường ấy và không còn
tạo Mường nữa.

Một hôm, có một thi thể trôi từ mạn
ngược mắc cạn vào bãi đất giữa sông Mã
bị quạ sà xuống mổ. Không ngờ con quạ
ấy vừa ăn cây thuốc hồi sinh trên ngọn núi
thiêng ở Cửa Hà về, thuốc còn dính trên
mỏ khiến người kia sống lại. Người đàn
ông đó sinh sống trên vùng đất này, làm ăn
giàu có, dựng lại một Mường lớn và làm
tạo Mường.

Nhớ ơn con quạ đã cứu mình, ông tạo
bèn đặt tên Mường là Mường Ca Da (quạ
chữa thuốc). Mường Ca Da cùng với
Mường Khoòng, Mường Đèng, Mường
Chiềng Ván là bốn Mường tiêu biểu cho
không gian văn hóa của người Thái ở miền
núi Thanh Hóa. Bãi đất nơi con quạ cứu
người đến nay vẫn còn, cũng được gọi là
Ca Da.

Vị thủ lĩnh hiển hách nhất của Mường
Ca Da mà sử sách ghi chép lại là tướng
quân Khằm Ban - một vị tướng văn võ
song toàn, lập nhiều chiến công lớn, được
Vua Lê Thái Tổ sắc phong làm thượng
tướng quân thống lĩnh toàn bộ vùng biên
giới Tây Bắc từ Thanh Hóa - Nghệ An đến
Lào Cai bây giờ.

Thượng tướng Lò Khằm Ban đã có
công giúp Vua Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh.
Ông cũng là người có công khai phá vùng
đất Mường Ca Da của cộng đồng người
Thái cổ (huyện Quan Hóa ngày nay). Lúc
đó, ông ngược dòng sông Mã để tìm nơi
đóng quân, nhưng đi nhiều vẫn chưa chọn
được nơi ưng ý. Một đêm, đến ngã ba sông
Mã hạ trại, ông mơ thấy rắn trắng quấn chặt
người, cuồng phong vần vũ, cho là điềm
lành bèn định cư tại nơi này.

Hiện nay, tại xã Hồi Xuân vẫn còn hai
bản mang tên ông là bản Khằm, bản Ban
và một tấm bia đá lớn ghi dấu công ơn của
ông. Tưởng nhớ công ơn danh tướng,
người dân Mường Ca Da đã lập đền thờ
ông trên sườn đồi Pom Kéo thuộc bản
Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Mường Ca Da, ngày nay là một trong
4 mường lớn - đơn vị hành chính của cộng
đồng người Thái cổ, với nhiều nét văn hóa
truyền thống phong phú và độc đáo.
Mường Ca Da nằm trên địa bàn các xã Hồi
Xuân, Xuân Phú, Phú Nghiêm, Thanh
Xuân, Nam Xuân, thị trấn Quan Hóa của
huyện Quan Hóa và một phần của xã
Trung Xuân thuộc huyện Quan Sơn
(Thanh Hóa).

Lễ hội Mường Ca Da là sinh hoạt văn
hóa, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống
văn hóa tinh thần của người Thái huyện
Quan Hóa. Lễ hội gồm phần lễ với điểm
nhấn là lễ rước kiệu từ chùa Ông đến đền
thờ Thượng tướng lĩnh thống quân Khằm
Ban, Lễ Xên Mường, Lễ Tay-Ắm-Oóc, Lễ
Khun Mục Pục Tứn (lễ mộc dục)

Phần hội với chương trình nghệ thuật
sân khấu hóa “Huyền sử Mường Ca Da”
tái hiện các tích xưa về sự hình thành mảnh
đất Mường Ca Da; thân thế, sự nghiệp của
Thượng tướng thống lĩnh quân Khằm Ban
cũng như những phong tục tập quán, tín
ngưỡng tốt đẹp của người Thái đất Mường
Ca Da. Từ đó thể hiện sự tri ân công đức

của các thế hệ đối với vị tướng có công bảo
vệ biên cương lãnh thổ, xây dựng Mường
Ca Da trở nên phồn thịnh.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của Lễ hội
diễn ra nhiều trò chơi, trò diễn dân gian, giao
lưu văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa
Việt - Lào giữa 2 huyện Quan Hóa (Thanh
Hóa) và Viêng Xay (Hủa Phăn - Lào), thu
hút đông đảo người dân và du khách.

Phát huy văn hóa 
đồng bào người Thái

Với những giá trị lịch sử, nhân văn và
khoa học sâu sắc, năm 2019, Lễ hội
Mường Ca Da được Bộ VH,TT&DL công
nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 nên
năm 2023, huyện Quan Hóa mới tổ chức
đón nhận.

Trong những năm qua, địa phương
đang nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hóa của đồng bào trên địa bàn, đồng
thời góp phần thúc đẩy du lịch địa phương
phát triển. Hiện nay, đền thờ tướng Lò
Khằm Ban nằm trên sườn đồi Pom Kéo
thuộc bản Khằm, xã Hồi Xuân. Đây là một
trong những điểm du lịch tâm linh của
nhiều du khách khi đặt chân đến vùng cao
Quan Hóa.

Phát biểu tại Lễ đón nhận Bằng Di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội
Mường Ca Da, đại diện lãnh đạo UBND
tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh chính quyền,
nhân dân và cộng đồng người Thái huyện
Quan Hóa nói riêng, cộng đồng người Thái
trên địa bàn tỉnh nói chung và Sở
VH,TT&DL Thanh Hóa cần phối hợp chặt
chẽ và triển khai có hiệu quả việc bảo vệ
và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi
vật thể Lễ hội Mường Ca Da theo đúng
quy định của pháp luật.

Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu
làm sáng tỏ hơn nữa về giá trị của Lễ hội
Mường Ca Da, của Di tích lịch sử Bia kí
- nơi thờ Thượng tướng Thống lĩnh quân
Khằm Ban để giới thiệu, quảng bá di sản
đến đông đảo du khách trong và ngoài
nước; giữ gìn và phát huy bản sắc, truyền
thống, các giá trị văn hóa tốt đẹp của Lễ
hội Mường Ca Da, gắn với phát triển kinh
tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch gắn
kết với con người và lịch sử, góp phần
đưa di sản thành tài sản, biến tiềm lực
thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã
hội địa phương. THÙY DƯƠNG

Ba trận đấu, không có bàn thắng,
thua tới 7 bàn và để thua đội bóng

U23 Kyrgyzstan trên chấm 11 m tại giải
Doha Cup. Rõ ràng phép thuật của
“phù thủy trắng” – HLV Philippe
Troussier - chưa tới được U23 Việt
Nam và lối chơi của họ chưa thật sắc
nét, chưa có nhiều điểm sáng, ngoài
tinh thần thi đấu tốt. 

Chúng ta không thể đòi hỏi một HLV
vừa mới cầm quân là có được chiến
thắng trước những đối thủ mạnh hơn,
nhưng nhiều người cho rằng cách học trò
của ông Troussier thua là “đang có vấn
đề”. Ngoài sự nhiệt huyết của tuổi trẻ,
U23 Việt Nam chưa có sự gắn kết của các
tuyến. Họ nhập cuộc tốt, nhưng cuối hiệp
1 các cầu thủ xuống sức và chơi thiếu ăn
ý, dẫn đến hiệp 2 coi như “tan nát” để
đối phương rất dễ dàng ghi bàn ở hiệp 2.

Trận gặp U23 UAE cũng vậy, hiệp 1,
U23 Việt Nam chơi ổn định nhưng sang
hiệp 2, họ xuống sức khiến ông Troussier
phải thừa nhận: “Tôi tiếc khi U23 Việt
Nam để thua 4 bàn. Tôi nghĩ chúng tôi
không đáng thua như thế. Thể lực của đội

đi xuống trong hiệp 2 là nguyên nhân
khiến U23 Việt Nam chịu nhiều bàn thua.
Thật không dễ để các cầu thủ duy trì
được chất lượng chơi bóng trong áp lực
đến từ đối thủ. Dẫu sao, tôi vẫn hài lòng.
Tôi đã nói với các cầu thủ rằng kết quả
thật sự không nằm ở bảng tỷ số mà là ý
tưởng, thái độ chơi bóng. U23 Việt Nam
đã thể hiện được nền tảng tốt để từng
bước cải thiện”.

Nhiều ý kiến cho rằng đó là cách bao
biện của ông Troussier, xét về toàn diện
ở giải đấu này, U23 chơi càng đi xuống.
Trận đầu thua Iraq 0-3, trận sau thua
UAE 0-4 và trận cuối không thắng được
đối thủ xếp ngang hàng với mình là U23
Kyrgyzstan, để thua tại loạt đá luân lưu
11m. Tinh thần và lối chơi của U23 Việt
Nam “đang có vấn đề” dù ông Troussier
cho rằng “không vấn đề và mọi thứ vẫn
diễn ra tốt đẹp”. 

Có người hỏi ông có cảm thấy hối tiếc
khi nhận lời tham dự giải U23 Cup, giải
đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng
đội tuyển U23 Việt Nam và sẽ phải đối
diện với bất lợi về áp lực từ dư luận, bởi

khả năng thua trận là có thể dự đoán
trước được khi gặp phải những đối thủ
rất mạnh? HLV Philippe Troussier trả
lời: “Tôi không thấy tiếc nuối hay hối
hận điều gì sau 3 thất bại ở giải U23 Cup
này. Bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam
thật sự không được thi đấu nhiều trong 6
tháng đã qua. Họ chưa có được trạng
thái tốt nhất, phong độ cao nhất khi tập
trung U23 Việt Nam. Vậy nên, với tôi và
Ban huấn luyện, U23 Doha Cup là nơi
để các cầu thủ trải nghiệm, có thể cơ hội
thi đấu những trận đấu lớn với các đối
thủ lớn. Từ những trận đấu này, họ sẽ vỡ
ra nhiều bài học cho bản thân, biết được
đâu là điểm mạnh, yếu của mình. Tôi đã
nói, để có được bài học lớn thì sẽ phải trả
giá đắt. Xin được nhấn mạnh, U23 Việt
Nam vẫn đang đi từng bước hướng đến
SEA Games”.

Một giải đấu giao hữu cũng không thể
đòi hỏi quá nhiều với một người mới cầm
quân và đội hình lắp ghép, nhưng để nói
U23 Việt Nam có được một cái “chất
riêng” gì đó từ ông Troussier thì chưa.
Một HLV từng tham dự World Cup và
thành danh với những đội bóng lớn,
nhưng hiện tại với U23 Việt Nam thì chưa
có dấu ấn đặc biệt. Chúng ta lại chờ đợi
ở kỳ SEA Games sắp tới. TUẤN NGỌC

ốNG KÍNH THể THAO

Phép thuật của “phù thủy trắng” chưa có tác dụng?

Tôn vinh văn hóa dân tộc Thái 
từ Lễ hội Mường Ca Da

lNghi lễ rước kiệu từ chùa Ông Thiên Sơn Tự đến đền thờ Thượng tướng Thống lĩnh quân 
Khằm Ban. (Ảnh: Đỗ Lưu)

LIÊN HOAN PHIM THỰC TẾ QUỐC TẾ TẠI PHÁP:
Trình chiếu 20 phim 
tài liệu Việt Nam
Trong khuôn khổ Liên hoan phim thực

tế quốc tế 2023 đang diễn ra tại Thủ đô
Paris từ ngày 24/3 - 2/4, công chúng Pháp
có dịp được xem 20 bộ phim tài liệu do các
đạo diễn trẻ Việt Nam thực hiện và được
trình chiếu trong một chương trình đặc biệt
mang chủ đề “Cuộc phiêu lưu của Varan
Vietnam”.

“Những đứa trẻ trong sương” của đạo
diễn trẻ Hà Lệ Diễm, “Ước mơ làm công
nhân” của Trần Phương Thảo, “Chuyến đi
cuối cùng của chị Phụng” của Nguyễn Thị
Thắm là 3 trong số 20 bộ phim tài liệu được
trình chiếu trong “Cuộc phiêu lưu của
Varan Vietnam”. Những tác phẩm này được
thực hiện trong khuôn khổ các khóa đào tạo
về làm phim tài liệu do trại sáng tác Varan
Vietnam tổ chức từ năm 2004.

Sau mỗi buổi trình chiếu, 6 đạo diễn,
nhà sản xuất và dựng phim của Varan Viet-
nam là Trần Phương Thảo, Đoàn Hồng Lê,
Phạm Thị Hảo, Swann Dubus, Hà Lệ Diễm
và Nguyễn Ngọc Thảo Ly đã có những buổi
tọa đàm, gặp gỡ công chúng để trao đổi về
mục đích cũng như trải nghiệm của họ
trong quá trình học tập và làm những thước
phim tài liệu đầy tính nhân văn. N.K 
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Sáng 31/3, Trường Chính trị
Tô Hiệu và Ban Tuyên giáo
Thành ủy Hải Phòng đã tổ
chức Hội nghị phát động
Cuộc thi chính luận về “Bảo
vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù
địch” năm 2023.

Dự Hội nghị có Trưởng Ban Tuyên
giáo Thành ủy Hải Phòng, Phó Trưởng
Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành
phố Đào Khánh Hà; Hiệu trưởng
Trường Chính trị Tô Hiệu Nguyễn Kim
Pha; đại diện lãnh đạo Học viện Quốc
gia Hồ Chí Minh; đại diện thường trực
Ban Chỉ đạo 35 các quận, huyện ủy,
đảng ủy trực thuộc Thành ủy; thành
viên nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35
của thành phố…

Phát biểu khai mạc Hội nghị,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải
Phòng Đào Khánh Hà khẳng định vị trí,
vai trò quan trọng của công tác bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch. Nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và
nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng… Tiếp tục phát
hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực
lượng và hình thành mạng lưới rộng
khắp tham gia đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch, góp phần
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và
chế độ. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
Hải Phòng Đào Khánh Hà hy vọng, với
cuộc thi chính luận năm nay, Ban Tổ
chức sẽ nhận được nhiều tác phẩm có
chất lượng, có tính chiến đấu cao phục
vụ trực tiếp công tác của các cơ quan,
đơn vị, địa phương tuyên truyền bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch; Góp phần bảo vệ, tuyên truyền
đường lối, quan điểm, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, nhất là Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết
Hội nghị Trung ương khóa XIII của
Đảng, nội dung cuốn sách “Một số vấn
đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con

đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và
“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng
chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần
xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày
càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ
XVI; Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị
quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
về “xây dựng và phát triển TP Hải
Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045 và Chủ đề năm 2023 của TP
“Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô
thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
- Thực hiện chuyển đổi số”…

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Kim Pha
- Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu
đã tuyên bố và phát động chính thức
Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023
và thông tin chi tiết về Cuộc thi.

Theo đó, đối tượng tham gia Cuộc
thi là người Việt Nam trong nước và
nước ngoài, người nước ngoài có tác
phẩm báo chí chính luận phù hợp với
tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự
thi. Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác
giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác
phẩm dự thi: 1 bài viết chính luận loại
hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí
điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình
Báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài
viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và
file mềm (định dạng Microsoft Word).

Các tác phẩm dạng báo nói/báo
hình/video clip mỗi tác giả/nhóm tác

giả được gửi tối đa 3 tác phẩm: 1 tác
phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1
tác phẩm loại hình báo hình (truyền
hình) và 1 tác phẩm loại hình video
clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm
thanh, hình ảnh và bản in kịch bản văn
học (khổ A4, định dạng Microsoft
Word). Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác
phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi
(31/3) đến hết ngày 15/6/2023 (tính
theo dấu bưu điện). QUỐC AN 

BAN CHỈ ĐẠO 389 BẠC LIÊU:

Tổng kết công tác
chống buôn lậu, 

gian lận thương mại,
hàng giả

Ngày 31/3, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bạc Liêu
đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm
vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Minh Trung - Cục trưởng Cục
QLTT tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
Bạc Liêu đã báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
năm 2022 và phương hướng, kế hoạch triển khai
nhiệm vụ của năm 2023; kết quả thực hiện Kế
hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên
đán Quý Mão 2023.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bạc Liêu đã
triển khai nghiêm túc Kế hoạch của ban Chỉ đạo
389 Quốc gia, đã chỉ đạo các lực lượng tăng
cường công tác nghiệp vụ theo lĩnh vực, địa bàn
được phân công. 

Cục Quản lý thị trường cũng đã lồng ghép
vào công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường với
tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp
luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương
mại; tổ chức triển khai, vận động các tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam
kết với nội dung: “Không sản xuất, kinh doanh
hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn
gốc xuất xứ; Không sản xuất/kinh doanh hàng
giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền
sở hữu trí tuệ và vi phạm về vệ sinh an toàn thực
phẩm; Thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và
bán theo giá niêm yết, không vi phạm về đo
lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và các
hành vi gian lận thương mại khác trong kinh
doanh. Qua đó góp phần nâng cao cảnh giác và
ý thức tích cực tham gia phòng, chống buôn lậu,
gian lận thương mại...

Tại Hội nghị, ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
389 tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Trước diễn biến
tình hình thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn
bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh,
các đơn vị sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh
đã chủ động triển khai lực lượng để nắm tình
hình diễn biến thị trường theo từng thời điểm, dự
báo những diễn biến bất thường, mất ổn định để
có biện pháp phòng, chống hiệu quả, quản lý đối
tượng trên địa bàn phụ trách; tổ chức đấu tranh
có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả theo kế hoạch đề ra; phối
hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính
quyền địa phương trao đổi thông tin, kiểm tra,
kiểm soát địa bàn, góp phần phòng ngừa, đấu
tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật”.

Thời gian tới, ông Lê Tấn Cận đề nghị các sở,
ngành chức năng quán triệt đầy đủ, kịp thời các
văn bản chỉ đạo về phòng, chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả; tăng cường và nâng
cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo, theo dõi
chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường, đẩy mạnh
công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền phổ biến
pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả theo từng lĩnh vực được
phân công. Đồng thời tăng cường phối hợp kiểm
tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu
phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân, không
để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, sẵn sàng đối phó với
các tình huống xấu có thể xảy ra…

Các sở, ngành phải quán triệt, thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử
lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong
giải quyết công việc… TRỌNG NGHĨA

Ngày 31/3, tại Trại giam Ngọc Lý
(huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang),

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ
chức chương trình “Thắp sáng ước mơ
hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023.
Dự chương trình có bà Vũ Thị Loan,
Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Ban Dân
vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn
Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục C10
Bộ Công an; ông Nguyễn Kim Quy, Ủy
viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam cùng gần 700
phạm nhân trong độ tuổi thanh niên của
Trại giam Ngọc Lý...

Đây là hoạt động cụ thể hoá
Chương trình phối hợp giữa Trung
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt

Nam và Bộ Công an về việc phối hợp
giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên
trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ
tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn
2021 - 2025. 

Chương trình “Thắp sáng ước mơ
hoàn lương” đã được các cấp bộ Đoàn,
Hội trên cả nước triển khai với nhiều
hình thức phong phú như: tổ chức các
buổi tọa đàm, tư vấn pháp luật, khám
bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà, cấp
phát thuốc miễn phí; giáo dục, giúp đỡ
phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái
hòa nhập cộng đồng, Diễn đàn “Thanh
niên sống đẹp, sống có ích”, chương
trình “Thắp sáng ước mơ hoàn
lương”... Hoạt động hướng nghiệp dạy
nghề cho phạm nhân, thanh niên ra tù
được quan tâm. Nhiều phạm nhân sau

khi ra tù được trang bị về kiến thức
nghề, được giúp đỡ, vay vốn, hướng
dẫn phát triển sản xuất, ổn định cuộc
sống. Nhiều phạm nhân sau khi chấp
hành xong án phạt tù đã nêu cao tinh
thần, trách nhiệm đối với cộng đồng;
chủ động phòng ngừa, tích cực đấu
tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao
tặng: 400 suất quà cho phạm nhân có
hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện, cải tạo
tốt; trao tặng 01 tủ sách với 500 đầu
saćh cho các cán bô,̣ chiến sĩ và phạm
nhân; dành tặng 01 công trình thanh
niên trị giá 100 triệu đồng; khám bệnh,
tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn
phí cho 200 phạm nhân đang thi hành
án tại trại giam Ngọc Lý.

NGUYỆT THƯƠNG

HẢI PHÒNG:   

Phát động Cuộc thi về bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng

“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2023

Cuộc thi chính luận năm nay, Ban
Chỉ đạo sẽ trao 1 Giải đặc biệt, 3 Giải
A, 05 Giải B, 8 Giải C và 10 Giải
Khuyến khích. Ngoài giải chính thức,
Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ trao tặng 10
Giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi
của tác giả là đoàn viên thanh niên,
sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và
có số điểm cao nhất trong số tác phẩm
của đoàn viên, thanh niên, sinh viên…

Ban Tổ chức cũng nhấn mạnh,
Giải đặc biệt năm nay được tặng 03
triệu đồng cùng Giấy chứng nhận đạt
giải do Ban Tổ chức cấp và Cúp lưu
niệm; Giải A được tặng 02 triệu đồng
cùng Giấy chứng nhận đạt giải; Giải
B được tặng 1,5 triệu đồng cùng Giấy
chứng nhận đạt giải; Giải C được tặng
01 triệu đồng; Giải Khuyến khích và
Giải Triển vọng được tặng 500.000
đồng cùng Giấy chứng nhận đạt giải
của Ban Tổ chức; Đối với Giải Tập thể
xuất sắc được tặng 03 triệu đồng cùng
Cúp lưu niệm và Giấy khen của Hiệu
trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu…

lQuang cảnh Hội nghị phát động Cuộc thi tại Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng. 



Chiều 30/3, Bộ Quốc phòng đã
tổ chức Hội nghị tổng kết đợt
cao điểm đấu tranh phòng,
chống tội phạm; phòng, chống
ma túy; phòng, chống mua bán
người; chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả dịp
trước, trong và sau Tết Nguyên
đán Quý Mão 2023.

Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ
tích cực đổi mới phương thức hoạt động,
xác lập đấu tranh nhiều chuyên án, triệt phá
nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái
phép ma túy có quy mô, số lượng lớn; điều
tra, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu xăng dầu,
pháo, thuốc lá; ngăn chặn kịp thời hoạt
động xuất nhập cảnh trái phép; giữ vững
an ninh trật tự trên các tuyến biên giới,
vùng biển.

Buôn lậu gia tăng, phương thức
thủ đoạn tinh vi, phức tạp

Đồng thời với hoạt động kinh tế, tiêu
dùng phục hồi sau dịch COVID-19, hàng
lậu, hàng giả, sản xuất kinh doanh hàng
hoá cuối năm 2022 tăng hơn so với các
năm trước.

Đáng chú ý, năm 2022, hàng lậu, hàng
giả lại chuyển hướng đi theo các cửa khẩu
tại miền Trung, Tây Nam Bộ, thậm chí
hàng giả còn vận chuyển ra phía Bắc.

Dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu tiêu
dùng của nhân dân tăng mạnh, các hoạt
động tội phạm trên hướng biển, nhất là các
vùng biển trọng điểm có dấu hiệu tăng
mạnh, các mặt hàng tội phạm tập trung như
xăng, dầu, than, quặng, gỗ quý, thuốc lá,
pháo nổ, các mặt hàng gia dụng…

Theo Đại tá Nguyễn Viết Cử,
Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội
phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà
Nẵng, hoạt động của tội phạm buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả, vận
chuyển trái phép hàng hóa gia tăng trong
dịp Tết Nguyên đán nhằm thu lợi bất chính
khi nhu cầu người dân tăng cao. Tại khu
vực cửa khẩu cảng Đà Nẵng, lợi dụng
chính sách tạm nhập, tái xuất, quá cảnh và
thủ tục phân luồng hải quan, các doanh
nghiệp có chức năng xuất, nhập khẩu dùng
thủ đoạn khai báo không đúng chủng loại

hàng hóa, cất giấu hàng hóa cấm nhập
trong các container, sau đó vận chuyển đi
các tỉnh, thành trong nước tiêu thụ tiềm ẩn
nhiều nguy cơ. Trên địa bàn các phường
khu vực biên giới biển phát hiện một số đối
tượng sử dụng phương tiện vận tải đường
bộ để vận chuyển trái phép rượu, thuốc lá,
đường… có xuất xứ từ nước ngoài, chủ
yếu từ các tỉnh Bắc miền Trung vào địa bàn
Đà Nẵng và các địa phương khác để tiêu
thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Ở khu vực vùng biển giáp ranh với
Malaysia và Indonesia, tình hình buôn lậu
xăng, dầu diễn biến rất phức tạp. Các tàu
thuyền Việt Nam khi giao nhận hàng tại
Malaysia và Indonesia lợi dụng giá xăng,
dầu rẻ để mua về, sau đó đem về Việt Nam
tiêu thụ.

Các đối tượng thường vận chuyển và
giao nhận xăng, dầu trái phép vào ban đêm,
thậm chí sử dụng thiết bị công nghệ cao.
Đáng chú ý, các đối tượng thường lợi dụng
thời tiết xấu, neo đậu ở vùng biển giáp ranh
đường phân định hoặc thời điểm không có
hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng
chức năng. Đồng thời sử dụng các tàu cải
hoán, núp bóng tàu đánh cá để nhận dầu
tại các tọa độ hẹn trước rồi mang về bán lại
cho tàu cá trong nước. Các đối tượng còn
tinh vi thay đổi tên và số hiệu phương tiện,
tuyến hành trình, tắt thiết bị định vị hay
bơm nước vào tàu để đánh lừa về tải trọng
nhưng khi đến điểm nhận hàng thì bơm
nước ra để nhận xăng, dầu lậu.

Các loại tội phạm đã dùng nhiều
phương thức thủ đoạn tinh vi, phức tạp,
có sự cấu kết với tội phạm hình sự như
lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển mua bán
ngoại tệ… để đối phó, thách thức lực
lượng chức năng.

Phát hiện, bắt giữ hơn 1.500 vụ 
Trước tình hình đó, ngành Điều tra hình

sự quân đội nắm chắc và dự báo chính xác
tình hình vi phạm, tội phạm, kịp thời tham
mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ
Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị
triển khai phòng, chống vi phạm, tội phạm
hiệu quả; tiến hành tiếp nhận, điều tra, xác
minh, giải quyết các vụ việc theo đúng
pháp luật. 

Lực lượng BĐBP và Cảnh sát biển
(CSB) có nhiều cố gắng, chủ trì và phối
hợp kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 1.500
vụ phạm tội về ma túy, mua bán
người, buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả…

Đại tá Trần Văn Lượng - Tư
lệnh Vùng CSB 4 cho biết, trong
đợt cao điểm vừa qua, Bộ Tư lệnh
Vùng CSB 4 đã tiến hành kiểm
tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm
hành chính 53 vụ/53 tàu, với tổng
số tiền gần 1 tỷ đồng. Đã kiểm
tra, tiếp nhận, xác minh, xử lý 13
vụ/13 tàu có hành vi mua bán,
vận chuyển trái phép hàng hoá
trên biển; ra quyết định xử phạt
12 vụ/12 tàu, với số tiền gần 800

triệu đồng, tịch thu hơn 766 ngàn lít dầu
DO, hơn 31 tấn phế liệu; tổng số tiền thu
từ xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng
hoá tịch thu hơn 14 tỷ đồng v.v... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng
tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc
phòng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ,
chiến sĩ để nâng cao nhận thức, trách
nhiệm trong công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy
mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật
cho nhân dân ở khu vực biên giới, ngư
dân hoạt động trên biển.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh BĐBP và CSB
cần chú trọng nắm, dự báo sát đúng tình
hình; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới,
vùng biển, đảo; triển khai đồng bộ các biện
pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm; tăng
cường lực lượng, phương tiện và phối hợp
chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính
quyền địa phương để nâng cao hiệu quả
đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm
pháp luật. Tiến hành rà soát, quản lý tốt
tình hình chính trị nội bộ, kiên quyết xử lý
cán bộ, chiến sĩ có hành vi, biểu hiện tiêu
cực, bao che, tiếp tay, bảo kê hoặc tham gia
hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả… Đồng thời cần làm tốt công
tác thi đua, khen thưởng, đề nghị Bộ Quốc
phòng khen thưởng kịp thời, hợp lý để
động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục
cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

LAM HẠNH
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Phê duyệt Đề án 
kỷ niệm 80 năm Ngày
thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết
định số 307/QĐ-TTg phê duyệt Đề

án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và
35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989 - 22/12/2024). Theo đó, các
hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành
lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (sự
kiện) gồm có: Tổ chức các hoạt động
tuyên truyền kỷ niệm sự kiện với chủ đề
“Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh,
tiến lên hiện đại”; tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch

chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống

sự kiện; các cuộc thi tuyên truyền viên,
sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học
nghệ thuật, báo chí; họp báo định hướng
tuyên truyền, bồi dưỡng báo cáo viên; biên
soạn, xuất bản, phát hành tài liệu, ấn
phẩm... Xây dựng phim tài liệu, phim
truyền hình, phim hoạt hình cho thiếu nhi,
chương trình phát thanh bằng nhiều thứ
tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào
các dân tộc.

Phát động, tổ chức các phong trào, đợt
thi đua đặc biệt gắn với đẩy mạnh phong
trào thi đua yêu nước lập thành tích chào
mừng sự kiện và thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh. Tổ chức khen
thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành
tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng
chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây
dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và
bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là chương
trình “Ngày hội văn hóa quân - dân” tại các
địa phương Tổ chức trưng bày, triển lãm
thành tựu quân sự, quốc phòng (vũ khí

trang bị kỹ thuật, khoa học quân sự, công
nghiệp quốc phòng); triển lãm thành tựu
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây
dựng nền quốc phòng toàn dân và hội chợ
kinh tế - quốc phòng quốc tế v.v...

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia sẽ
được tổ chức vào ngày 20/12/2024 tại Hội
trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia và
truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài
Truyền hình Việt Nam và VOV1 Đài Tiếng
nói Việt Nam. NHẬT TUẤN

Kỷ niệm 70 năm Ngày
truyền thống Bộ đội
Pháo cao xạ

Quân chủng Phòng không - Không
quân (PK-KQ) vừa tổ chức kỷ niệm

70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao
xạ (1/4/1953 - 1/4/2023). ngày 1/4/1953,
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân
dân Việt Nam đã ký Quyết định số 06/QĐ
thành lập “Trung đoàn Pháo cao xạ 367”.
Đây là Trung đoàn Pháo cao xạ đầu tiên của
Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính
ủy Quân chủng PK-KQ cho biết, trải qua
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng
thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Quân ủy
Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Pháo
cao xạ đã không ngừng lớn mạnh, phát
triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ
thô sơ đến hiện đại. Vượt qua muôn vàn
gian khổ, hy sinh, càng đánh càng mạnh,
càng đánh càng thắng, càng trưởng thành,
góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của
Quân chủng PK-KQ anh hùng. Bằng sức
lực, trí tuệ và xương máu của mình các thế
hệ cán bộ, chiến sĩ Pháo cao xạ đã viết nên
những trang sử hào hùng, tô thắm truyền
thống vẻ vang của mình.

Với những thành tích và chiến công đặc
biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng,
Bộ đội Pháo cao xạ đã vinh dự được Đảng
và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao
quý: Binh chủng Cao xạ và nhiều tập thể,
cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh
hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, hàng
nghìn Huân, Huy chương và phần thưởng
các loại.HỒNG LINH

Lập nhiều thành tích trong thi đua 
cao điểm phòng chống tội phạm

l Thượng tướng Võ Minh Lương trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân. 

l Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở dầu lậu.

TIN TỨC
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Tư VấN PHÁP LUậT
banbandocplvn@gmail.com

Bệnh COVID-19 được bổ
sung vào danh mục bệnh
nghề nghiệp được hưởng bảo
hiểm xã hội; một năm kiểm
định chất lượng đầu vào
công chức 2 lần; quy định
mới về đấu thầu thuốc tại
các cơ sở y tế công lập… là
những chính sách sẽ có hiệu
lực từ tháng 4/2023.

COVID-19 là bệnh nghề nghiệp
được hưởng BHXH

Đây là quy định mới tại Thông tư
02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT
quy định về bệnh nghề nghiệp được
hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, bệnh
COVID-19 được bổ sung vào danh
mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
và hướng dẫn chẩn đoán, giám định. 

Theo Thông tư, bệnh COVID-19 là
bệnh phát sinh trong quá trình lao động
do người lao động phải tiếp xúc với
SARS-CoV-2 có trong môi trường lao
động. Đối tượng áp dụng là người làm
việc tại cơ sở y tế; trong phòng thí
nghiệm, liên quan đến mẫu chứa virus
SARS-CoV-2. Nhóm khác là những
người làm việc phòng chống dịch, phục
vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-
CoV-2 (như công việc trực tiếp trong
các khu cách ly, hỗ trợ chăm sóc người
bệnh tại nhà…). Những đối tượng trên
được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19
trong quá trình lao động trong thời gian
từ ngày 1/2/2020 đến trước ngày
31/3/2023, thì được lập hồ sơ bệnh
nghề nghiệp để khám giám định và
được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
theo các quy định hiện hành. 

Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu
lực kể từ ngày 1/4/2023.

Quy định mới về bảo lãnh nhà ở
hình thành trong tương lai

Tại Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-
NHNN của Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) quy định, ngân hàng thương
mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh
nhà ở hình thành trong tương lai khi:
trong giấy phép thành lập và hoạt động
hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy
phép thành lập và hoạt động của ngân
hàng thương mại có quy định nội dung
hoạt động bảo lãnh ngân hàng; không bị
cấm, hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ thực
hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong
tương lai. NHNN công bố công khai
danh sách ngân hàng thương mại có đủ
năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình
thành trong tương lai trong từng thời kỳ
trên Cổng thông tin điện tử của NHNN.

Còn ngân hàng thương mại xem xét,
quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư
khi chủ đầu tư đáp ứng đủ các yêu cầu
quy định (trừ trường hợp ngân hàng
thương mại bảo lãnh cho chủ đầu tư
trên cơ sở bảo lãnh đối ứng) và dự án
đáp ứng đủ các điều kiện của bất động
sản hình thành trong tương lai được đưa
vào kinh doanh theo quy định. Số tiền
bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình
thành trong tương lai tối đa bằng tổng
số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng
trước của bên mua theo quy định và các

khoản tiền khác (nếu có) theo hợp đồng
mua, thuê mua nhà ở.

Thông tư 11/2022/TT-NHNN có
hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2023.

Kiểm định chất lượng đầu vào
công chức 2 lần/năm

Ngày 10/4/2023, Nghị định
06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định
chất lượng đầu vào công chức sẽ chính
thức có hiệu lực. Theo Nghị định, việc
kiểm định chất lượng đầu vào công
chức được áp dụng đối với người đăng
ký tuyển dụng vào công chức thông qua
hình thức thi tuyển.

Kiểm định chất lượng đầu vào công
chức là hoạt động đánh giá, công nhận
kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí
sinh trước khi tham gia tuyển dụng
công chức tại cơ quan có thẩm quyền;
và được tổ chức định kỳ 2 lần vào tháng
7 và tháng 11 hàng năm. Bộ Nội vụ là
cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất
lượng đầu vào công chức. Trước ngày
31/1 hàng năm, Bộ Nội vụ công bố kế
hoạch tổ chức kiểm định trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và
trang thông tin về kiểm định chất lượng
đầu vào công chức.

Hình thức kiểm định là thi trắc
nghiệm trên máy tính với những câu
hỏi liên quan đến năng lực tư duy, năng
lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;
hiểu biết chung, cơ bản về hệ thống
chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quyền,
nghĩa vụ của công chức…

Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu
hỏi trở lên thì được xác định là đạt yêu
cầu kiểm định chất lượng đầu vào công
chức. Kết quả kiểm định có giá trị sử
dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ
ngày có quyết định phê duyệt của Bộ
Nội vụ.

Bỏ lớp cận chuyên trong trường
THPT chuyên

Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (về quy chế tổ
chức hoạt động của trường THPT) quy
định, việc tuyển sinh vào các lớp không
chuyên của trường trung học phổ thông
chuyên như hiện nay được cho phép
thực hiện đến hết năm học 2023 - 2024.
Còn các lớp không chuyên đã được

tuyển sinh và tổ chức trong trường
THPT chuyên trước đó vẫn tiếp tục
thực hiện cho đến khi học hết lớp 12.

Tại Điều 19 Thông tư 05/2023/TT-
BGDĐT cũng nêu rõ cơ chế tuyển sinh
bổ sung vào trường chuyên. Đối tượng
học sinh được dự thi tuyển sinh bổ sung
vào trường chuyên là học sinh trường
chuyên xin chuyển sang trường chuyên
khác; học sinh trường THPT không
chuyện đạt mức tốt về kết quả học tập
và mức tốt về kết quả rèn luyện trong
năm học liền kề trước năm tổ chức
tuyển sinh bổ sung.

Thông tư mới không thay đổi cách
tổ chức lớp chuyên. Các lớp vẫn được
tổ chức theo môn học, gồm Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Tin
học, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Mỗi lớp
chuyên có không quá 35 học sinh. Dựa
vào các điều kiện bảo đảm chất lượng
giáo dục và đề nghị của hiệu trưởng
trường chuyên, cơ quan quản lý trường
chuyên quyết định số môn học được tổ
chức lớp chuyên và số lớp chuyên đối
với từng môn chuyên.

Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT có
hiệu lực kể từ ngày 15/4/2023.

Quy định mới về đấu thầu thuốc
tại cơ sở y tế công lập

Từ ngày 27/4, Thông tư
06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT
quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ
sở y tế công lập có hiệu lực. Thông tư
06/2023/TT-BYT sửa đổi khoản 2 Điều
8 về gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc
tương đương điều trị. Theo đó, gói thầu
thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương
điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc
biệt dược gốc hoặc tương đương điều
trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh
phẩm tham chiếu, mỗi thuốc là một
phần của gói thầu.

Bên cạnh đó, Thông tư 06/2023/TT-
BYT cũng sửa đổi điểm c khoản 4 Điều
14 về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà
thầu. Cụ thể, khi lập kế hoạch chọn nhà
thầu, đơn vị tham khảo các thông tin tài
liệu về giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ
truyền trúng thầu, báo giá hoặc hóa đơn
bán hàng... để làm cơ sở xây dựng đơn
giá của từng thuốc, dược liệu, vị thuốc
cổ truyền. THƯƠNG THƯƠNG

Tài khoản định danh
điện tử và những 
lợi ích mang lại

l Bạn Phùng Trần Anh (Hà Nội) hỏi:
Tôi thấy nhiều người thực hiện đăng ký tài
khoản định danh điện tử. Vậy xin hỏi, thế nào
là tài khoản định danh điện tử; giá trị, lợi ích
khi sử dụng nó được quy định ra sao?

Luật sư Bùi Văn Đoàn - Đoàn Luật sư
thành phố Hà Nội trả lời: Tài khoản định
danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập,
mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được
tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác
thực điện tử, được quy định rõ tại khoản 6
Điều 3 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của
Chính phủ quy định.

Căn cứ các Điều 7, 8, 12 Nghị định số
59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện
tử của cá nhân đều có các thông tin cơ bản
quan trọng để xác định danh tính và được
chia thành 2 mức độ với thông tin và giá
trị sử dụng không giống nhau. Thông tin
tài khoản định danh điện tử cá nhân mức
độ 1 gồm có: Số định danh cá nhân; Họ
tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính;
Trường hợp là người nước ngoài thì có
thêm thông tin về số, ký hiệu, ngày, tháng,
năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Cùng với đó, thông tin tài khoản định
danh điện tử cá nhân mức độ 2 có đầy đủ
thông tin cá nhân như cấp độ 1, ngoài ra còn
có thêm thông tin sinh trắc học là ảnh chân
dung, vân tay.

Tài khoản định danh điện tử dùng để
đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích
trên ứng dụng VNelD và trang thông tin định
danh điện tử; thực hiện thủ tục hành chính,
dịch vụ hành chính công trên môi trường
điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu
của chủ thể danh tính điện tử.

Tài khoản định danh điện tử áp dụng với
cá nhân, tài khoản định danh điện tử mức độ
1 sẽ có giá trị chứng minh thông tin trong các
hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp
thông tin cá nhân. Tài khoản định danh điện
tử mức độ 2, đối với công dân Việt Nam, có
giá trị tương đương như sử dụng Căn cước
công dân trong các giao dịch có yêu cầu xuất
trình Căn cước công dân; Cung cấp thông tin
trong các loại giấy tờ của công dân đã được
đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để
đối chiếu khi phải xuất trình giấy tờ đó.

Đối với người nước ngoài, có giá trị
tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế trong thực hiện
các giao dịch có yêu cầu xuất trình hộ chiếu
hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Có giá
trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ
của người nước ngoài được đồng bộ vào tài
khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các
giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Giá trị đối với tổ chức, tài khoản định
danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 đều có
giá trị chứng minh danh tính điện tử của tổ
chức khi thực hiện giao dịch có yêu cầu
chứng minh thông tin về tổ chức đó. Có giá
trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ
của tổ chức được đồng bộ vào tài khoản định
danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch
có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Như vậy, người dân sử dụng tài khoản
định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết
kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không
phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, không phải
đi lại nhiều lần, giảm nhiều khâu thủ tục khi
thực hiện các giao dịch hành chính công,
giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo...

MINH ĐỨC

Những chính sách mới nổi bật
có hiệu lực từ tháng 4/2023

GIảI đÁP PHÁP LUậT

l Bộ Y tế sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
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Lữ đoàn 167, Vùng 2
Hải quân vừa phối hợp
với Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Bạc Liêu tổ chức Hội
nghị tuyên truyền về
biển, đảo cho hơn 150
cán bộ đoàn chủ chốt
của tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư
Tỉnh đoàn Bạc Liêu Phạm Tuấn
Tài  cho biết: “Thời gian qua,
công tác tuyên truyền về biển, đảo
cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi
được tổ chức Đoàn các cấp trong
tỉnh chủ động triển khai tích cực,
khá toàn diện thông qua nhiều
hình thức như: Tổ chức hội nghị,
diễn đàn, nói chuyện chuyên đề;
tuyên truyền thông qua hoạt động
hưởng ứng “Ngày Pháp luật”
hàng tháng, hàng năm; tuyên
truyền lồng ghép vào các lớp
“Học kỳ trong quân đội”, các buổi
sinh hoạt của Đoàn - Hội - Đội,
sinh hoạt câu lạc bộ “Lý luận trẻ”
các cấp; tuyên truyền qua mô hình
“Cột mốc đảo Trường Sa” tại các
trường THCS…

Các cấp bộ Đoàn trong toàn
tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật về biển,
đảo thông qua các kênh như
Chuyên mục “Tuổi trẻ Bạc Liêu”,
Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn
Bạc Liêu; các trang mạng xã hội,
fanpage facebook do các cấp bộ
Đoàn quản lý… để thường xuyên
chia sẻ các tin, bài  phóng sự, in-
fographic, các thông điệp tuyên
truyền đấu tranh phòng, chống tội
phạm trên biển, các nghị quyết,

các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Cảnh sát biển Việt Nam,
chứng cứ pháp lý khẳng định chủ
quyền của Việt Nam đối với quần
đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Các hình thức tuyên truyền
này đã thu hút nhiều lượt tương
tác, tiếp cận, chia sẻ của cán bộ,
đoàn viên, thanh, thiếu niên và
người dân…

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn
trong toàn tỉnh của tỉnh đã quan
tâm, duy trì thường xuyên nhiều
hoạt động giao lưu, kết nghĩa hoặc
lồng ghép tổ chức các hoạt động,
phong trào tình nguyện vì cuộc
sống cộng đồng tại các xã,
phường, thị trấn và đơn vị lực
lượng vũ trang khu vực biển;
chương trình “Tháng ba biên giới”
hàng năm. 

Ngoài ra, các đơn vị còn tổ
chức nhiều hoạt động giúp đỡ,
hỗ trợ thân nhân, gia đình cán
bộ, chiến sỹ đang công tác tại
biên giới, hải đảo… Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Câu
lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa
thân yêu” tổ chức trao học bổng
cho con em chiến sỹ, quân nhân
chuyên nghiệp Bộ đội Biên
phòng tỉnh và con ngư dân sống
ven biển có hoàn cảnh khó khăn,
thể hiện sự đồng hành, quan tâm,
sẻ chia đối với các em trên bước
đường học tập.

Nhằm phát huy tốt hơn nữa
vai trò của tổ chức Đoàn trong
công tác tuyên truyền về tình
hình biển, đảo cho đoàn viên,
thanh, thiếu niên trong thời gian
tới, Bí Thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu

Phạm Tuấn Tài đề nghị các
huyện, thị, thành đoàn và các
đoàn trực thuộc; các cơ sở Đoàn
chủ động thông tin, tuyên truyền
những kiến thức về biển, đảo…
Ngoài ra, thường xuyên phối
hợp với ngành chuyên môn tổ
chức quán triệt, tuyên truyền
những chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước về việc
quản lý, bảo vệ và khai thác tài
nguyên biển đảo, kết quả đấu
tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo
đến đoàn viên, thanh, thiếu nhi
tại địa phương, đơn vị mình.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả
Cuộc vận động “Nghĩa tình biên
giới, biển đảo”, các chương trình,
phong trào hành động cách mạng
của tuổi trẻ hướng về vùng biển,
đảo của tỉnh thông qua các hoạt

động thường niên “Tháng Thanh
niên”, “Chiến dịch Thanh niên
tình nguyện hè”, chương trình
“Tháng ba biên giới”...; tăng
cường giao lưu, kết nghĩa với lực
lượng vũ trang khu vực biển; đặc
biệt, đẩy mạnh công tác chăm lo,
hỗ trợ thân nhân gia đình cán bộ,
chiến sỹ đang công tác nơi biên
giới, biển đảo, từ đó, giúp các
chiến sỹ an tâm công tác, thực
hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền biển, đảo Việt Nam.

Tại Hội nghị, Thượng tá
Nguyễn Xuân Lai, Phó Chính uỷ
Lữ đoàn 167 đã thông tin một số
nội dung quan trọng, cần thiết về
tình hình biển, đảo hiện nay nhằm
trang bị thêm kiến thức cho cán
bộ Đoàn chủ chốt các cấp trong
tỉnh. Đây là đội ngũ sẽ trực tiếp,
thường xuyên tuyên truyền, phổ
biến đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về các vấn đề có liên
quan tới biển, đảo… đến đoàn
viên, thanh niên, học sinh trên địa
bàn, góp phần nâng cao nhận
thức, phát huy vai trò của cán bộ
Đoàn, đoàn viên, thanh niên Bạc
Liêu trong công tác đấu tranh,
bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng
liêng của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Phạm Tuấn Tài đánh giá, thông
tin tại Hội nghị sẽ giúp thúc đẩy
cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên
có những hành động thiết thực
hơn nhằm phát huy những giá trị
tài nguyên môi trường biển, hải
đảo, góp phần vào  sự phát triển
bền vững của đất nước, cũng như
công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng
biển và hải đảo của Tổ quốc.
Đồng thời, tạo sự gắn bó giữa địa
phương với Quân chủng Hải
quân và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn
167 đang làm nhiệm vụ bảo vệ
bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm
lục địa phía Nam của Tổ quốc”.

TRỌNG NGHĨA

TAND TP Hà Nội vừa tuyên
“tử hình” bị cáo Lê Văn

Thức (SN 1993, ở Lộc Bình,
Lạng Sơn) về tội “Giết người” và
“Bắt, giữ người trái pháp luật”.
Đồng phạm với Thức về tội “Bắt,
giữ người trái pháp luật” có bị cáo
Lê Tùng Lâm (SN 1995, ở Thái
Nguyên - bị tuyên 18 tháng tù).

Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn
Thức đã có vợ và 3 con. Khoảng
tháng 3/2019, Thức quen biết và
nảy sinh tình cảm và chung sống
như vợ chồng với chị N.T.Tr (SN
1993, quê Yên Bái). Hai người
thuê trọ, sống chung tại quận
Đống Đa, Hà Nội. 

Khoảng tháng 8/2022, Thức
phát hiện chị Tr có quan hệ tình
cảm yêu đương với anh N.Q.Th
(SN 1995, ở quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội) nên giữa hai người xảy
ra mâu thuẫn. 

Nảy sinh ý định giết anh Th,
tối 15/9/2022, Thức chuẩn bị dao
nhọn rồi nhờ anh rể thuê taxi của
Lê Tùng Lâm chở xuống Hà Nội.
Khi đi đến phố Nguyễn Thị Định
(Cầu Giấy, Hà Nội), Thức thấy
anh Th đi xe máy chở chị Tr nên
bảo Lâm lái xe đi theo. Đến khu
vực đường Láng Hạ, Thức yêu

cầu Lâm vượt lên ép xe của anh
Th vào bên phải đường. Thức mở
cửa xe ô tô bên phải khiến anh
Th và chị Tr ngã xuống đường.
Ngay sau đó, Thức lao ra khỏi xe
ô tô, cầm dao nhọn xông về phía
anh Th đâm khiến anh Th tử
vong tại chỗ.

Thức còn dùng dao khống
chế, kéo chị Tr lên ghế sau xe
taxi và bảo Lâm lái xe chở hai
người về TP Thái Nguyên. Trên
đường đi, Thức cầm dao đe doạ
và đâm một nhát vào chân chị Tr,
yêu cầu chị Tr đi sang Trung
Quốc cùng mình nhưng chị Tr
không đồng ý. 

Quá trình di chuyển trên

đường, Thức gọi điện cho anh rể
nói việc mình đã đâm anh Th ở
Hà Nội và đang bắt giữ chị Tr.
Anh rể Thức khuyên Thức bình
tĩnh không được làm hại chị Tr
và hẹn đón Thức ở TP Thái
Nguyên để nói chuyện. Đồng
thời, anh rể Thức cũng thông báo
cho Phòng Cảnh sát Hình sự
Công an tỉnh Thái Nguyên để
phối hợp giải quyết. 

Đến điểm hẹn, khi Lâm dừng
xe, Thức liền cầm dao đe dọa và
túm tóc, kéo chị Tr ra ngoài, đe
dọa mọi người không được lại
gần. Nhưng lợi dụng sơ hở, chị Tr
đã vùng bỏ chạy. Thức đuổi theo
túm tóc Tr và dùng dao đâm
nhiều nhát vào người.

Tiếp đó, Thức yêu cầu vợ
chồng anh rể đưa mình và chị Tr
đi loanh quanh nhiều tuyến
đường ở TP Thái Nguyên. 

Đến khoảng 6 giờ ngày
16/9/2022, Tổ công tác của Công
an TP Hà Nội phối hợp Công an
tỉnh Thái Nguyên ập vào khống
chế, bắt giữ Thức, giải cứu chị Tr
và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để
cấp cứu. Theo Kết luận giám định
thương tích, chị Tr bị tổn hại 20%
sức khỏe. H.MÂY 

BẠC LIÊU:

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo
cho cán bộ đoàn chủ chốt

lChiến sĩ Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật liên quan tới 
biển, đảo… đến đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Sát hại tình địch rồi “bắt cóc” nhân tình

lCác bị cáo tại tòa.

BỘ CÔNG AN:
Điều tra vụ “vợ chồng bấm được 
4 biển số siêu đẹp”
Liên quan đến vụ “vợ chồng bấm được 4 biển số siêu đẹp”,

Công an Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ
Công an phối hợp vào cuộc điều tra, xác minh.

Cụ thể, Bộ công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo
cụ thể về vụ việc. Đồng thời, phối hợp với các cục nghiệp vụ của
Bộ Công an xác minh, điều tra quy trình bốc số xe máy của đôi vợ
chồng trên có bất thường không.

Trước đó, Công
an Đồng Nai nhận
được thông tin cặp
vợ chồng đến
Công an xã Sông
Nhạn, huyện Cẩm
Mỹ để bấm biển
số. Một người bấm
được biển số 60B6
- 888.89 cho xe
RGV 120 và tiếp
tục bấm được biển số 60B6 - 888.86 cho xe SH150i. Một người
khác bấm được biển số “ngũ quý 8” là 60B6 - 888.88 cho xe Yaz
125 và tiếp tục bấm được biển số 60B6 - 888.68 cũng cho xe nhãn
hiệu Yaz.

Sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an
tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xuống xã Sông
Nhạn để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong
việc bấm được 4 biển số xe máy “siêu đẹp”.

Được biết, vợ chồng bấm được 4 biển số xe “siêu đẹp” làm
nghề kinh doanh xe máy ở địa phương. P.V
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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Công  ty Hà Thành: Tầng 3, Lô M1-16, Khu ĐTM  Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP HN (nay là: Tầng

3, số 8, ngách 34/4, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP HN).
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội – Số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP HN. 
- Tài sản đấu giá: Lô 02 xe lu tĩnh bánh lốp:
+ Tài sản 1: Xe lu tĩnh bánh lốp nhãn hiệu AMMANN AP240, sản xuất năm 2014, động cơ Diesel, số động cơ: 73725286, số khung:

3742294, xuất xứ: Cộng hòa Séc. 
+ Tài sản 2: Xe lu tĩnh bánh lốp nhãn hiệu AMMANN AP240, sản xuất năm 2014, động cơ Diesel, số động cơ: 73725313, số khung:

3742295, xuất xứ: Cộng hòa Séc.  
- Tổng GKĐ: 1.135.495.046 VNĐ. TĐT: 200.000.000VNĐ.
- Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác (nếu có). Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế sử dụng.

Người trúng đấu giá tài sản nói trên phải tự thực hiện và chịu toàn bộ mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển,
đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, cũng như bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá.

* Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng tham khảo hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng kí tham gia đấu giá: Từ

ngày niêm yết việc đấu giá (29/03/2023) đến hết ngày 18/04/2023 trong giờ hành chính tại CT Hà Thành.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản nói trên, trừ các trường hợp không được

đăng ký đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.  
- Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 12/04/2023 tại CT Hà Thành.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 13/04/2023 và ngày 14/04/2023 tại địa chỉ: Bãi xe Coneco, Chân cầu vượt QL5, phường Thạch Bàn,

quận Long Biên, Hà Nội. 
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/04/2023 đến 17h00 ngày 19/04/2023 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước

phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở
Techcombank và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h00 ngày 19/04/2023.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 10h00 ngày 20/04/2023 tại CT Hà Thành.  
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xin liên

hệ: ĐT: 024.66809753 hoặc 024.6686.9672.   

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

THÔNG BÁO
Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Hồ Chí Minh thông báo cho: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1950 (không rõ địa chỉ);

ông Nguyễn Đắc Sơn, sinh năm 1951 (không rõ địa chỉ) và ông Nguyễn Đắc Cường, sinh năm 1958 (không rõ địa chỉ), bà Hoàng
Trọng Lan Hương (không rõ địa chỉ), là đương sự theo các Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 1720/QĐ-CTHADS ngày
22/02/2023, (Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 275/QĐ-CTHADS ngày 29/3/2023), số 1997/QĐ-CTHADS
ngày 27/3/2023; các Quyết định thi hành án chủ động số: 2002/QĐ-CTHADS và số 2003/QĐ-CTHADS cùng ngày 27/3/2023 của Cục
trưởng Cục THADS TP. Hồ Chí Minh (thi hành Bản án số 19/2023/DS-PT ngày 13/01/2023 của Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.
Hồ Chí Minh, Bản án số 773/2022/DS-ST ngày 31/5/2022 của TAND TP. Hồ Chí Minh về các khoản (tóm tắt): (1) Buộc những người
thừa kế hàng thứ nhất của cụ Vương Thị Khanh, cụ Nguyễn Đắc Kha bao gồm ông Nguyễn Đắc Quang (có hàng thừa kế thứ nhất là
bà Nguyễn Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Đắc Hiếu), ông Nguyễn Đắc Ánh (có hàng thừa kế thứ nhất là bà Bùi Thị Bích Vân), ông
Nguyễn Đắc Minh, ông Nguyễn Đắc Thắng, ông Nguyễn Đắc Tuấn, bà Nguyễn Thị Phương Mai, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông
Nguyễn Đắc Sơn, ông Nguyễn Đắc Cường (sau đây gọi là những người thừa kế hàng thứ nhất của cụ Vương Thị Khanh, cụ Nguyễn
Đắc Kha) phải trả cho ông Đặng Đình Thịnh số tiền 113.350.129.512 đồng; (2) Buộc ông Đặng Đình Thịnh phải trả cho những người
thừa kế hàng thứ nhất của cụ Vương Thị Khanh, cụ Nguyễn Đắc Kha số tiền 6.795.360.000 đồng; (3) Buộc những người thừa kế hàng
thứ nhất của cụ Vương Thị Khanh, cụ Nguyễn Đắc Kha ông Vũ Huy Hoàng số tiền 21.216.000.000 đồng; (4) Xác định ưu tiên dùng
các khoản tiền mà những người thừa kế hàng thứ nhất của cụ Vương Thị Khanh, cụ Nguyễn Đắc Kha nhận được tại các mục [3.2],
[5.1], [5.2], [6.2], [6.3] của Bản án số 19/2023/DS-PT để thanh toán cho ông Đặng Đình Thịnh, ông Vũ Huy Hoàng; (5) Kể từ ngày
người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, người phải thi hành án chưa thi hành xong số tiền trên phải chịu thêm tiền lãi
đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; (6) Về án phí dân sự
sơ thẩm: Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cụ Vương Thị Khanh, cụ Nguyễn Đắc
Quang. Trả số tiền 200.000 đồng theo biên lai số 4380 ngày 31/10/2012 và số tiền 200.000 đồng theo biên lai số 7351 ngày 21/8/2014
của Cục THADS TP. Hồ Chí Minh. Hoàn tiền tạm ứng án phí những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Nguyễn Đắc
Quang (bà Nguyễn Thị Bích Phượng, ông Nguyễn Đắc Hiếu, bà Hoàng Trọng Lan Hương) đã nộp số tiền 200.000 đồng theo biên lai
số 5437 ngày 24/6/2013 và số tiền 61.210.320 đồng theo biên lai số 7273 ngày 07/8/2014 của Cục THADS TP. Hồ Chí Minh.  

Nay, Cục THADS TP. Hồ Chí Minh thông báo cho bà Nguyễn Thị Bích Ngọc; ông Nguyễn Đắc Sơn, ông Nguyễn Đắc Cường, bà
Hoàng Trọng Lan Hương biết và liên hệ với Cục THADS TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp,
TP. Hồ Chí Minh (Chấp hành viên Đỗ Bình Hà) để thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo các Quyết định thi hành án nêu trên
hoặc có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham gia thi hành án theo quy định pháp luật. Trường hợp có điều kiện nhưng không
tự nguyện thi hành án, cơ quan THADS, Chấp hành viên xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Công  ty Hà Thành: Tầng 3, Lô M1-16, Khu ĐTM  Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà

Nội (nay là: Tầng 3, số 8, ngách 34/4, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP HN).
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.  
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: Lô 15 khu B2.3; Tờ bản đồ số:  KT 03/03. Địa chỉ: Khu dân cư khu vực TTHC

quận Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Diện tích: 126,5 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng
riêng 126,5 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Thông tin tài sản theo Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số AO 574278, số vào sổ cấp GCN Quyền sử dụng đất: H06894 do UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cấp
ngày 22/04/2009. - GKĐ: 4.150.000.000 VNĐ - Toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan
đến việc mua bán tài sản bán đấu giá sẽ do người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm kê khai và nộp. 

- TĐT: 800.000.000 VNĐ.   
* Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng kí tham gia đấu giá: Từ

ngày niêm yết việc đấu giá (29/03/2023) đến hết ngày 21/04/2023 trong giờ hành chính tại CT Hà Thành.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản nói trên, trừ các trường hợp không được

đăng ký đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.  
- Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 17/04/2023 tại CT Hà Thành.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 18/04/2023 và ngày 19/04/2023 tại nơi có tài sản.
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/04/2023 đến 17h00 ngày 21/04/2023 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước

phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 03101016532932 tại Ngân hàng TMCP Hàng
Hải Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h00 ngày 21/04/2023. 

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày 24/04/2023 tại CT Hà Thành.    
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xin

liên hệ: ĐT: 024.66809753 hoặc 024.6686.9672.     

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài  Gòn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì,

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, địa chỉ:  Thôn Hạnh Trí, xã

Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Tên tài sản: Thanh lý 16 máy Dệt Dornier (Đầu đơn) tại Ninh Thuận. 
Giá khởi điểm tài sản: 2.548.800.000 đồng. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản

đến hết ngày 11/04/2023 (trong giờ hành chính). Thời hạn xem tài sản: ngày 06/04/2023 đến ngày
07/04/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú - Thôn Hạnh Trí,
Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày  11/04/2023 đến  ngày
13/04/2023 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm. Tổ chức đấu
giá: ngày 14/04/2023.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định
mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài
Gòn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn
Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Khoản nợ của Công ty CP Cơ khí và Thương mại Đại Việt tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân, bao gồm toàn bộ dư nợ (nợ gốc,

nợ lãi, lãi phạt) của khoản nợ theo số liệu thực tế tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán nợ, tạm tính đến ngày 19/9/2022 là:
119.562.147.115 đồng (trong đó nợ gốc là: 24.723.132.891 đồng, nợ lãi trong hạn là: 18.712.924.363 đồng, nợ lãi quá hạn là:
46.362.276.572 đồng). Giá khởi điểm: 5.184.336.121 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Tài sản 2: Lô gồm 02 xe ô tô: Xe ô tô con Toyota Fortuner biển đăng ký: 29A 272.53, số máy: 2TR7119482, số khung: 59G9B9012482,
năm, nước sản xuất: 2011, Việt Nam; Xe ô tô con Honda Civic biển đăng ký: 30H 3947, số máy: R18A11951011, số khung:
RLHFD16286Y001016, năm, nước sản xuất: 2007, Việt Nam. Giá khởi điểm: 498.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 99.600.000 đồng.

Tài sản 3: Xe ô tô con Kia Forte biển đăng ký: 29A-225.24, số máy: G4FCBH-326586, số khung: RNYTD41A6BC-016238, năm, nước
sản xuất: 2011, Việt Nam. Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 48.000.000 đồng.

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

3. Người có tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Tài sản 2: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông (Số 197 Quang Trung, phường Quang Trung, quận

Hà Đông, TP Hà Nội).
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc

đấu giá 02 ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
5. Nơi có tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Tài sản 2: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông (Số 197 Quang Trung, phường Quang Trung, quận

Hà Đông, TP Hà Nội).
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày

thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày (với tài sản 1), 02 ngày (với các tài sản còn lại) (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân

Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội);
8. Thời gian nộp tiền đặt trước/bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài

khoản theo thông tin:
- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 09 giờ 00 ngày 07/4/2023; Tài sản 2, 3: 14 giờ 30 ngày 17/4/2023.
10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1,

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).
* Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ

Liêm, thành phố Hà Nội - SĐT: 0243.2121.723 - 0916.428.728.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt  
2. Người có TS1: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn

Kiếm, thành phố Hà Nội. TS2: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Phú Thọ (VietinBank – CN Bắc Phú Thọ) -
Khu 1, phường Vân Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
- TS1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 40+43, tờ bản đồ số: 29, diện tích:

103m2, hình thức sử dụng: Sử dụng riêng, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài tại địa chỉ: Tổ 54, cụm 8 (địa
chỉ hiện nay: số 124 An Dương Vương), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 999750, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 33388 do Sở Tài nguyên
và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 10/08/2020 cho bà Trần Bằng Giang.

- TS2: 01 xe ô tô BKS: 19A-297.75, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Corolla Altis, năm sản xuất 2008, số chỗ ngồi: 05, màu sơn: đen, số
khung: ZZE1227510094, số máy: 1ZZ4773192, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 046636 do Phòng Cảnh sát giao thông –
Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 25/05/2020 cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Phú Thọ.

- Giá khởi điểm TS1: 7.362.000.000 VNĐ; TS2: 200.000.000 VNĐ; 
Tiền đặt trước TS1: 730.000.000 VNĐ; TS2: 40.000.000 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 29/03/2023 đến hết ngày 18/04/2023

tại Văn phòng Công ty Sao Việt và Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. TS2: kể từ 01/04/2023 đến hết
12/04/2023 tại Văn phòng Công ty Sao Việt.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá TS1: 10h00 ngày 21/04/2023; TS2: 10h00 ngày 15/04/2023 tại Văn phòng Công ty Sao Việt - Địa
chỉ: Phòng 206, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
ĐT: 0246.6505360 /0965549895.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT  

Chào mừng
Ngày Giải phóng
miền Nam 30/4 
và Quốc tế 
lao động 1/5
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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Công  ty Hà Thành: Tầng 3, Lô M1-16, Khu ĐTM  Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà

Nội (nay là: Tầng 3, số 8, ngách 34/4, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP HN).
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Số 6 Phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn

Kiếm, TP Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu VINFAST Lux A 2.0, sản xuất năm 2020, xe màu Cam đỏ, 05 chỗ, số khung:

RPXAB1RSFLV003025, số máy: 201510013VF20SED, BKS: 36A – 551.12 (thông tin tài sản theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 095790
do Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 13/10/2020, đăng ký lần đầu ngày 13/10/2020). GKĐ: 580.000.000
VNĐ. TĐT: 90.000.000 VNĐ. 

* Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng kí tham gia đấu giá: Từ

ngày niêm yết việc đấu giá (28/03/2023) đến hết ngày 11/04/2023 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản nói trên, trừ các trường hợp không được

đăng ký đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.  
- Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 07/04/2023 tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 10/04/2023 và ngày 11/04/2023 tại địa chỉ: Đường Foresa 8, Khu sinh thái Xuân Phương, phường

Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP HN. 
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/04/2023 đến 17h00 ngày 13/04/2023 (Bằng chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được

chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcom-
bank và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h00 ngày 13/04/2023. 

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 10h00 ngày 14/04/2023 tại Công ty Hà Thành.   
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xin

liên hệ: ĐT: 024.66809753 hoặc 024.6686.9672.   

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH   

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt  
2. Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng – ĐC: Tổ 7, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 188 (thửa mới: 110), tở bản

đồ số 491-III-D-d (tờ bản đồ mới: 10), có diện tích 193,8m2; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: lâu dài; Nguồn
gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất*Nhận quyền sử dụng đất do thừa kế quyền sử dụng đất. Địa chỉ thửa đất:
Tổ 22 phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Địa chỉ hiện nay: số nhà 118, phố Vườn Cam, tổ 10, phường Hợp Giang,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 632419 do UBND thị xã Cao Bằng (nay là thành
phố Cao Bằng) cấp ngày 31/12/2006, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: H01798. Ngày 26/10/2018, đã chuyển nhượng cho ông Đào Mạnh
Tuyên và vợ là bà Nguyễn Thị Uyên và ông Hoàng Đức Tài và vợ là bà Hoàng Thị Hồng Hà. Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà xây kiên
cố 5 tầng được xây dựng từ năm 2003, diện tích sàn tầng 1 là 187,5m2, diện tích sàn tầng 2 là 193,8m2, diện tích sàn tầng 3 là
180,2m2, diện tích sàn tầng 4 là 180m2, diện tích sàn tầng 5 là 180,2m2. Tổng diện tích sàn sử dụng là 921,9m2.

- Giá khởi điểm: 12.000.000.000 VNĐ; Tiền đặt trước: 2.000.000.000 VNĐ.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, ngày 29/03/2023 đến hết

ngày 21/04/2023 tại Văn phòng Công ty Sao Việt: Phòng 105 – Số 6 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội và VPĐD Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt tại Cao Bằng  

5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày 24/04/2023 tại VPĐD Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt  tại Cao Bằng
– Địa chỉ: Số 21 tổ 22 cũ (nay là tổ 12), phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- SĐT: 0246.6505360/ 096 554 9895

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A

Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số 60/3 Chùa Thông, phường Sơn Lộc,

thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, thửa đất số: 176, tờ bản đồ số: 15 - Bản đồ tổng thể (trước đây là thửa đất số: 126-b; tờ bản đồ số:
05); Diện tích: 155,6m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm phẩy sáu mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng chung; Mục đích sử
dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao
đất có thu tiền sử dụng đất, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS
784734, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS-ST 12020 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 09/10/2019 cho
ông Lại Hữu Quang, bà Đỗ Ngọc Dung và ông Nguyễn Trung Hưng. Ngày 02/10/2020, Xác nhận chuyển nhượng cho ông Trần Văn
Long theo hồ sơ số: SL.000027.CN.VP tại Văn phòng ĐKĐĐ Hà Nội – Chi nhánh Thị xã Sơn Tây.

- Giá khởi điểm: 2.130.000.000 VNĐ; Tiền đặt trước: 213.000.000 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ 29/03/2023 đến hết ngày 14/04/2023 tại

Phòng 105, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
5. Thời gian địa điểm đấu giá: 14h00 ngày 17/04/2023 tại Văn phòng Công ty Sao Việt - Phòng 206, số 6 Nguyễn Công Trứ,

phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp. HN 
- ĐT: 0246.6505360/ 096 5549895.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT  

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN NGUYỄN HOÀNG

THÔNG BÁO
1. Người có tài sản đấu giá: 
- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Lâm Công Nghiệp Long Đại.
- Địa chỉ: TDP 10, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Tài sản đấu giá là: Gỗ rừng cao su được phép khai thác tận dụng để thực hiện Dự án Trang trại trồng tre Lục Trúc lấy măng và

chuyển đổi cơ cấu cây trồng (bao gồm 3 gói): 
* Gói 1:
- Gỗ: 102,992 m3; Giá khởi điểm: 700.000  đồng/m3
* Gói 2:
- Gỗ: 304,667 m3; Giá khởi điểm: 700.000  đồng/m3
* Gói 3:
- Gỗ: 307,613 m3; Giá khởi điểm: 700.000  đồng/m3

Giá bán tại địa điểm thu mua; đơn vị trúng đấu giá gỗ rừng cao su được thanh toán chi phí khai thác và vận chuyển. Giá bán trên
không bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí khác theo qui định của Nhà nước ( nếu có ).

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 
+ Gói 1: 150.000 đồng/hồ sơ/gói.
+ Gói 2 và gói 3: 200.000 đồng/hồ sơ/gói.
- Tiền đặt trước:  
+ Gói 1:  14.000.000 đồng/hồ sơ.
+ Gói 2:  42.000.000 đồng/hồ sơ.
+ Gói 3:  43.000.000 đồng/hồ sơ.
3. Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục đấu giá tài sản nêu trên:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/03/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/04/2023 nộp cho

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Nguyễn Hoàng.
- Xem tài sản: Ngày 05/04/2023 và ngày 06/04/2023 tại nơi có tài sản.
- Bỏ phiếu trả giá: Vào các ngày 07/04/2023, 10/4/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/04/2023 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

Nguyễn Hoàng.
- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/04/2023 đến 16 giờ 30 ngày 13/04/2023. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu

giá tư nhân Nguyễn Hoàng;
- Tổ chức buổi công bố trả giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 14/04/2023 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Nguyễn Hoàng.
(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc tại địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Nguyễn Hoàng – SĐT: 0232.3838.996)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 4 tại ấp

Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Theo GCN QSDĐ, QSHNỞ và TSKGLVĐ số BH 147700
số vào sổ cấp GCN CH00304 do UBND huyện Cao Lãnh cấp ngày 05/10/2011: thửa đất diện tích 1224,0 m2,
ONT 400 m2 sử dụng lâu dài, CLN 824,0 m2  THSD đến ngày 15/10/2043; Nhà ở kết cấu Khung cột sàn BTCT,
nền gạch men, vách tường, mái tole ; cấp 4, 2 tầng, DTXD : 144,22 m2 ; DT sàn : 255,82 m2. 

Giá khởi điểm : 5.087.069.167 đồng, đặt trước 1.017.413.833 đồng. Xem tài sản tại nơi bất động sản.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, P.3, Tp. Sóc Trăng,

tỉnh Sóc Trăng.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 30/03/2023 đến 11h00 ngày

15/04/2023.
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số

151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức
ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. 

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 13/04/2023 đến 16h00 ngày 17/04/2023.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 18/04/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151

Trần Huy Liệu, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT 028.38453169.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Đấu giá Nhà đất tại địa chỉ số 99/9 đường số 11 (số mới: 119/9 Nguyễn Văn Khối), Phường

11, Q.Gò Vấp, TP.HCM. DTKV đất: 126m2 – Trong đó DT phạm lộ giới: 5,2m2; DT không phạm lộ
giới: 120,8m2 (Theo GCN: 117,4m2); DTXD: 89,8m2; DT sàn: 440,7m2 (Theo GCN: 278,4m2); Hiện
trạng bên trên: 4 lầu mái ngói, 3 lầu đúc, 3 lầu sân thượng, hiên, sân. GKĐ: 8.831.120.434đồng,
tiền đặt trước: 20% GKĐ (Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Người có tài sản: Chi cục THADS Q.Gò Vấp, TP.HCM – số 548 Nguyễn Thái Sơn, P.5, Gò vấp,
TP.HCM.

Xem tài sản: Từ ngày 29/3/2023 đến ngày 08/5/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài
sản.

Mua, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An: Từ ngày 29/3/2023 đến ngày
08/5/2023 (trong giờ hành chính). Điều kiện tham gia: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và không
thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 luật đấu giá 2016.

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 11/5/2023.
Tham khảo mua hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia, đấu giá tại: Cty Vạn Thành

An – 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. ĐT: 028.38204858/0948.68.99.86.  
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

THÔNG BÁO VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Vụ Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Ngọc Chí – Địa chỉ: 52B3, Đại lộ Đồng Khởi, khu phố 4,
phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Căn cứ các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre mà ông Nguyễn Ngọc Chí,
bà Nguyễn Mỹ Hạnh là bị đơn;

Căn cứ các Quyết định thi hành án của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre mà ông Nguyễn
Ngọc Chí, bà Nguyễn Mỹ Hạnh là người phải thi hành án; 

Căn cứ Quyết định kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số 04/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 10 năm 2017 của
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Công ty THHH Thẩm định giá Nova;
Căn cứ Quyết định giảm giá số 06/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;
Căn cứ Thông báo số 16/TB-ĐGTS ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre thông báo cho:
Người được thi hành án: Các đương sự là người được thi hành án mà ông Nguyễn Ngọc Chí, bà Nguyễn Mỹ Hạnh là người phải

thi hành án.
Người phải thi hành án: Ông Nguyễn Ngọc Chí, bà Nguyễn Mỹ Hạnh -Địa chỉ: 52B3, Đại lộ Đồng Khởi, Khu phố 4, phường Phú

Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Nội dung thông báo: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án đã ký hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam bán đấu giá

lần 02 đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản nhà gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 451; tờ bản đồ số 30, diện tích 229,4m2, tọa
lạc tại phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre của ông Chí, bà Hạnh với giá khởi điểm là 16.325.078.400 đồng (Mười sáu
tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu không trăm bảy mươi tám ngàn bốn trăm đồng). Theo thông báo số 83/TB-CCTHADS ngày 22 tháng 02
năm 2023 và 166/TB-CCTHADS ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre thì thời gian bán đấu
giá là 09 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2023. Nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre xin thay đổi thời gian bán đấu
giá vào lúc 09 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Vậy, thông báo cho các bên đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.

CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

THÔNG BÁO
Về việc giao tài sản

Căn cứ Quyết định thi hành án số 220/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự quận Tây Hồ;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 03/QĐ-CCTHADS ngày
06 tháng 12 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ;

Căn cứ Công văn số 09.03PL03/2022/CV-ĐGBP ngày 09/02/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Phong
thông báo kết quả cuộc đấu giá.

Căn cứ Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá số 04/QĐ-CCTHADS ngày 27
tháng 3 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ.

Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ tổ chức giao tài sản gồm toàn bộ: 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 13a, tờ bản đồ số 11, tổ 1, cụm 1, phường

Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
số 10103152807, hồ sơ gốc số 1584/QĐ-UB do UBND quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/11/2002 đứng
tên bà Hoàng Thị Nghĩa, bà Nghĩa đăng ký tặng cho ông Nguyễn Tiến Nam ngày 09/7/2010 và ông Nam đăng ký
chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Minh Hải theo Hợp đồng số 3420.2013/HĐCN do Văn phòng công chứng Đông
Đô lập ngày 28/11/2013.

Cho người trúng đấu giá là bà Nguyễn Thị Tuyết - địa chỉ: Thôn Tăng Long, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thành
phố Hà Nội.

Yêu cầu bà Nguyễn Thị Minh Hải trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hoặc được thông
báo hợp lệ có trách nhiệm tự nguyện giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

Quá thời hạn trên mà bà Nguyễn Thị Minh Hải không thực hiện thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ sẽ
tiến hành cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. 

CHI CỤC THADS QUẬN TÂY HỒ, TP HÀ NỘI                      

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì,

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, địa chỉ:  Thôn Hạnh Trí, xã

Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Tên tài sản: Thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng tại PX Nhuộm Ninh Thuận. 
Giá khởi điểm tài sản: 1.828.077.376 đồng. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản

đến hết ngày 11/04/2023 (trong giờ hành chính). Thời hạn xem tài sản: ngày 06/04/2023 đến ngày
07/04/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú - Thôn Hạnh Trí,
Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 11/04/2023 đến ngày
13/04/2023 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm. Tổ chức đấu
giá: ngày 14/04/2023.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định mua
hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn
Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN
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DÂN NGUYệN
banbandocplvn@gmail.com

lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
lGPXB số 86/GP-BTTTT 
ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
lGiấy phép sửa đổi, bổ sung 
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014 
do Bộ TTTT cấp
lThiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
l In tại Cty TNHH MTV In báo 
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

lVăn phòng đại diện:
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM. 
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài,  Ninh Kiều,  Cần Thơ 
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen,  Lê Chân, Hải Phòng. 
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ,  Pleiku, Gia Lai. 
ĐT: (0269) 365 8888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
Lào Cai: Số nhà 06, lô B2, đường D3, phố Cao Lỗ - TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com; 
Quảng Ninh: 87 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long * ĐT: 0913093581
*Email: Vucongthanhpl@gmail.com

Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;
Nghệ An: 93 Nguyễn Thị Minh Khai,  TP Vinh, Nghệ An * ĐT: 0916635077
* Email: ngotoanbc@gmail.com
Thừa Thiên - Huế: 22 Nguyễn Lương Bằng, TP Huế *ĐT: (0234) 3888666 - 0903029099; 
* Email: quangtam07@gmail.com
Khánh Hòa: 125 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang * ĐT: 0905555722. 
*Email: leanhduc.plvn@gmail.com
Lâm Đồng: 181 đường 3 tháng 2, phường 4, TP. Đà Lạt  * ĐT: 0914876019. 
* Email: longbc07@gmail.com
Đồng Nai: 134 Phan Trung, Biên Hòa *ĐT: (0251) 6273279 – 0918442754. 
*Email: huynhngochieu7979@gmail.com.vn
Tiền Giang: 242 Nguyễn Công Bình, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.
* ĐT:  0888616767.  *Email: duchien.plvn@gmail.com      

MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                    Giá: 7.300Đ
(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS VŨ HOÀI NAM

lPhó Tổng Biên tập:
HÀ ÁNH BÌNH
TRẦN NGỌC HÀ
VŨ HỒNG THÚY

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

Liên hệ thông tin - quảng cáo:  Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

VỤ NHÂN VIÊN LIENVIETPOSTBANK CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA KHÁCH:
CQĐT thay đổi tội danh, bắt tạm giam
nghi phạm
Trả lời Báo PLVN về vụ việc ông Lê Văn Huyên (ngụ phường

Hải Ninh, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tố bị một số cán bộ,
nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPost-
Bank) - Phòng giao dịch Nghi Sơn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng,
Cơ quan CSĐT Công an TX Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết,
sau khi khởi tố vụ án đã xác định lại tội danh, đồng thời bắt tạm
giam Lê Thanh Quang để phục vụ điều tra.

Trước đó, Báo PLVN nhận được đơn của ông Huyên tố một số
cán bộ, nhân viên LienVietPostBank - Phòng giao dịch Nghi Sơn
chiếm đoạt 430 triệu đồng của ông vào ngày 17/8/2021 dưới hình
thức nhận tiền mặt tại quầy làm việc.

Ông Huyên cũng tố 3 người thuộc LienVietPostBank - Phòng
giao dịch Nghi Sơn gồm ông Lê Thanh Quang (Tổ trưởng tổ tín
dụng) và 2 nhân viên khác đã “tự ý sử dụng, chiếm đoạt 100 triệu
đồng” trong tài khoản cá nhân của ông.

Ngày 23/3/2023, Công an TX Nghi Sơn đã có Văn bản 398/CV-
CSĐT trả lời Báo PLVN: Sau khi tiếp nhận vụ việc, ngày
10/11/2021, CQĐT đã ra Quyết định 202/QĐ-CSĐT khởi tố vụ án
“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày
17/8/2021 tại LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa, Phòng
giao dịch Nghi Sơn.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, CQĐT xác định tội phạm đã khởi tố
không đúng với hành vi xảy ra. Vì vậy, ngày 20/2/2023, CQĐT ra
Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự từ “Lạm dụng
chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” sang “Sử dụng mạng máy
tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm
đoạt tài sản”.

Cùng với đó, CQĐT ban hành Quyết định khởi tố bị can và ra
Lệnh bắt bị can, tiến hành tạm giam với Lê Thanh Quang để điều tra
hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm đ khoản 2 Điều
290 BLHS.

Ngày 30/3/2023, trả lời PV, ông Trịnh Văn Giang, Trưởng Công
an TX Nghi Sơn cho biết, sau khi khởi tố vụ án và bắt tạm giam
nghi phạm, CQĐT đang tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

“Đối với nội dung ông Huyên tố cáo 2 nữ nhân viên ngân hàng
đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng trong tài
khoản ngân hàng của ông Huyên, chúng tôi đang tiếp tục xác minh,
triệu tập người liên quan để làm rõ”, ông Giang nói.

Liên quan sự việc, ngày 21/3/2023, VKSND TX Nghi Sơn cũng
đã có Văn bản 153/TB-VKSNS-KT trả lời Báo PLVN, nội dung vụ
việc phía VKS đã chuyển đến CQĐT Công an Nghi Sơn để giải
quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, sau khi tiếp nhận công văn và đơn thư vụ việc Báo
PLVN chuyển ngày 17/3/2023, ngày 22/3/2023, UBND tỉnh Thanh
Hóa có Văn bản 3731/UBND-TD gửi Trưởng Công an TX Nghi
Sơn chỉ đạo, xử lý và trả lời Báo PLVN, kết quả báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh trước ngày 25/4/2023. 

QUỐC MINH - TUỆ PHONG

Cần Thơ sẽ xây 5 cầu vượt 2.100 tỷ đồng

Đại diện Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, 5 cầu vượt được đề
xuất xây dựng tại các nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc gồm:

Mậu Thân - 3 Tháng 2, Mậu Thân - Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh
- Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh - 3 tháng 2, Nguyễn Văn Linh
- 30 tháng 4 (thuộc quận trung tâm Ninh Kiều).

Các dự án này có tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng, tương đương
85,5 triệu USD. Trong đó, đề xuất nguồn vốn vay từ Ngân hàng
Phát triển châu Á (ADB) gần 80%, còn lại hơn 20% là đối ứng
từ ngân sách địa phương và các nguồn khác. Các cầu vượt tải
trọng 30 tấn, rộng 15,5m với, 4 làn xe, được thực hiện giai đoạn
năm 2023-2030.

Theo Sở GTVT, việc xây các cầu nói trên là cần thiết, nhằm thúc
đẩy phát triển KTXH, giảm ùn tắc và TNGT. Phía ABD đã đồng ý tài
trợ vốn sau nhiều phiên làm việc với địa phương. Từ 2021, TP từng
có ý định cải tạo, mở rộng 5 nút giao nói trên, với một số phương án,
song không khả thi vì GPMB lớn, tổng mức đầu tư cao hơn dự kiến.

TP Cần Thơ rộng 1.400km 2, hơn 1,2 triệu dân. Địa phương hiện
có khoảng 1 triệu ôtô, xe máy; trong đó hơn 55.000 ôtô các loại,
trên 935.000 xe máy. G.HƯỜNG

Nghệ An là một trong
những địa phương đứng
đầu cả nước về số lao
động làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng với
trên 75.000 người, mang
về khoảng 500-550 triệu
USD hàng năm.

Theo báo cáo của Sở LĐ-
TB&XH Nghệ An, năm 2022, địa
phương này có 24.560 người đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng, đạt 181,25% kế hoạch, tăng
hơn gấp đôi so với 2021. Người lao
động đi làm việc tập trung ở các thị
trường như Đài Loan (Trung
Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông
Âu. Năm 2022 một số thị trường
mới ở Đông Âu cũng có những
chuyển biến tích cực, đặc biệt là
Rumani, Hungari...

Thống kê cho thấy, trình độ, tỷ
lệ lao động Nghệ An đi làm việc ở
nước ngoài có thời hạn theo hợp
đồng đã qua đào tạo không ngừng
tăng lên. Lao động có tay nghề
chiếm khoảng 60%, tập trung các
nghề cơ khí, hàn, thợ giàn giáo, ốp
lát, may mặc, điện tử, điện lạnh,
điều dưỡng, hộ lý... Khoảng 6%
lao động có trình độ cao đẳng trở
lên cũng tham gia vào thị trường
lao động ngoài nước, tập trung vào
các ngành như: Kỹ sư xây dựng, cơ
khí, chế tạo máy, tin học và điều
dưỡng viên...

Với số lượng trên 75.000
người hiện đang làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng, Nghệ An là
một trong những địa phương đứng
đầu cả nước trên lĩnh vực này.
Mức thu nhập bình quân 17-35

triệu đồng/người/tháng, bình quân
hàng năm số ngoại tệ người lao
động Nghệ An đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng gửi về nước
cho người thân, gia đình khoảng
500 - 550 triệu USD. 

Nhiều lao động sau khi làm
việc ở nước ngoài về nước có tay
nghề cao, tiếp tục vào làm việc tại
các DN FDI, có mức thu nhập cao
và ổn định.

Trong năm 2023, Nghệ An đề
ra mục tiêu giải quyết việc làm
mới cho khoảng 43.000 lao động,
trong đó đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng 14.500 người. 

Mặc dù công tác đưa người đi
làm việc ở nước ngoài đạt được
nhiều kết quả vượt bậc, tuy nhiên
trong lĩnh vực này vẫn đang có một
số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc kết
nối cung - cầu về lao động - việc
làm giữa DN và người lao động
chưa gắn kết chặt chẽ; thông tin các
chính sách, pháp luật về lao động
đến người lao động còn hạn chế;

mặt bằng trình độ tay nghề người
lao động còn thấp, lao động phổ
thông chưa qua đào tạo còn lớn. 

Hiện tượng người dân tự ý
hoặc thông qua môi giới đưa sang
một số nước như Trung Quốc,
Thái Lan, Campuchia… làm việc,
cư trú bất hợp pháp bằng hình
thức đi du lịch, thăm người thân
đã ảnh hưởng công tác quản lý
Nhà nước về lĩnh vực.

Mới đây, tại Hội nghị triển
khai công tác giải quyết việc làm
và đưa người lao động đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng năm
2023, ông Bùi Đình Long, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
ngành lao động và các địa phương
tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa
người lao động đi làm việc ở nước
ngoài. Thực hiện tốt công tác
chuẩn bị nguồn lao động trước khi
xuất cảnh; tập trung đào tạo, nâng
cao chất lượng lao động đáp ứng
yêu cầu thị trường lao động các
nước sử dụng lao động Việt Nam. 

KIM LONG

Văn phòng Chính phủ vừa
thông báo kết luận của Phó

Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong đó
giao Bộ GTVT lập và phê duyệt
quy hoạch chi tiết sân bay Thành
Sơn làm cơ sở triển khai đầu tư.

UBND tỉnh Ninh Thuận có
nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá các
phương án đầu tư theo hình thức
đối tác công - tư (PPP) sân bay
Thành Sơn, trong đó thống nhất
với Bộ Quốc phòng về phương án
sử dụng đường cất hạ cánh hiện
hữu hay xây dựng mới, đáp ứng
hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và khả
năng huy động vốn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ
GTVT hoàn thiện báo cáo nghiên
cứu việc chuyển các sân bay quân
sự thành lưỡng dụng (khai thác cả
dân sự và quân sự); kết quả nghiên
cứu đề án xã hội hóa các cảng hàng

không; trình cấp có thẩm quyền
xem xét, quyết định trước 30/4.
Quy hoạch cảng hàng không, sân
bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn 2050 cần hoàn thành
trước 30/4.

Các bộ, ngành được giao triển
khai đầu tư các sân bay khi Đề án
xã hội hóa và Quy hoạch cảng hàng
không được cấp có thẩm quyền phê
duyệt, trong đó lưu ý vấn đề xử lý
tài sản công, chuyển đổi mục đích
sử dụng đất quốc phòng.

Chính phủ trước đó thành lập tổ
công tác nghiên cứu, đánh giá tổng
thể khả năng khai thác hàng không
dân dụng tại sân bay quân sự
Thành Sơn và sân bay quân sự
Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Sau khi
rà soát, đầu tháng 2, Cục Hàng
không đề xuất đưa Thành Sơn vào
quy hoạch hệ thống sân bay toàn

quốc 2021-2030, tầm nhìn 2050,
phục vụ cả dân dụng và quân sự.

Sân bay Thành Sơn trước năm
2030 dự kiến công suất 1,5 triệu
hành khách mỗi năm; tầm nhìn
2050 đạt 3 triệu. Thành Sơn hiện
có quỹ đất lớn để xây dựng hệ
thống đường lăn, sân đỗ máy bay
và khu hàng không phục vụ khai
thác dân dụng. Bộ Quốc phòng đã
đồng ý bàn giao khu đất phía Đông
Nam để phát triển hàng không dân
dụng khi có nhu cầu.

Đến 2030, sản lượng khách du
lịch tại tỉnh Ninh Thuận dự kiến
đạt 6 triệu. Nhu cầu vận tải khách
hàng không có thể đạt tới 1,5 triệu
năm 2030 và 3-5 triệu khách năm
2050. Vì vậy, Cục Hàng không
cho rằng bổ sung sân bay Thành
Sơn khai thác lưỡng dụng vào quy
hoạch là có cơ sở. B.YÊN

NGHỆ AN:

Lao động xuất ngoại gửi về
hơn 500 triệu USD/năm

Đưa sân bay Thành Sơn vào quy hoạch cảng hàng không 

l Nhiều vùng quê ở Nghệ An đổi thay, giàu có lên nhờ xuất khẩu lao động.


