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> T.01

Cách tính lịch của người 
Thái ở Sơn La

TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁT HÀNH VÀO NGÀY 15 VÀ 30 HÀNG THÁNG

Phường Linh Trung, 
TP. Thủ Đức: : 
Giải pháp tối ưu 
trong cải cách thủ 
tục hành chính > T.11

Hoàn thiện hệ thống 
pháp luật nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác phòng, 
chống tội phạm phi truyền 
thống ở Việt Nam > T.14-15

Trợ giúp pháp lý - 
điểm tựa niềm tin 
cho người chưa 
thành niên phạm tội 
 > T.7

> T.17

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
chủ trì họp Bộ Chính trị
Sáng 11/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về 
các nội dung: Đề án Tổng kết thực hiện 
Nghị quyết số 21-NQ/TW, Đề án sơ kết 5 
năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW.

Xây dựng đội ngũ truyền 
thông chính sách chuyên 
trách, chuyên nghiệp

Livestream sai sự thật, 
làm nhục người khác 
sẽ bị xử lý thế nào?

> T.2

> B.3

> T.3

Hội nghị tổng kết 20 năm 
phân giới cắm mốc biên 
giới trên đất liền Việt Nam - 
Campuchia



MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG CỦA 
THÀNH PHỐ ĐẢO 

PHÚ QUỐC

LAI VÕ - QUỐC HIỀN

Với diện tích gần 600km2, Phú Quốc là hòn đảo 
lớn nhất Việt Nam, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế 
nổi bật để phát triển du lịch. Bao bọc đảo là những 
bãi biển cát trắng, cát vàng mịn màng, nước xanh 
trong vắt, nhiều nơi còn giữ được vẻ đẹp thiên 
nhiên hoang sơ hấp dẫn du khách. Thiên nhiên 
cũng ưu đãi đảo ngọc nhiều tài nguyên để phát 
triển các loại hình du lịch sinh thái như sông suối, 
ao hồ, rừng cây xanh mát, khí hậu dễ chịu…

Đặc biệt hơn nữa, nơi này có vị trí khá thuận lợi để kết nối với các 
thị trường du lịch trọng điểm trong khu vực và trên thế giới bằng 
đường biển, đường hàng không và các hướng tiếp cận khác. Mặt 

khác, nơi đây được Đảng và Nhà nước cho phép thực hiện nhiều chính 
sách, cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố đảo Phú 
Quốc nhằm thu hút các nhà đầu tư tâm huyết, có năng lực tài chính, kinh 
nghiệm, góp phần giới thiệu thương hiệu “Đảo ngọc Phú Quốc” với người 
dân trong nước và quốc tế, UBND tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc 
phối hợp với các bộ, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học, các hiệp hội 
doanh nghiệp đã dần từng bước tháo gỡ khó khăn, xây dựng khung chương 
trình và các giải pháp thúc đẩy lĩnh vực đầu tư phát triển thành phố Phú 
Quốc đi đúng hướng; từng bước hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung; duy trì cơ chế ưu đãi cho các nhà đầu tư đang hoạt động đầu tư 
kinh doanh trên đảo Phú Quốc. 

Vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức ký kết triển khai các dự án 
trọng điểm ngành giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn 
năm 2022 nhằm thực hiện tốt các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. 
Theo đó, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức khởi công và triển khai thực hiện các 
dự án trọng điểm sau khi có mặt bằng sạch đạt 80%, giải ngân kế hoạch 
vốn đầu tư công đạt 100%.

Để thực hiện tốt việc thu hút đầu tư, sớm triển khai và giải ngân vốn 
đầu tư dự án, tỉnh tập trung thực hiện nhiều biện pháp. UBND tỉnh cũng 
chỉ đạo việc đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, tập trung đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch 
xây dựng và quy hoạch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Tiếp tục triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ các dự án theo 
danh mục các dự án nông nghiệp nông thôn.

UBND tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc cũng đã phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai chương trình OCOP giai 
đoạn 2021 - 2025. Xây dựng các làng nghề mang đậm bản sắc văn hoá địa 
phương; phát triển du lịch cộng đồng. Chuẩn bị tốt môi trường du lịch an 
toàn, xanh sạch đẹp nhằm hấp dẫn du khách quốc tế và trong nước. Kiến 
nghị Bộ Y tế có quy định khả thi hơn.

Với Đề án quảng bá hình ảnh của Đảo Ngọc Phú Quốc, Hội Đầu tư Phát 
triển Du lịch Phú Quốc tập trung vào việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh, 
thương hiệu du lịch Phú Quốc - Kiên Giang; truyền thông chương trình 
khách quốc tế đến Phú Quốc giúp tạo dựng niềm tin trong cộng đồng về 
việc sớm tái thiết hoạt động giao thương trong và ngoài nước cũng như hài 
hòa mục tiêu phát triển kinh tế song hành với công tác phòng, chống dịch 
bệnh; định vị hình ảnh Phú Quốc là một trong những điểm đến đầu tiên tại 
Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón du khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine.

Thành phố Phú Quốc đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để sớm 
hoàn thành mục tiêu trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 
chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Song song với việc kêu gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực đang còn 
thiếu, Thành phố tiến hành tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và 
người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, 
chấn chỉnh các hành vi xả thải bừa bãi và tình trạng “chặt chém” du khách.

Múa lân – sư – rồng chào đón du kháchChung tay bảo vệ môi trường biển

Du khách vui chơi an toàn tại các ghềnh đá kỳ thú tại quần đảo An Thới

Hội thảo Góp ý xây dựng Chương trình OCOP giai 
đoạn 2021-2025

 Đại biểu trình bày tham luận thúc đẩy lĩnh vực 
đào tạo kiến thức và nhân lực cho các ngành dịch 
vụ và du lịch

Toàn cảnh Hội thảo Góp ý xây dựng Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025
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HỘI ĐỒNG 
CỐ VẤN BIÊN TẬP

TS. NGUYỄN ĐÌNH LỤC 
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG)

CÁC THÀNH VIÊN
NGUYỄN BẰNG GIANG

PHẠM ĐỨC LƯỢNG
NGUYỄN DUY LÃM

TỔNG BIÊN TẬP: 
ĐINH THÁI QUANG

TỔNG THƯ KÝ: ĐOÀN DUY
THƯ KÝ TÒA SOẠN: ĐỖ MINH CHÁNH
TRÌNH BÀY: NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí 
điện tử số: 662/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp ngày 13/10/2021  

Tòa soạn: LK5-12, Khu nhà thấp tầng TT1, 
KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.2020679 

Hotline: 0847.999.888  

Email: phobienphapluatvietnam@gmail.com

Văn phòng Đại diện phía Nam:
Địa chỉ: 1.11 Cao ốc Ruby Garden, 

Số 2A Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0899.011.616  
Hotline: 0915.233.332      

Email: phobienphapluat.vp@gmail.com
www.phobienphapluat.vn

In tại Xí nghiệp In II - 
Công ty TNHH MTV In Ba Đình - Bộ Công an
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SỰ KIỆN

Sáng 11/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về 
các nội dung: Đề án Tổng kết thực hiện 
Nghị quyết số 21-NQ/TW, Đề án sơ kết 5 
năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW.

Ban hành Nghị quyết mới phát triển Đồng 
bằng sông Cửu Long

Về Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 
của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải 
pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, 
an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-
2020, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá hầu hết các nhiệm 
vụ, giải pháp, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết số 21-NQ/TW 
đã được các bộ, ngành và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 
13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long triển khai, thực 
hiện hiệu quả. 

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới thay 
thế Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Phương hướng phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045” với tư duy, quan điểm, tầm nhìn phù hợp bối 
cảnh mới, nhằm đưa ra các mục tiêu, chủ trương, giải 
pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ 
các khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 
thời gian qua, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong phát 
triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới theo định hướng: 
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng phát triển toàn diện 
theo hướng sinh thái, văn minh và bền vững, phù hợp với 
quy luật tự nhiên; là trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện 
đại, năng động, hiệu quả trên cơ sở chuyển dịch nhanh 
mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, sử 
dụng hiệu quả nguồn nước, tài nguyên đất và phát triển 
các chuỗi cung ứng; là trung tâm năng lượng tái tạo, năng 
lượng sạch của cả nước; phát huy hiệu quả liên kết vùng, 
trong đó đột phá là hạ tầng giao thông, tăng cường năng 
lực hệ thống hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; phát 
triển chuỗi đô thị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của nhân dân dân trong vùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Nghị quyết của Bộ 
Chính trị phải thể hiện những định hướng tư tưởng chỉ 
đạo về tầm quan điểm, chủ trương, chính sách lớn, không 
đi vào chi tiết, cụ thể; cần thiết phải ra nghị quyết, khẳng 
định vai trò, vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của khu vực 
kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long. Việc ra nghị quyết mới 
sẽ tạo được một bước chuyển biến mới, khí thế mới, bộ 
mặt mới với nhiều đóng góp mới cho đất nước trong giai 
đoạn tới.

Xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 
3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Ban Nội chính 
Trung ương trình. 

Bộ Chính trị đã thống nhất đánh giá về một số kết quả đạt 
được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 5 năm thực hiện 
Kết luận số 10- KL/TW. Trong đó, đánh giá công tác phát 
hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí được quan tâm, có bước 
đột phá trong phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, 
chống lãng phí dần đi vào nề nếp, hiệu quả hơn.

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, trình Bộ 
Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết 
định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực cấp tỉnh; xây dựng Đề án tổng kết 20 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 khóa X. Trên cơ sở đó, xây dựng, 
trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị 
quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề phức 
tạp, gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết 
liệt hơn; không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
mà coi trọng cả phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong 
đấu tranh phòng, chống tiêu cực là bao gồm cả đấu tranh 
phòng, chống lãng phí...

Kỷ luật đảng viên phải xem xét đến trách 
nhiệm của tổ chức đảng

Về Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi 
phạm, theo quy định hiện hành, việc xử lý kỷ luật tổ chức 
đảng vi phạm và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực 
hiện theo hai quy định khác nhau: Quy định số 07-QĐ/
TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ 
luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 
15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng 
viên vi phạm. 

Để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, bảo đảm 
nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét, quy rõ 
trách nhiệm của tổ chức. Đồng thời, xem xét trách nhiệm 
của từng cá nhân. Ngược lại, khi xem xét kỷ luật đảng viên 
phải xem xét đến trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý 
đảng viên vi phạm.

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Quy định xử lý kỷ 
luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trên cơ sở hợp nhất 
và kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 
07-QĐ/TW và Quy định số 102-QĐ/TW. Đồng thời, cập 
nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng 
trong Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của Trung 
ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực mới được ban hành; bảo 
đảm đồng bộ, thống nhất các quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. 

Quy định về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi 
phạm gồm 04 chương, 58 điều. Chương I: Quy định chung; 
Chương II: Xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Chương III: 
Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Chương IV: Điều khoản 
thi hành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý đây là những vấn 
đề, nội dung quan trọng, cụ thể và đề nghị Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng tiếp thu ý kiến tại 
cuộc họp để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị. n PV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị. (Ảnh: TTXVN)
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Bộ Ngoại giao (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 
nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên 
đất liền) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm 

công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam 
- Campuchia (1999-2019) và quán triệt tổ chức thực hiện 
hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm 
mốc đạt được. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 
của 10 tỉnh biên giới giáp Campuchia và các ban, bộ, 
ngành Trung ương hữu quan. Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu 
chỉ đạo Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh 
Sơn nhấn mạnh Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng 
để khẳng định những kết quả đã đạt được trong suốt 20 
năm đàm phán phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt 
Nam - Campuchia (từ năm 1999 - 2019), những bài học 
kinh nghiệm cần được thảo luận, đúc rút và đề ra phương 
hướng công tác trong thời gian tới. Với phương châm 
“Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn 
diện, bền vững lâu dài”, bằng sự nỗ lực của Việt Nam và 
Campuchia, lãnh đạo cấp cao hai nước đã quan tâm chỉ 
đạo sát sao trong việc giải quyết vấn đề biên giới chung 
trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau tiến tới xác lập đường 
biên giới hoàn chỉnh, chính quy giữa hai nước.

Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng tổng kết 
rút kinh nghiệm và đánh giá khẳng định văn kiện pháp lý 
ghi nhận sự hoàn thành phân giới cắm mốc 84% đường 
biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia là chính xác, 
tiếp tục đàm phán phân giới cắm mốc 16% đường biên 
giới còn lại.

Theo Báo cáo tổng kết 20 năm đàm phán phân giới 
cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, đã 
điểm lại một số dấu mốc quan trọng:

- Từ năm 1999, hai nước đã chính thức nối lại tiến trình 
đàm phán phân giới cắm mốc đường biên giới chung 
theo quy định của “Hiệp ước hoạch định biên giới quốc 
gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
nước Cộng hòa nhân dân Campuchia” ký ngày 27/12/1985 
(gọi tắt là Hiệp ước hoạch định 1985).

- Ngày 10/10/2005, hai bên đã ký “Hiệp ước giữa nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc 

Hội nghị tổng kết 20 năm phân giới 
cắm mốc biên giới trên đất liền 
Việt Nam - Campuchia

LAI VÕ - QUỐC HIỀN

Ngày 04/3/2022, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức 
thành công Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác phân 
giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia.

Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc 
gia năm 1985” (gọi tắt là Hiệp ước bổ sung 2005). Hiệp ước 
bổ sung 2005 đã được cơ quan có thẩm quyền của hai 
nước phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày 06/12/2005.

- Cũng trong năm 2005, hai nước đã thông qua Kế 
hoạch tổng thể về phân giới cắm mốc biên giới trên đất 
liền, theo đó đã thỏa thuận thành lập Ủy ban liên hợp 
phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - 
Campuchia để từ đầu năm 2006 Ủy ban liên hợp này có 
trách nhiệm thực hiện việc chỉ đạo và tổ chức triển khai 
công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới 
đất liền giữa hai nước theo quy định của Hiệp ước hoạch 
định 1985 và Hiệp ước bổ sung 2005.

- Đến năm 2011, hai nước đã thống nhất thuê bên thứ 
ba (Công ty Niras Mapping A/S của Đan Mạch) để thành 
lập bộ Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia 
tỷ lệ 1/25.000 và ký Bản ghi nhớ về việc điều chỉnh đường 
biên giới trên bộ đối với một số khu vực nhằm giải quyết 
khó khăn, vướng mắc trong công tác phân giới cắm mốc 
trên thực địa.

- Từ cuối năm 2016, hai bên triển khai việc cắm mốc 
phụ, cọc dấu bổ sung trên thực địa để làm rõ thêm đường 
biên giới đã phân giới và triển khai việc xây dựng các văn 
kiện pháp lý để ghi nhận kết quả phân giới cắm mốc đã 
đạt được.

- Đến cuối năm 2018, hai nước đã hoàn thành phân 
giới được khoảng 1.045km đường biên giới (đạt khoảng 
84%), xây dựng được 2.047 cột mốc tại 1.553 vị trí (chưa 
kể cột mốc không số cắm tại vị trí ngã ba biên giới Việt 
Nam - Campuchia - Lào) và thống nhất khung các văn 
kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc đã 
đạt được.

- Ngày 05/10/2019, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính 
phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính 
phủ Campuchia Hun Sen đã ký  “Hiệp ước bổ sung Hiệp 
ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước 
bổ sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Vương quốc Campuchia” và chứng kiến hai 
Chủ tịch Uỷ ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất 
liền hai nước ký “Nghị định thư phân giới cắm mốc biên 
giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Vương quốc Campuchia”.

- Ngày 22/12/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại 
giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn đã đồng 
chủ trì Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn hai văn kiện pháp 
lý (bằng hình thức trực tuyến). Với việc hoàn tất trao đổi 
Văn kiện phê chuẩn, hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành 
quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên 
đất liền Việt Nam - Campuchia đã chính thức có hiệu 
lực từ ngày 22/12/2020 và đi vào đời sống chính trị của 
hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã phát 
biểu đánh giá cao những thành quả đã đạt được. Đồng 
thời, chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương 
liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực thông tin 
tuyên truyền thành quả, ý nghĩ về công tác phân giới 
cắm mốc đất liền Việt Nam - Campuchia, giúp người 
dân hai nước cũng như công luận trong khu vực và thế 
giới hiểu rõ hơn ý nghĩa quan trọng của quá trình giải 
quyết biên giới của Việt Nam - Campuchia; thực hiện tốt 
công tác quản lý, bảo vệ vững chắc hệ mốc giới theo các 
văn kiện đã ký kết, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, 
đi liền với việc đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, 
xây dựng biên giới hai nước thành khu vực hoà bình hữu 
nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Thay mặt Đảng và Chính phủ, Phó Thủ tướng tin tưởng 
những kết quả đã đạt được sẽ tiến triển tốt đẹp hơn nữa, 
thiết thực đóng góp ý nghĩa thành công cho việc kỷ niệm 
55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của Năm hữu nghị 
Việt Nam - Campuchia 2022.

Cụ thể, hai nước đã hoàn thành phân giới khoảng 1.045 
km đường biên, xây dựng được 2.047 cột mốc.

Hội nghị đã ghi nhận những thành quả to lớn đó, thể 
hiện sự cố gắng cao độ của hai nước. Trong thời gian tới, 
hai nước cần tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả hai 
văn kiện pháp lý ký năm 2019, tiếp tục trao đổi nhằm 
từng bước giải quyết 16% đường biên giới chưa hoàn 
thành phân giới cắm mốc; xây dựng các điều ước quốc 
tế về quản lý biên giới và cửa khẩu; thực hiện tốt công tác 
quản lý biên giới ở cả các khu vực đã hoàn thành phân 
giới cắm mốc và các khu vực chưa hoàn thành phân 
giới cắm mốc; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các văn kiện 
pháp lý biên giới giữa hai nước tới mọi tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là cư dân khu vực biên giới và những người 
trực tiếp tham gia công tác biên giới đất liền Việt Nam 
- Campuchia.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành 
mọi ưu tiên trong việc củng cố phát triển tốt đẹp với 
Campuchia, vì lợi ích và quyền lợi của hai quốc gia và 
hạnh phúc, thịnh vượng, phồn vinh của hai dân tộc có 
mối quan hệ gắn bó khăng khít toàn diện, lâu dài và 
bền vững. n

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát 
biểu chỉ đạo Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cột mốc 314 là cột mốc có số thứ tự cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia
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Xây dựng đội ngũ truyền Xây dựng đội ngũ truyền 
thông chính sách chuyên thông chính sách chuyên 
trách, chuyên nghiệptrách, chuyên nghiệp

HOÀNG THIỆN

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị rà soát, kiện toàn lại đội ngũ công chức, viên chức làm công 
tác truyền thông tại các bộ, ngành, địa phương theo hướng bố trí bộ phận, nhân sự chuyên trách 
có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông 
chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công 
văn số 837/BTTTT-CBC gửi các Bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
về việc xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách 
chuyên trách, chuyên nghiệp.

Công tác truyền thông các chủ trương, đường lối, 
chính sách hiện nay được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt 
coi trọng với phương châm truyền thông luôn phải đi 
trước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong 
toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả đối với 
những xu hướng thông tin sai lệch bản chất, không có 
lợi cho sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, nhiều 
vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm đã được Đảng, Nhà 
nước, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo thành 
công, một phần cũng có sự tham gia đóng góp tích cực 
của công tác truyền thông chính sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền 
thông chính sách còn một số những tồn tại. Đó là một 
số cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến công tác 
truyền thông và cung cấp thông tin cho báo chí. Công 
tác “truyền thông” của một số cơ quan, đơn vị chủ yếu 
coi là nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, chưa phải trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức, của chính quyền có 
trách nhiệm cung cấp thông tin nên còn có sự lúng túng, 
đôi khi chạy theo dư luận hoặc khủng hoảng truyền 
thông. Hầu hết các bộ, ngành và địa phương chưa ban 
hành kế hoạch cụ thể để định hướng. Từ đó có lộ trình, 
bước đi, đội ngũ, nguồn lực triển khai thực hiện một 
cách tổng thể để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên 
môn, chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 
01/2022 (số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022), Chính phủ đã 
giao Bộ Thông tin và Truyền thông “Chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, địa phương: Đa dạng hóa các biện 
pháp, hình thức thông tin, truyền thông, tuyên truyền, 
định hướng dư luận, thông tin kịp thời, khách quan, 
chính xác, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn 
kết tương thân tương ái, tạo đồng thuận, tin tưởng của 
người dân, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, 
biện pháp phòng, chống dịch và phục hồi phát triển 
kinh tế - xã hội”. Trước đó, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg 
ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt 
động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Thông 
tin và Truyền thông “Hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương 
kiện toàn, phát triển bộ phận truyền thông để thực hiện 
nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin, kịp thời 
xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực 
quản lý của bộ, ngành, địa phương”.

Thực hiện Nghị quyết số 12 của Chính phủ và Chỉ thị 
số 12 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương:

Chỉ đạo rà soát, kiện toàn lại đội ngũ công chức, viên 
chức làm công tác truyền thông tại các bộ, ngành, địa 
phương mình theo hướng có bố trí bộ phận, nhân sự 
chuyên trách có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo, 
tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông 
chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông. Cử cơ 
quan, nhân sự đầu mối liên hệ, phối hợp với Bộ Thông 
tin và Truyền thông để được hướng dẫn, hỗ trợ (nếu 
cần). Thời hạn hoàn thành: Quý II/2022.

Sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế làm việc liên 
quan, cho phép các đơn vị phụ trách truyền thông chính 
sách được tham gia phản biện xây dựng đối với các quy 
trình soạn thảo, quyết định chính sách. Xây dựng kế 
hoạch truyền thông ngay từ khi chuẩn bị ban hành chủ 
trương, chính sách và trong quá trình thực thi.

Bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách và các nguồn lực 
xã hội hóa theo quy định của pháp luật cho hoạt động 
truyền thông chính sách, tăng cường đặt hàng đối với 
các cơ quan báo chí - truyền thông thực hiện các nhiệm 
vụ thông tin tuyên truyền thiết yếu, tăng kinh phí đào 
tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ truyền 
thông chính sách cho cán bộ, tăng kinh phí đầu tư, thuê 
dịch vụ công nghệ thông tin để rà quét, phân tích, đánh 
giá xu hướng thông tin, thăm dò dư luận, đánh giá tác 
động truyền thông trong quá trình hoạch định, ban 
hành, thực thi chính sách....

Bộ TT&TT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương gửi các thông tin, báo cáo 
liên quan về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục 
Báo chí, số 7 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 
31/3/2022. n

Các đại biểu và bạn đọc xem trưng bày tại Hội Báo Xuân Nhâm Dần Hải Phòng 2022. 
(Ảnh minh họa)

Chủ tịch nước gửi điện mừng Tổng 
thống Đại Hàn Dân Quốc

Nhân dịp ngài Yoon Suk-yeol được bầu làm 
Tổng thống lần thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc, 
ngày 10/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
đã gửi điện mừng.

Trong bức điện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác 
chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục thúc 
đẩy quan hệ hai nước phát triển hiệu quả, thực 
chất và toàn diện hơn nữa cả về song phương, 
đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, 
hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, ông Yoon Suk-yeol, đảng Sức 
mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính đã chiến 
thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 
ở Hàn Quốc.

Với 98,1% số phiếu được kiểm, ông Yoon 
Suk-yeol giành được 48,6% số phiếu ủng hộ so 
với mức 47,8% của ứng cử viên Lee Jae-myung 
thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền./.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ 
chính thức nhậm chức vào ngày 10/5.

Xây dựng cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy lớn mạnh, xứng tầm

Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống 
AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 
đặt ra tại kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống 
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
(12/3/1997–12/3/2022) và đón nhận Huân 
chương Chiến công hạng Nhất, sáng 11/3, tại 
Hà Nội.

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực phấn đấu, những 
chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc lực 
lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã 
đạt được trong suốt 25 năm qua, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam nêu rõ, công tác phòng, chống ma 
túy liên quan tới trật tự an toàn xã hội, hạnh phúc 
của nhân dân, thậm chí cả giống nòi. Vì vậy, 
phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của 
riêng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma 
túy, mà đòi hỏi sự tham gia của các lực lượng 
chuyên trách, bộ, ngành liên quan, cả hệ thống 
chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 
cần quan tâm trực tiếp đến điều kiện hoạt động, 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nghiệp 
vụ… cho lực lượng phòng, chống ma túy.
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Hướng dẫn lập hóa đơn khi giảm thuế 
GTGT từ 10% xuống 8%
Năm 2021 là năm nền kinh tế Việt Nam bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19. Trước tình 
hình này, Nhà nước ban hành các chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động góp 
phần vực dậy nền kinh tế.

Trong đó, Nghị quyết 43/2022/QH15 về Chính sách 
tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua ngày 

11/01/2022 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về miễn, 
giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 được ban hành 
ngày 28/01/2021 quy định về chính sách giảm thuế giá trị 
gia tăng (GTGT) từ 10% xuống còn 8% trong năm 2022. 

Nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế 
GTGT

Thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 
2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang 
áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%) (trừ một 
số nhóm hàng hóa, dịch vụ).

Nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm 
thuế giá trị gia tăng

Các nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo 
Nghị Định 15/2022/NĐ-CP bao gồm:

Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng 
khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản 
phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không 
kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm 
hoá chất (Chi tiết xem tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt như thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, xe ô tô dưới 24 chỗ, 
xe mô tô phân khối lớn với dung tích xi lanh trên 125cm3, 
tàu bay, du thuyền, kinh doanh vũ trường, karaoke, casino, 
trò chơi điện tử có thưởng,... (Chi tiết xem tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông 
tin như card âm thanh, card hình ảnh, thẻ thông minh, máy 
vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy bán hàng, 
ATM, máy quét, máy in có thể kết nối với máy xử lý dữ 

liệu tự động, ổ lưu trữ, thiết bị truyền thông, camera truyền 
hình, điện thoại di động, đồng hồ thông minh,... (Chi tiết tại 
Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

Mức giảm thuế VAT đối với doanh nghiệp và 
hộ, cá nhân kinh doanh

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Nghị định 15/2022/
NĐ-CP như sau:

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối 
với hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên 
doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT 
khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được 
giảm thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% thì 
không được giảm thuế GTGT.

Việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% được áp 
dụng kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 
(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

Thủ tục thực hiện việc giảm thuế GTGT còn 8%
a. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 

pháp khấu trừ, khi viết hóa đơn giảm thuế VAT, cách thực 
hiện như sau:

Khi viết hoá đơn giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất ghi 8%.
Việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đầu ra căn 

cứ vào hóa đơn GTGT theo số thuế đã giảm được ghi trên 
hóa đơn VAT.

b. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế 
GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu khi xuất 
hóa đơn giảm thuế GTGT

Khi xuất hóa đơn bán hàng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy 
đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã 
giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu.

Đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 
20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 
43/2022/QH15”.

c. Các điểm cần lưu ý khi viết hóa đơn giảm thuế GTGT 
còn 8%

Phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm 
thuế GTGT. Trường hợp không lập hóa đơn riêng cho hàng 
hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm 
thuế GTGT.

Nếu đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất 
hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo 
quy định thì người bán và người mua phải lập biên bản 
hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời 
người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn 
điều chỉnh cho người mua.

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng giảm thuế GTGT đã 
phát hành hoá đơn dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá 
chưa sử dụng hết và muốn tiếp tục dùng: Đóng dấu theo 
giá đã giảm 2% thuế suất GTGT/giá đã giảm 20% mức tỷ 
lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để dùng tiếp.

 

LƯU Ý:
- Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho 

hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường 
hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho 
hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không 
được giảm thuế GTGT.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn 
và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % 
để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định 
tại Nghị định 15/2022 thì người bán và người mua 
phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản 
ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn 
điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho 
người mua.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê 
khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai 
điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

- Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT đã phát 
hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn 
mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu 
tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện 
đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế 
GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh 
tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

- Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai các hàng 
hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 
01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 
15/2022 cùng với Tờ khai thuế GTGT.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
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Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 
ma túy, trong đó quy định quản lý người sử 
dụng trái phép chất ma túy. Nghị định có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

GIA HUY

Nghị định gồm 06 Chương, 59 Điều, quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Phòng, chống ma túy về công tác phối hợp của 

các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma 
túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma 
túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được 
quy định tại khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 13, khoản 2 
Điều 14, Điều 16, khoản 3 Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 
6 Điều 23 của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/
QH14 ngày 30/3/2021.

Đối tượng bị quản lý: 
Người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà 

không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 23 
của Luật Phòng, chống ma túy. Các quy định đã thể hiện 
rõ quan điểm về kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có 
liên quan đến ma túy, tiền chất (tại chương III) và quản lý 
chặt chẽ người sử dụng trái phép ma túy ngay từ lần phát 
hiện đầu tiên (tại chương IV).

Một người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy 
khi có một trong các căn cứ sau đây: Tin báo, tố giác 
của cá nhân, cơ quan, tổ chức đã được cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành xác minh, làm rõ; thông tin, tài liệu trong 
các vụ vi phạm pháp luật; người có biểu hiện mất năng 
lực nhận thức hoặc kiểm soát hành vi nghi do sử dụng 
ma túy; trên người, phương tiện, nơi ở của người đó có 
dấu vết của chất ma túy hoặc dụng cụ, phương tiện sử 
dụng trái phép chất ma túy; người điều khiển phương tiện 
có biểu hiện sử dụng chất kích thích nghi là ma túy; người 
có mặt tại các địa điểm có hành vi tổ chức, chứa chấp 
hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có lý 
do chính đáng; người tự khai báo hành vi sử dụng trái 
phép chất ma túy; người bị phát hiện quả tang sử dụng 
trái phép chất ma túy; những căn cứ khác theo quy định 
của pháp luật.

Nghị định bổ sung các quy định để quản lý chặt chẽ 
người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma 
túy:

- Người sử dụng trái phép chất ma túy bị lập danh sách 
và được quản lý, theo dõi, hỗ trợ… trong thời hạn 01 năm 
bởi Ủy ban nhân dân cấp xã. Quy định rõ việc quản lý 
người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là biện 
pháp xử lý vi phạm hành chính (Điều 23).

- Người nghiện ma túy trong thời hạn cai nghiện ma túy 
hoặc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
thay thế mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy 
thì bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc (Điều 32);

- Người hoàn thành cai nghiện ma túy (tự nguyện, bắt 
buộc), người hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế phải chịu sự quản lý sau 
cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời 
hạn chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện 
thì bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc.

Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác 
định tình trạng nghiện: 

Khi có căn cứ cho rằng người có dấu hiệu sử dụng trái 
phép chất ma túy quy định nêu trên thì cơ quan, người 
có thẩm quyền xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể quy 

định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Phòng, chống ma túy 
tiến hành xét nghiệm.

Khi có kết quả xét nghiệm dương tính thì cơ quan Công 
an nơi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy có 
trách nhiệm: Thực hiện xác minh nơi cư trú của người 
sử dụng trái phép chất ma túy; gửi thông báo về hành vi 
sử dụng trái phép chất ma túy cho Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư 
trú hoặc nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy trong trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy 
không có nơi cư trú ổn định để tổ chức quản lý người sử 
dụng trái phép chất ma túy và lập Hồ sơ quản lý người sử 
dụng trái phép chất ma túy.

Về quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma 
túy, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
thông báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và 
kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma 
túy cư trú ổn định hoặc nơi phát hiện hành vi sử dụng trái 
phép chất ma túy đối với người không có nơi cư trú ổn 
định ra quyết định và tổ chức quản lý người sử dụng trái 
phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 
23 của Luật Phòng, chống ma túy.

Đối với cai nghiện ma túy:
- Bổ sung quy định cho phép người lần đầu được xác 

định là nghiện ma túy có quyền lựa chọn biện pháp 
cai nghiện ma túy phù hợp (hoặc cai nghiện ma túy tự 
nguyện hoặc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế) (Điều 27).

- Bổ sung quy định nhằm linh hoạt hơn khi lựa chọn 
biện pháp cai nghiện ma túy có thể thực hiện tại cơ sở cai 
nghiện ma túy công lập hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy 
tự nguyện (Điều 31, 35).

- Bổ sung các quy định nhằm nâng cao tính khả thi, 
hiệu quả của các biện pháp cai nghiện ma túy thông qua 
việc quy định rõ các giai đoạn của quy trình cai nghiện 
ma túy (Điều 29); quyền và trách nhiệm của cơ sở cai 
nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai 
nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng (Điều 
35, 36) và chính sách của Nhà nước hỗ trợ kinh phí cai 
nghiện ma túy tự nguyện (khoản 3 Điều 30).

- Quy định cho phép cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức, 
cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật này được 
cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 
đình, cộng đồng nhằm góp phần hỗ trợ, khắc phục hạn 
chế của công tác này thời gian qua (khoản 7 Điều 30).

Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 
là 1 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra 
Quyết định quản lý.

Trong thời hạn quản lý, nếu người đang có quyết định 
quản lý bị phát hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma 
túy mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 
5 Điều 23 của Luật Phòng, chống ma túy thì Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền ra Quyết định quản 
lý mới, trong đó xác định lại thời hạn quản lý là 1 năm, kể 
từ ngày ra Quyết định quản lý mới.

Trường hợp người đang trong thời hạn quản lý chuyển 
nơi cư trú thì thời hạn quản lý được tính tiếp từ ngày 
chuyển đi tới khi hết thời gian quản lý còn lại. n

Tuyên truyền về tác hại của ma tuý cho các học viên. (Ảnh minh họa)

Một số điểm mới trong 
Luật phòng, chống ma túy 

năm 2021
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Đăng ký và đăng ký lại hợp đồng 
mua bán căn hộ chung cư

QUỲNH NHƯ

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), kể từ ngày 1/3/2022, các hợp 
đồng mua bán căn hộ chung cư cần phải lập theo mẫu và phải đăng ký hoặc đăng ký lại với cơ 
quan có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi sử dụng để giao kết với người 
tiêu dùng.

Đăng ký và đăng ký lại hợp đồng mua bán 
chung cư

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP 
ngày 6/1/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Kinh doanh bất động sản. Trong đó, quy định hợp 
đồng mua bán căn hộ chung cư phải được lập theo Mẫu 
số 1 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Nghị định này 
có hiệu lực từ ngày 1/3/2022.

Tại Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/1/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ, mua bán căn hộ 
chung cư là một trong các lĩnh vực phải đăng ký hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại cơ quan có thẩm 
quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kể từ ngày 1/3/2022, các hợp đồng mua bán căn hộ 
chung cư cần phải lập theo Mẫu số 1 và phải hoàn thành 
nghĩa vụ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trước khi sử dụng để giao kết 
với người tiêu dùng. Đồng thời, việc tuân thủ mẫu hợp 
đồng mua bán căn hộ chung cư là một trong các điều 
kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành 
trong tương lai.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa 
vụ đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trước 
ngày 1/3/2022 thì theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định: 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký lại hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp khi 
pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; hay tổ chức, cá nhân 
kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều 
kiện giao dịch chung.

Do đó, các doanh nghiệp thuộc trường hợp này cần phải 
thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ đăng ký lại với cơ quan 
có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước 
khi sử dụng để giao kết với người tiêu dùng.

Nhà đất được miễn lệ phí trước bạ từ ngày 1/3:
Nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ 

quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc 
hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ 
quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại 
diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc 
tại Việt Nam.

Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo hình thức 
trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào 
các mục đích sau đây: Sử dụng vào mục đích công cộng 
theo quy định của pháp luật về đất đai; Thăm dò, khai thác 
khoáng sản; nghiên cứu khoa học theo giấy phép hoặc 
xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất 
trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư 
xây dựng nhà để chuyển nhượng, bao gồm cả trường hợp 
tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển 
nhượng. Các trường hợp này nếu đăng ký quyền sở hữu, 
quyền sử dụng để cho thuê hoặc tự sử dụng thì phải nộp 
lệ phí trước bạ;

Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử 
dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, làm muối; Đất nông nghiệp chuyển 
đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong 
cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông 
nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang 
phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất.

Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất 
hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử 
dụng đất hợp pháp.

Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ 
chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công 
nhận hoặc được phép hoạt động; Đất làm nghĩa trang, 
nghĩa địa.

Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với 
chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với 
con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ 
vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà 
ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất.

Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình 
thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở.

Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản 
phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc 
phòng, an ninh.

Nhà, đất thuộc tài sản công dùng làm trụ sở cơ quan 
của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị 
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất 
mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu 
hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật. Việc miễn lệ phí 
trước bạ quy định tại khoản này được áp dụng đối với đối 
tượng bị thu hồi nhà, đất.

Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang 
tính chất nhân đạo, kể cả đất kèm theo nhà được đăng ký 
sở hữu, sử dụng tên người được tặng.

Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để 
xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà xưởng theo quy 
định tại khoản này được xác định theo pháp luật về phân 
cấp công trình xây dựng.

Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào 
dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó 
khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở 
các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã 
đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục 
thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các 
hoạt động này.

Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể 
thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, 
gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp 
luật; trừ trường hợp quy định tại khoản 28 Điều này.

Nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng 
ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của 
pháp luật.

Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng 
nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở 
hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những 
trường hợp sau đây: Trường hợp khi cấp lại giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện tích 
đất tăng thêm nhưng ranh giới của thửa đất không thay 
đổi thì được miễn nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện 
tích đất tăng thêm.

Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất và đã được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải chuyển sang 
thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 
theo quy định của Luật Đất đai từ ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành; Trường hợp khi đăng ký lại quyền sử 
dụng đất do được Nhà nước cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất mà không thay đổi người có quyền sử dụng 
đất và không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất 
khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về thu tiền sử dụng đất. n
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Bộ Tài chính đề xuất phương án 
giảm thuế bảo vệ môi trường với 
xăng, dầu

Bộ Tài chính có Công văn số 2068/BTC-
CST gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Xăng dầu 
xin ý kiến đối với hồ sơ dự án Nghị quyết về 
mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, 
dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022.

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến đề xuất 
điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi 
trường từ 500 - 1.000 đồng/lít/kg đối với 
6 loại hàng hóa xăng, dầu, mỡ nhờn. Cụ 
thể: Giảm 1.000 đồng/lít đối với xăng (trừ 
etanol), giảm 500 đồng/lít/kg đối với dầu 
diesel, dầu hỏa, mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn.

Mức đề xuất này được đưa ra trong bối 
cảnh nền kinh tế - xã hội bị nhiều tác động 
bởi dịch Covid-19 và tình hình giá xăng dầu 
thế giới đang tăng cao bởi các nền kinh tế 
đang mở cửa trở lại, đồng thời tình hình bất 
ổn chính trị thế giới đang tăng cao đã tác 
động mạnh tới giá xăng dầu thế giới cũng 
như trong nước.

Lực lượng QLTT kiểm soát chặt thị 
trường vật tư y tế

Thời gian gần đây, số ca nhiễm Covid-19 
trên địa bàn TP. Hà Nội và một số tỉnh, 
thành trên cả nước tăng nhanh. Do vậy, các 
giao dịch mua bán kit test nhanh Covid-19, 
máy đo nồng độ ôxy trong máu (SPO2), 
thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 có xu hướng 
gia tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu tăng cao, 
một số cơ sở kinh doanh đã buôn bán các 
thiết bị vật tư y tế và thuốc khám chữa bệnh 
trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đại diện Tổng cục QLTT, lợi dụng tình 
hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều đối tượng 
đã thu mua các sản phẩm phục vụ công 
tác phòng, chống dịch như kit test nhanh 
Covid-19, thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 
trôi nổi, không nguồn gốc trên mạng xã hội 
rồi về bán kiếm lời. Thủ đoạn của các đối 
tượng này rất tinh vi, thường không có địa 
điểm kinh doanh cố định. Phương thức giao 
hàng, nhận hàng ở những nơi khuất dân cư, 
hoặc gọi giao hàng qua các ứng dụng công 
nghệ. Điều này gây khó khăn cho lực lượng 
chức năng trong quá trình nắm bắt, kiểm 
soát và phát hiện.

Trợ giúp pháp lý - 
điểm tựa niềm tin cho người 
chưa thành niên phạm tội

VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 
Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp

Trong những năm qua, việc tham gia của Trợ 
giúp viên pháp lý vào quá trình tố tụng đã góp 
phần quan trọng trong việc xác định sự thật 
khách quan của những vụ án, trong đó có vụ án 
cho người chưa thành niên phạm tội, giúp Hội 
đồng xét xử đưa ra được những bản án công 
bằng, dân chủ, đúng pháp luật, bảo vệ tốt quyền 
và lợi ích hợp pháp cho các em – những mầm cây 
đang lớn, còn có cả tương lai rộng mở phía trước 
đang đón chờ….

Về với thôn An Lộc B, xã An Khang, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết về trường hợp 
của em A, không có sự chăm lo của bố, A ở với ông 

từ nhỏ, mẹ em một mình mưu sinh vất vả, gia đình có hoàn 
cảnh éo le, khó khăn nên A sớm phải bươn chải, kiếm sống 
ngoài xã hội. Rồi cuộc sống túng thiếu xa nhà, lại trẻ người 
non dạ, không có người lớn bảo ban, kèm cặp nên A đã 
sớm vướng vào vòng lao lý. Thật may, trong suốt thời gian 
tố tụng, đã có Trợ giúp viên pháp lý – người bào chữa, giúp 
đỡ cho A để em được hướng dẫn, bảo vệ trước pháp luật.

A và B có mối quan hệ bạn bè, quen biết, khoảng tháng 
3 năm 2018, A đến làm thuê (bưng bê, dọn dẹp) cho anh 
Nguyễn Văn Quang, còn B làm thuê cho anh Nguyễn Văn 
Quảng. Anh Quang và anh Quảng là hai anh em ruột, cùng 
trú tại khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh và đều mở quán bán ốc luộc.

Sau vài tháng làm việc thuê ở quán ốc luộc, không dành 
dụm được tiền, với tâm lý chán nản, muốn thay đổi môi 
trường, A đã rủ B ra Hà Nội tìm công việc khác. Cả hai đi bộ 
ra Đền Đô ngồi ghế đá, do hết tiền chi tiêu nên A nảy sinh ý 
định cướp tài sản và rủ B cùng thực hiện, cả hai có ý định 
lên taxi để cướp tài sản của lái xe taxi. Khoảng 22 giờ cùng 
ngày, A và B bắt một chiếc taxi và yêu cầu tài xế chở đi 
nhiều địa điểm để chờ thời cơ hành động. Khi đến khu Ao 
Sen, phường Đình Bảng, tài xế không chở nữa và yêu cầu 
thanh toán. Tại đây, A và B thực hiện hành vi cướp tài sản 
của tài xế nhưng không cướp được và bỏ chạy.

Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Cúc (TGVPL) thuộc 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Ninh được 
cử bào chữa cho A, sinh ngày 09/9/2000 (đến ngày phạm 
tội được 17 tuổi 10 tháng 19 ngày) thuộc diện “người bị 
buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi” được trợ giúp pháp 
lý. Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKS-P1 ngày 05/01/2019 
của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo 
A về tội “Giết người” theo điểm g khoản 1 Điều 123 Bộ Luật 
Hình sự và tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 168 
Bộ Luật Hình sự.

Trong quá trình tham gia bào chữa cho bị cáo A, TGVPL 
Nguyễn Thị Cúc vẫn còn nhớ như in những ngày về quê của 

em ở Tuyên Quang, những buổi gặp gỡ, thực nghiệm hiện 
trường, tham gia hỏi cung bị cáo cùng điều tra viên,…Dáng 
người mảnh khảnh đen co rúm lại, đôi mắt to tròn của cậu 
bé ánh lên vẻ sợ hãi, ăn năn…cậu nói rằng chỉ có ý định 
dọa người lái xe taxi khiến anh ta sợ hãi mà đưa tiền chứ 
không có ý định làm hại anh. Thương cảm cho A, cùng với 
sự nhiệt huyết, yêu nghề, kỹ năng chuyên môn tốt, TGVPL 
Nguyễn Thị Cúc đã hết lòng tìm hiểu, đưa ra lập luận hợp 
lý, sắc bén để bào chữa cho em. Cuối cùng, tại Bản án số 
16/2019/HS-ST ngày 10/5/2019 của Toà án nhân dân tỉnh 
Bắc Ninh, A bị kết tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 
Điều 168 Bộ Luật Hình sự chứ không phải tội “Giết người” 
theo điểm g khoản 1 Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Việc bào 
chữa chuyển tội danh từ “Giết người” sang “Cướp tài sản” 
có ý nghĩa quan trọng và to lớn với bản thân A cũng như 
gia đình của em, bởi không chỉ với tội danh nhẹ hơn, em 
sẽ thụ án với thời gian ít hơn mà quan trọng hơn cả, bản 
án đã phản ánh đúng sự thật. Mai này, khi quay trở lại hoà 
nhập với cộng đồng, xã hội, em sẽ không phải mang cái án 
“Giết người”, có thể sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của em 
ở chặng đường dài sau đó.

Có thể nói, với sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý 
trong quá trình tố tụng, không chỉ giúp cho Hội đồng xét xử 
đưa ra được những bản án công bằng, dân chủ, đúng pháp 
luật mà còn bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho người 
được TGPL nói chung và người chưa thành niên phạm tội 
nói riêng. Sau mỗi lần tham gia các vụ án, với mỗi đối tượng 
được TGPL khác nhau, lại để trong lòng TGVPL Nguyễn Thị 
Cúc những nỗi niềm bâng khuâng, đau đáu,…Chị chỉ mong 
góp một phần công sức bé nhỏ của mình vào việc giúp đỡ, 
bảo vệ về mặt pháp luật, mang lại công bằng cho các đối 
tượng yếu thế trong xã hội, với chị, đó không chỉ là quy tắc 
nghề nghiệp mà còn là cái tâm của một con người mang 
trên mình danh xưng cao quý “Trợ giúp viên pháp lý”. n

Ảnh minh họa
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CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM, LAO ĐỘNG - 
 TIỀN LƯƠNG:

Theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật 
An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao 
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực 
từ ngày 1/3/2022.

Tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và 
tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục 
hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật An 
toàn, vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng 
liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị 
bệnh nghề nghiệp.

Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, 
tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực 
hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân 
của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao 
động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.

Mức tiền lương tháng nêu trên được xác định theo 
từng đối tượng như sau: Đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an 
nhân dân thì mức tiền lương tháng bao gồm tiền lương 
cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp (nếu có) liên 
quan đến tiền lương (phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm 
niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung).

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động thì mức tiền lương tháng bao gồm mức lương, phụ 
cấp lương và các khoản bổ sung khác mà hai bên đã xác 
định trong hợp đồng lao động.

Đối với người học nghề, tập nghề để làm việc cho người 
sử dụng lao động có mức lương học nghề, tập nghề thì 
mức lương tháng là tiền lương học nghề, tập nghề do hai 
bên thỏa thuận; trong trường hợp không có mức lương học 
nghề, tập nghề thì tiền lương làm căn cứ bồi thường, trợ cấp 
tai nạn lao động là mức lương tối thiểu do Chính phủ công 
bố tại địa điểm người học nghề, tập nghề làm việc.

Đối với công chức, viên chức trong thời gian tập sự thì 
mức lương tháng là tiền lương tập sự theo quyết định 
của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với người lao động đang trong thời gian thử việc thì 

mức lương tháng là tiền lương thử việc do hai bên thỏa 
thuận theo quy định của Bộ luật Lao động áp dụng.

Hướng dẫn tính tần suất tai nạn lao động để giảm mức 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có hiệu lực từ ngày 
ngày 1/3/2022. Cụ thể, Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH 
đã hướng dẫn công thức cách tính tần suất tai nạn lao 
động để được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp 
được đề xuất áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội thấp 
hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp (chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền 
lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay vì 0,5%) khi 
đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều 
kiện về tần suất về tai nạn lao động của năm liền kề trước 
năm đề xuất.

Thông tư số 2/2022/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện 
điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 
đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết 
định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ 
và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội 
đồng Bộ trưởng.

Cụ thể, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 
1/1/2022 (đã làm tròn số) đối với cán bộ cấp xã già yếu đã 
nghỉ việc được điều chỉnh như sau: Đối với cán bộ nguyên 
là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.473.000 
đồng/tháng (trước đây là 2.116.000 đồng/tháng).

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, 
Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, 
Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng 
công an xã: 2.400.000 đồng/tháng (trước đây, mức 
hưởng là 2.048.000 đồng/tháng); Đối với các chức danh 
còn lại: 2.237.000 đồng/tháng (trước đây, mức hưởng là 
1.896.000 đồng/tháng).

Thông tư 2/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 
15/03/2022 và thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BNV. 
Chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 
1/1/2022.

Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội. Đây là nội dung tại Thông tư 37/2021/
TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (có hiệu lực từ 
ngày 15/3/2022).

Theo đó, từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với 
mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng 
của tháng 12/2021 với cán bộ, công chức, công nhân, 
viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân 
dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương 
hưu hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp hằng tháng; Người đang hưởng trợ 
cấp mất sức lao động hằng tháng.

QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh 
doanh bất động sản, và có hiệu lực từ ngày 1/3/2022.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của 

Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về 
điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; 
về các loại hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản; về 
chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 
dựng có sẵn; chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê 
mua nhà ở hình thành trong tương lai và thủ tục chuyển 
nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Trong đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản 
phải đáp ứng 3 nhóm điều kiện. Theo đó, tổ chức, cá 
nhân kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp theo quy 
định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã 
theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành 
nghề kinh doanh bất động sản (doanh nghiệp).

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải công khai trên trang 
thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản 
lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động 
sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp 
kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông 
tin về: doanh nghiệp (bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, 
số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật); 
bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại 
khoản 2, Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản; việc 
thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản 
đưa vào kinh doanh (nếu có); số lượng, loại sản phẩm 
bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm 
bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua 
và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh 
doanh. Các thông tin đã công khai quy định nêu trên mà 
sau đó có thay đổi phải được cập nhật kịp thời ngay sau 
khi có thay đổi.

Các tổ chức, cá nhân chỉ kinh doanh các bất động sản 
có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của 
Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ 
đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật, 
nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng 
đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối 
với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên. Khi 
thực hiện kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án 
phải đáp ứng điều kiện quy định nêu trên.

Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết 
quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc 
kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp 
đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm 
trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập 
sẽ xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã 
góp theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định điều kiện chuyển nhượng 
hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong 
tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, 
công trình xây dựng có sẵn.

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà 
ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng 
thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn không áp dụng 
đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua 
nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo 4 điều kiện.

Cụ thể, có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo 
quy định; trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày 

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2022
Từ ngày 1/3, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động-tiền lương cũng như điều kiện mới về kinh doanh bất động sản, lệ phí 
trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực.

KHÁNH VY

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT và quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng theo 
quy định của pháp luật.
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Nghị định này có hiệu lực thi hành phải có hợp đồng 
đã ký kết; thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất (Giấy chứng nhận); hợp đồng mua bán, thuê 
mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có 
tranh chấp, khiếu kiện; nhà, công trình xây dựng thuộc 
hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê 
biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ 
theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên 
nhận thế chấp đồng ý.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 quy 
định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 1/3/2022, 
quy định ôtô điện chạy pin, trong vòng 3 năm kể từ ngày 
1/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 
0%;trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần 
đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ôtô chạy 
xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Cụ 
thể, mức thu với nhà, đất, là 0,5%; mức thu với súng săn, 
súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%; mức 
thu với tàu thủy, kể cả sà lan, canô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu 
ngầm, tàu lặn, thuyền, kể cả du thuyền, tàu bay là 1%.

Mức thu với xe máy là 2%. Riêng xe máy của tổ chức, 
cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành 
phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ 
sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%; đối với 
xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng 
mức thu là 1%.

Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ 
đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, 
cá nhân ở địa bàn quy định nêu trên thì nộp lệ phí trước 
bạ với mức thu là 5%.

Ôtô, rơ moóc hoặc sơmi rơ moóc được kéo bởi ôtô, 
các loại xe tương tự xe ôtô, mức thu là 2%.

Riêng ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm 
cả xe con pick-up), nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức 
thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn 
cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

Với ôtô điện chạy pin, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%

ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không 
quá 50% mức thu quy định chung.

Ôtô bán tải chở hàng có khối lượng chuyên chở cho 
phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg và có từ 5 
chỗ ngồi trở xuống, ôtô tải VAN có khối lượng chuyên 
chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg nộp 
lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu 
lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người từ 9 chỗ 
ngồi trở xuống.

Với ôtô điện chạy pin, trong vòng 3 năm kể từ ngày 
1/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; 
trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu 
với mức thu bằng 50% mức thu đối với ôtô chạy xăng, 
dầu có cùng số chỗ ngồi.

Các loại ôtô quy định nêu trên, nộp lệ phí trước bạ lần 
thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất 
trên toàn quốc.

Kể từ ngày 1/3/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với 
ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống và giá tính lệ phí 
trước bạ đối với nhà, ôtô, xe máy tiếp tục thực hiện theo 
quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính cho đến khi Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới đối với ôtô chở 
người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương ban hành Bảng giá tính 
lệ phí trước bạ mới đối với nhà và Bộ Tài chính ban hành 
Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới đối với ôtô, xe máy 
theo quy định tại Nghị định này.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô điện chạy pin thực 
hiện theo quy định tại Nghị định này.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ 
mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự xe 
ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 
của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, 
rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, các loại 
xe tương tự xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 
ngày 31/5/2022./.

Cũng theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, quy định đối 
tượng được miễn lệ phí trước bạ với nhà, đất như nhà, 
đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; 
cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con 
nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ 
với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà 
ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất;

Nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, 
cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế 
thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng 
đầu cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ 
quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên 
hợp quốc tại Việt Nam;

Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử 
dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, làm muối….

Thu giữ hàng nghìn kit test nhập lậu

Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh 
tế Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 5/3 cho 
biết vừa phối hợp với các lực lượng chức 
năng bắt giữ vụ vận chuyển 2.400 kit test 
Covid-19 có ghi nguồn gốc từ Trung Quốc 
không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó, tại khu vực Vàng Lầy, phường 
Trần Phú, thành phố Móng Cái, Đội chống 
buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì 
phối hợp với Đội quản lý trường số 4 kiểm tra 
phát hiện B.T.V. (sinh năm 1990, ở tại thành 
phố Móng Cái) có hành vi tàng trữ 2.400 kit 
test Covid-19 không có hóa đơn chứng từ, 
nhập lậu vào Việt Nam.

Số kit test trên được chứa trong 4 thùng, 
mỗi thùng 30 hộp, mỗi hộp 20 kit test ghi 
do Trung Quốc sản xuất. B.T.V khai mua số 
hàng trên qua mạng của người không quen 
biết giá 40 nghìn đồng/kit test về bán kiếm 
lời, tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị lực 
lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện 
hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giảm lượng xăng bán ra, một cửa 
hàng xăng dầu tại Tây Ninh bị xử 
phạt 15 triệu đồng

Cục QLTT Tây Ninh vừa xử phạt vi phạm 
hành chính đối với một cửa hàng xăng dầu 
về hành vi giảm lượng xăng bán ra so với thời 
điểm trước đó mà không có lý do chính đáng 
và không thông báo cho cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền với số tiền 15 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa 
bàn, Đội QLTT số 1 đã lên phương án kiểm 
tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV Tiến 
Ngọc Chương do ông Huỳnh Văn Thành làm 
giám đốc, địa chỉ: QL22, tổ 22, Khu phố Lộc 
Trác, Phường Gia Bình, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện quả tang hành 
vi vi phạm “giảm lượng xăng bán ra so với thời 
điểm trước đó mà không có lý do chính đáng 
và không thông báo cho cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định”. Cụ thể: 
khách hàng sử dụng phương tiện xe ô tô, có 
nhu cầu mua 1 triệu đồng xăng A95 nhưng chỉ 
bán cho khách hàng 300.000 đồng xăng A95.
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Bảo mật thông tin cá nhân của người 
dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục

HOÀNG VŨ

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-
TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH, quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp 
nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các 
vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Theo đó, Thông tư 01 yêu cầu phải bảo đảm tuân thủ 
đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ 
quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. Bảo đảm 

phối hợp thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời. Tôn trọng, 
bảo vệ và bảo đảm quyền con người, danh dự, nhân phẩm, 
các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người bị xâm hại 
tình dục dưới 18 tuổi, người bị tố giác, người bị kiến nghị 
khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị 
buộc tội, người làm chứng.

Thông tư mới ban hành quy định: cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 
cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp và các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ của mình khi tham gia giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án xâm 
hại tình dục người dưới 18 tuổi có trách 
nhiệm phối hợp chặt chẽ thực hiện các 
nội dung sau:

Bảo mật thông tin cá nhân của người 
dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục; có biện 
pháp ứng phó kịp thời, loại trừ những 
nguy cơ dẫn đến người dưới 18 tuổi có 
thể tiếp tục bị xâm hại đến tính mạng, 
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền và 
lợi ích hợp pháp khác;

Kịp thời thu thập, bảo quản chứng cứ và 
nhanh chóng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, 
hỗ trợ ổn định tinh thần cho người bị xâm hại 
tình dục dưới 18 tuổi, bảo đảm việc giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án nhanh chóng, kịp 
thời, đúng pháp luật;

Bảo đảm quyền có người đại diện, người bào chữa, người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dưới 18 tuổi 
trong hoạt động tố tụng; thực hiện các hoạt động khác 
trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến 
nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án xâm hại 
tình dục người dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

Khi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị 
buộc tội, người làm chứng, người bị xâm hại dưới 18 tuổi 
tham gia tố tụng, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bảo vệ và tạo 
điều kiện để cho họ yên tâm học tập và lao động, đồng thời 
tham gia tố tụng thuận lợi.

Về việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người 
dưới 18 tuổi trong hoạt động tố tụng, Thông tư quy định, 
việc phối hợp cử người giám hộ, người đại diện, người trợ 
giúp pháp lý, người bào chữa tham gia tố tụng bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị 
khởi tố, người bị buộc tội, người bị xâm hại tình dục dưới 18 
tuổi được thực hiện theo quy định tại các Điều 8, 9 và 10 
Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-
BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 của VKSNDTC, 
TAND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ LĐTB&XH về 
phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi (sau 
đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 06/2018).

Việc thu thập chứng cứ chứng minh hành vi xâm hại tình 
dục người dưới 18 tuổi phải kịp thời, ngay từ khi phát hiện 
sự việc xảy ra, phải bảo đảm vừa thu thập dấu vết, vừa ứng 
phó kịp thời tình huống cấp cứu người bị xâm hại tình dục, 
hạn chế đến mức thấp nhất số lần lấy lời khai người bị xâm 
hại tình dục dưới 18 tuổi. 

Đối với các vụ xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi xảy 
ra từ lâu, có nhiều khó khăn trong thu thập chứng cứ, thu 
thập các dấu vết, xác định hiện trường thì Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận 
tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố để kịp thời thu 
thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ. Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ, 

pháp luật, kịp thời trả lời thỉnh thị của Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát cấp dưới để bảo đảm quá trình giải 

quyết tuân thủ đúng quy định của pháp luật…
Thông tư cũng quy định rõ, khi lấy lời khai 

người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi 
mà nạn nhân có biểu hiện thất thường, 
hoảng loạn tâm lý thì có thể mời thêm 
người thân trong gia đình, đại diện nhà 
trường, chuyên gia tâm lý… để phối hợp 
hỗ trợ tâm lý cho người bị xâm hại.
Trả lời Phóng viên Tạp chí Phổ biến 

pháp luật Việt Nam xung quanh nội 
dung Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH mới 
được ban hành, Luật sư Nguyễn Đức Hùng – 
Phó trưởng phòng Tranh tụng, Công ty Luật 
TNHH TGS - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội 
nêu một số ý kiến như sau:

Bảo vệ bị hại dưới 18 tuổi trong vụ việc xâm hại 
tình dục

Trong thời gian gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ 
em ở Việt Nam có xu hướng gia tăng và để lại những hậu 
quả ngày càng nghiêm trọng. Xâm hại tình dục đối với 
người dưới 18 tuổi là một hành vi hết sức nghiêm trọng 
không chỉ gây ra cho người bị hại những vết sẹo về mặt thể 
xác, mà còn phải chịu những tổn thương lớn về mặt tinh 
thần, đặc biệt với bị hại còn non nớt trong suy nghĩ, chưa có 
đủ nhận thức về xã hội, chưa phát triển hoàn thiện tâm sinh 
lý. Khi điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến xâm hại tình 
dục trẻ em, tiếp xúc với bị hại, chúng ta cần lưu ý một số 
đặc điểm tâm lý của bị hại là trẻ em bị xâm hại tình dục như 
sự phát triển về thể chất và diễn biến tâm lý thông thường 
khi có hành vi xâm hại xảy ra.

Trong các yếu tố có tác động đến tâm lý của bị hại thì 
việc lo sợ sự việc bị công khai, nhiều người biết đến và có 
thể phải chịu sự bàn tán, lên án của dư luận là một khía 
cạnh quan trọng không chỉ là đối với trẻ em, người chưa 
thành niên mà còn đối với bất kỳ người nào là nạn nhân của 
hành vi xâm hại tình dục. Thậm chí cũng có những trường 
hợp đã là nạn nhân của hành vi xâm hại mà còn lại tiếp tục 
trở thành nạn nhân của bạo lực tinh thần từ dư luận gây ra 
những hậu quả đáng tiếc hơn.

Có những trường hợp bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn 
thương nghiêm trọng về mặt tâm lý (sợ hãi, suy nhược về 
tinh thần và thể chất, rối loạn tâm thần và hành vi) và còn 

có thể phát sinh các bệnh lý tâm thần do tác động bởi hành 
vi phạm tội gây ra.

Qua Thông tư liên tịch  số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-
TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH (Thông tư liên tịch số 
01/2022) quy định chi tiết một số vấn đề và biện pháp bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp cho người dưới 18 tuổi bị xâm hại 
tình dục đã thống nhất các quy định cho các cơ quan, ban 
ngành các cấp thống nhất áp dụng các biện pháp đồng bộ 
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người dưới 18 tuổi bị 
xâm hại tình dục một cách tốt nhất.

Thông tư liên tịch số 01/2022 – Các cơ quan, 
ban ngành liên quan cùng có trách nhiệm 
trong việc bảo vệ người dưới 18 tuổi bị xâm hại 
tình dục

Thông tư liên tịch số 01/2022 do Viện trưởng VKSNDTC, 
Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành áp dụng 
thống nhất cho Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Cơ quan Lao 
động - Thương binh và Xã hội các cấp và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; 
và Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ 
trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, người làm 
chứng; người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi.

Thông tư này đảm bảo mỗi cơ quan, tổ chức phải tuân 
thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 
của pháp luật; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con 
người, danh dự, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của 
người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi cũng như người bị 
tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường 
hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, người làm chứng.

Trong các nội dung mà Thông tư này đảm bảo thì vấn 
đề Bảo mật thông tin nạn nhân dưới 18 tuổi bị xâm hại tình 
dục cũng được đề cập và quy định chi tiết. Nội dung này 
được quy định xuyên suốt các Điều khoản của Thông tư 
về việc phối hợp thực hiện của các cơ quan trong các giai 
đoạn tố tụng từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giai đoạn điều tra vụ 
án; cho đến giai đoạn truy tố; giai đoạn xét xử và trong một 
số hoạt động tố tụng khác.

Đảm bảo thực hiện đúng tinh thần của Thông 
tư liên lịch số 01/2022

Với các quy định mới trong Thông tư liên tịch số 01/2022 
đảm bảo hành lang pháp lý rõ ràng để đảm bảo quyền lợi 
ích hợp pháp của người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục. 
Tuy nhiên, cần phải có các biện pháp thực tế nhằm đảm 
bảo thực hiện đúng và hiệu quả tinh thần của Thông tư, các 
biện pháp có thể như sau:

Thứ nhất, cần tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ chuyên biệt 
cho người có thẩm quyền, người tham gia quy trình tố tụng 
và những người có trách nhiệm liên quan khác, chẳng hạn 
như kỹ năng điều tra, kỹ năng lấy lời khai của Điều tra viên 
hay các kỹ năng xét hỏi, tranh tụng của Thẩm phán, kiểm 
sát viên, kỹ năng của các Giám định viên, người có chuyên 
môn khám nghiệm,...

Thứ hai, cần đảm bảo sự tham gia của Luật sư xuyên 
suốt quá trình tố tụng từ những giai đoạn điều tra cho đến 
khi xét xử xong, thậm chí là cả trong quá trình thi hành án 
nhằm sát cánh và đồng hành cùng với bị hại, và phần nào 
giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đúng 
nhất, khách quan nhất các quy định pháp luật.

Thứ ba, tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp tuyên 
truyền pháp luật về bảo vệ trẻ em, người chưa thành niên 
tới các gia đình, trường học, khu dân cư, các vùng kinh 
tế khó khăn, người dân tộc thiểu số. Nhằm hạn chế nhất 
những hành vi xâm hại tình dục và cách xử lý khi có hành 
vi xâm hại diễn ra.

Cuối cùng, cần có biện pháp xử lý, chế tài nghiêm khắc 
với những trường hợp vi phạm quy định tại Thông tư này để 
tạo tính răn đe, tăng cường trách nhiệm của những người, 
tổ chức, cơ quan có thẩm quyền. n

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – 
Phó trưởng phòng Tranh tụng, 

Công ty Luật TNHH TGS, 
Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
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GIẢI PHÁP TỐI ƯU TRONG CẢI 
CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

PHƯỜNG LINH TRUNG, TP. THỦ ĐỨC: : 

QUANG MINH

Bình quân mỗi ngày, UBND 
Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức 
nhận giải quyết 562 hồ sơ hành 
chính các loại. Trước tình hình 
trên, Đảng ủy, UBND Phường đã 
tìm ra một giải pháp, cách làm 
mới trong việc giải quyết thủ tục 
hành chính. Đó là thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4, nộp hồ sơ qua mạng, trả hồ 
sơ qua bưu điện và thanh toán 
trực tuyến tại UBND Phường Linh 
Trung. Giải pháp được thực hiện 
từ tháng 4/2021. 

Phường Linh Trung ở phía Đông Bắc 
của TP. Thủ Đức. Diện tích tự nhiên 
của Phường là 706 ha; được chia 

làm 6 khu phố, 78 tổ dân phố. Hiện nay, trên 
địa bàn Phường Linh Trung có 16.555 hộ  
(51.427 nhân khẩu). Dân số người tạm trú, 
lưu trú chiếm 70% dân số. Tình hình dân số 
luôn biến động (do dân nhập cư chiếm đa 
số, cư trú không ổn định), chủ yếu là dân tộc 
Kinh, sinh sống toàn bộ khu vực ở địa bàn. 
Các dân tộc khác như: dân tộc Hoa, Khơmer, 
Nùng …với dân số không đáng kể, sinh sống 
rải rác ở địa bàn. Trên địa bàn, có Khu chế 
xuất Linh Trung 1, Khu đại học Quốc gia, các 
trường đại học và nhiều doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn. Cùng với đó là một lượng lớn 
sinh viên, học sinh, công nhân từ nơi khác 
đến cư trú, học tập và làm việc.

Triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4

Trong công tác quản lý, điều hành, 
Phường từng bước xây dựng chính quyền 
điện tử vì dân phục vụ, xây dựng chính 
quyền trong sạch, minh bạch, hiện đại. 
UBND Phường Linh Trung đã phối hợp 
Văn phòng HĐND – UBND TP. Thủ Đức, 
đơn vị tư vấn xây dựng và triển khai phần 
mềm một cửa điện tử từ tháng 3/2021 
và đưa vào sử dụng đầu tháng 4/2021. 
Xây dựng quy trình ISO điện tử, liên thông 
từ Thành phố đến Phường, đáp ứng khả 
năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục 
hành chính thuộc 25 lĩnh vực, 118 thủ tục. 
Ngoài ra, 02 hồ sơ không nằm trong Bộ 
TTHC của Phường cũng được tích hợp 
vào phần mềm tác nghiệp chuyên ngành 
(Hồ sơ sửa chữa nhà, hồ sơ xác nhận tình 
trạng nhà đất). 

Tính đến nay, UBND Phường Linh Trung 
đã triển khai và sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 gồm 12 thủ tục như sau:

Lĩnh vực Kinh doanh: 01 thủ tục (xác 
nhận giấy phép kinh doanh)

Lĩnh vực Hộ tịch: 09 thủ tục (Khai sinh, 
Khai tử, giám hộ, cấp bản sao trích lục hộ 
tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng 
ký lại Khai sinh; Thủ tục liên thông đăng 
ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Thủ 
tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; thủ 
tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú)

Thủ tục cấp chứng nhận số nhà, điều 
chỉnh số nhà: 02 thủ tục.

- UBND Phường tăng cường công tác 
tuyên truyền đến khu phố, tổ dân phố và 
nhân dân về thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 là 34 thủ tục; mức độ 4 là 
14 thủ tục, thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Thành phố.

- Tiếp tục đề xuất đẩy mạnh việc ứng 
dụng công nghệ thông tin. Đây là nhiệm 
vụ trọng tâm, là nền tảng để xây dựng 
chính quyền điện tử. Trong đó, phối hợp 
Văn phòng HĐND – UBND TP. Thủ đức 
cung cấp biểu mẫu, hồ sơ tích hợp dữ 
liệu lên trang dịch vụ công của TP. Hồ Chí 
Minh, phối hợp dịch vụ bưu chính công ích 
và dịch vụ thanh toán trực tuyến để cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối 
với 27 thủ tục, mức độ 4 là 12 thủ tục.

Trong Quý I/2022, đã có tổng cộng 
283/348 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt 
tỷ lệ 81,32% (lĩnh vực chứng nhận cấp số 
nhà, lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực kinh tế).

Các giải pháp đã triển khai thực 
hiện có hiệu quả:

Để việc triển khai dịch vụ công trực 
tuyến đạt hiệu quả, UBND Phường đã triển 
khai các phần mềm ứng dụng tại đơn vị:

- Phần mềm một cửa điện tử (http://
vpđt-thuduc.tphcm.gov.vn) tích hợp 
xây dựng quy trình IS0 điện tử gồm 25 
lĩnh vực 118 thủ tục. Hoàn thành công 
cụ kết nối hệ thống biên lai điện tử, hệ 
thống tổng đài nhắn tin SMS (brandname 
P.LINHTRUNG).

- Phối hợp đơn vị Bưu chính công ích 
(Bưu điện Linh Trung) phát trả kết quả 
giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà cho 
Nhân dân.

- Để đánh giá sự hài lòng của tổ chức, 
cá nhân, UBND Phường đã triển khai, lắp 
đặt 02 kiosk thông tin tại Bộ phận một 
cửa của Phường. Ngoài ra, đặt 01 kiosk 
thông tin tại trụ sở Khu phố 5, phường Linh 
Trung, thành phố Thủ Đức. Mục đích lấy ý 
kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá 
nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành 
chính của UBND Phường. Kết quả từ ngày 
23/11/2021 đến nay như sau: Tổng số 

phiếu đánh giá 756 lượt. Trong đó: Hài 
lòng 747 lượt, tỷ tệ 98,81%; bình thường 
09 lượt, tỷ lệ 1.19%; không hài lòng 00 
lượt, tỷ lệ 0%.

- UBND Phường phối hợp Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) triển khai thực hiện thu phí, lệ phí 
không dùng tiền mặt dưới hình thức thẻ 
thanh toán (qua máy POS) tại Bộ phận 
một cửa của Phường. Hỗ trợ thanh toán 
các khoản phí dịch vụ bằng thẻ nội địa 
hoặc thẻ quốc tế của tất cả tổ chức, cá 
nhân phát hành khi có nhu cầu thực hiện 
thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.

- Về Biên lai điện tử: Hiện nay, Phường 
đang triển khai dịch vụ và giải pháp biên 
lai điện tử của Trung tâm kinh doanh 
VNPT TP. Hồ Chí Minh, thực hiện liên 
thông dữ liệu giữa hệ thống phần mềm 
một cửa điện tử; phần mềm tác nghiệp 
chuyên ngành đang sử dụng tại Phường 
và phần mềm biên lai điện tử để tự động 
xuất biên lai sau khi thu phí, lệ phí. 

Ngoài việc triển khai phần mềm một 
cửa điện tử ứng dụng tại Bộ phận một 
cửa của đơn vị, UBND Phường còn thực 
hiện một số phần mềm quản lý từ thành 
phố chuyển về Phường được triển khai và 
hướng dẫn người dân sử dụng thực hiện 
như sau:

Phần mềm quản lý văn bản - hồ sơ công 
việc; Phần mềm quản lý đơn thư hành 
chính và khiếu nại tố cáo, phần mềm quản 
lý kho dữ liệu số Hộ tịch; phần mềm BHXH 
– Viettel; phần mềm giảm nghèo; Phần 
mềm Kho bạc; Phần mềm Thuế; Phần 
mềm BHXH; Phần mềm Kế toán Imas; 
phần mềm cán bộ - công chức; Phần mềm 
tiêm chủng; Phần mềm Dân số - KHHGĐ; 
Phần mềm thông tin phòng chống dịch…

Các ứng dụng đã được triển khai tại 
Phường: Ứng dụng Đô thị Thủ Đức; đường 
dây nóng 1022, cổng điều phối 1022; hộp 
thư công vụ; Hội nghị truyền hình, TP Thủ 
đức Công chức; Y tế HCM; PC Covid-19…

Ngoài ra UBND Phường còn triển khai 
thông tin, tuyên truyền một cách đồng 
bộ và qua nhiều kênh thông tin đa dạng. 

Nhờ đó, thông tin đã đến được đông đảo 
người dân. Cụ thể:

- Tuyên truyền trên Ứng dụng Chatbot 
Zalo: Người dân tiếp cận các tiện ích 
thực hiện cải cách hành chính và giám 
sát hoạt động của UBND Phường. Người 
dân không phải qua nhiều trang thông tin, 
chỉ cần truy cập Zalo Phường Linh Trung 
sẽ nhanh chóng tiếp cận được các thông 
tin của địa phương cũng như các thủ tục 
hành chính cần thiết, thường xuyên thực 
hiện. Kết nối đến các trang thông tin: Dịch 
vụ công trực tuyến, trang web Thành phố 
Thủ Đức, web phường Linh Trung, tổng 
đài 1022, Fanpage Phường Linh Trung.

- Thành lập Tổ tư vấn phối hợp khu phố 
để tuyên truyền vận động người dân sử 
dụng mức độ 3, 4 để giúp người dân hiểu 
và thực hành về dịch vụ công trực tuyến.

- Quán triệt đến khu phố, tổ dân phố tổ 
chức tuyên truyền, thông tin đến người dân 
về các thủ tục dịch vụ công trực tuyến đang 
triển khai của Thành phố, Phường trong 
các buổi họp giao ban khu phố, tổ dân phố. 
Phân công cán bộ có hiểu biết về công nghệ 
thông tin, lực lượng đoàn viên trực tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phường 
để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến, tạo thói quen cũng 
như thấy được sự tiện ích. Qua đó, làm tăng 
tỷ lệ người tham gia trực tuyến. n

Người dân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt dưới hình thức thẻ thanh 
toán (qua máy POS) tại Bộ phận một cửa của Phường.

Khu chế xuất Linh Trung 1

Trụ sở UBND Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức



12 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 
VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trợ giúp pháp lý là một loại hoạt động phúc lợi xã hội được khởi nguồn từ nước Anh và đã có lịch sử 
hơn 500 năm. Ngay từ thế kỷ 15, pháp luật Anh quốc đã quy định: “cần dành cho người nghèo khổ 
sự giúp đỡ để họ được hưởng quyền lợi mà pháp luật ban cho. Năm 1495, vua Henry VII trong một 
nghị án đã có quy định cụ thể hơn về vấn đề này: “chính nghĩa” cần được dành chung cho người 
nghèo và những người thực hiện quyền tự do họ được hưởng - điều đó không có gì thay thế được.

Tuy nhiên, trước thế kỷ 20, trợ giúp pháp lý mới manh 
nha tại các nước vì khi đó nhà nước tư bản phát triển 
rất mạnh, phúc lợi xã hội kém, TGPL mới chỉ dừng lại 

ở ý tưởng của một số nhà chính trị tiến bộ, chứ chưa triển 
khai có tổ chức.  Ở một số nước châu Âu theo hệ thống luật 
án lệ như ở Anh, thì xuất phát từ yêu cầu phải có luật sư 
bảo vệ và quyền được xét xử công bằng, xuất phát từ công 
lý đòi hỏi nhằm tránh những vụ án oan nên ban đầu là các 
luật sư với nghĩa vụ bảo đảm công lý đã giúp các bên trên 
cơ sở tự nguyện, thiện nguyện (Pro bono basic).

Đến nay, Trợ giúp pháp lý pháp lý đã phát triển rộng khắp 
toàn cầu. Rất nhiều  nước đã có Luật Trợ giúp pháp lý điều 
chỉnh về cơ cấu tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Một 
số nước, quyền được trợ giúp pháp lý của người dân đã 
được ghi nhận tại văn bản có giá trị tối cao là Hiến pháp (Bỉ, 
Dominica) ,(I). Trợ giúp pháp lý cũng nhận được sự quan 
tâm của nhiều diễn đàn, các hội nghị quốc tế cấp khu vực 
đã được tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm, bài học của các 
nước, các giải pháp nâng cao chất lượng trợ giúp pháp 
lý. Bài viết xin giới thiệu một số tiêu chuẩn quốc tế về trợ 
giúp pháp lý, đây là những tiêu chuẩn được các quốc gia 
áp dụng, tham khảo rộng rãi trong quá trình xây dựng, phát 
triển hệ thống trợ giúp pháp lý.

I. CÁC VĂN KIỆN QUỐC TẾ TOÀN CẦU
1. Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948:
Tuyên ngôn thế giới về quyền con người được Đại hội 

đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1948, đây là văn kiện 
quốc tế được thừa nhận rộng rãi như tiêu chuẩn về con 
người. Điều 10 Tuyên ngôn “Mọi người đều có quyền được 
xét xử bình đẳng và công khai bởi một Tòa án độc lập và 
công bằng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của họ và 
bất kỳ sự khởi tố hình sự nào đối với họ”.

2. Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 
1966:

Điều 14 (3): “Trong phán quyết về bất kỳ sự buộc tội hình 
sự nào chống lại mình, mọi người đều có đầy đủ các bảo 
đảm sau đây một cách bình đẳng.

a) Được thông báo không chậm trễ và chi tiết bằng một 
ngôn ngữ mà người đó hiểu về bản chất và lý do buộc tội mình;

b) Có đủ thời gian và điều kiện thuận lợi để chuẩn bị bào 
chữa và liên hệ với người bào chữa do chính mình lựa chọn;

c) Được xét xử mà không bị trì hoãn một cách vô lý;
d) Được có mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa 

hoặc thông qua sự trợ giúp pháp lý theo sự lựa chọn của 
mình; được thông báo về quyền này nếu chưa có sự trợ 
giúp pháp lý; và được nhận sự trợ giúp pháp lý theo chỉ định 
trong trường hợp lợi ích của công lý đòi hỏi và không phải 
trả tiền cho sự trợ giúp đó nếu không có đủ điều kiện trả”.

3. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ năm 1981 (CEDAW)

Điều 2 (c): Thiết lập sự bảo vệ về mặt luật pháp các quyền 
của phụ nữ trên cơ sở bình đẳng với nam giới và đảm bảo 
bảo vệ phụ nữ một cách có hiệu quả chống lại bất kỳ hành 
động phân biệt đối xử nào thông qua các Tòa án quốc gia 
có thẩm quyền và các thiết chế công cộng khác.

4. Công ước quốc tế về quyền trẻ em
Điều 37 (d): “4. Mọi trẻ em bị tước tự do có quyền được 

nhanh chóng tiếp cận sự trợ giúp pháp lý và những trợ giúp 
thích hợp khác, cũng như quyền được chất vấn tính chất 
hợp pháp của việc tước tự do đó trước một tòa án hay cơ 
quan có thẩm quyền, độc lập, vô tư khác và có quyền đòi 
hỏi một quyết định nhanh chóng liên quan đến bất kỳ hành 
động nào như vậy”.

Điều 40: “1. Các Quốc gia thành viên công nhận quyền của 
mọi trẻ em bị tình nghi, bị cáo buộc hay bị xác nhận là đã vi 
phạm luật hình sự được đối xử theo cách thức phù hợp với 
việc thúc đẩy nhận thức của trẻ em về nhân cách và phẩm 
giá vốn có, một cách thức tăng cường sự tôn trọng của trẻ 
em đối với những quyền và tự do cơ bản của người khác và 
có tính đến độ tuổi của trẻ em cũng như mong muốn thúc 
đẩy sự tái hoà nhập của trẻ và giúp trẻ em đảm đương một 
vai trò có tính chất xây dựng trong xã hội. 

5. Hướng dẫn của Liên hợp quốc về tiếp cận trợ giúp pháp 
lý trong hệ thống tư pháp hình sự

Ngày 20/12/2012, Phiên họp lần thứ 60 của Đại hội đồng 
Liên hợp quốc đã thông qua các nguyên tắc và hướng dẫn 
của Liên hợp quốc về tiếp cận trợ giúp pháp lý trong hệ 
thống tư pháp hình sự.

Nguyên tắc 1: Quyền được trợ giúp pháp lý
Thừa nhận rằng trợ giúp pháp lý là một thành tố cơ bản 

của một hệ thống tư pháp hình sự hoạt động hiệu quả dựa 
trên nguyên tắc pháp quyền, là cơ sở cho việc thụ hưởng 
các quyền khác, bao gồm quyền được xét xử công bằng và 
là một biện pháp bảo vệ quan trọng để bảo đảm sự công 
bằng cơ bản và niềm tin của công chúng đối với quá trình 
tư pháp hình sự,(II) các Quốc gia cần bảo đảm quyền được 
trợ giúp pháp lý trong hệ thống pháp luật quốc gia ở mức 
độ cao nhất có thể, bao gồm, nếu có thể, trong hiến pháp.

Nguyên tắc 2: Trách nhiệm của Nhà nước
Các Quốc gia cần coi trợ giúp pháp lý là trách nhiệm và 

nghĩa vụ của mình. Nhằm mục đích đó, các Quốc gia cần 
xem xét, nếu thích hợp, ban hành các luật và quy định cụ 
thể và bảo đảm có một hệ thống trợ giúp pháp lý toàn diện, 
dễ tiếp cận, hiệu quả và đáng tin cậy. Các Quốc gia cần bố 
trí nguồn nhân lực và tài lực cần thiết cho hệ thống trợ giúp 
pháp lý.

Hướng dẫn số 13 nêu:
“Các quốc gia khi thích hợp nên quy định đầy đủ và cụ thể 

biên chế cho hệ thống TGPL trong toàn quốc tương xứng 
với nhu cầu của mình.

Các quốc gia cần bảo đảm rằng các chuyên gia làm việc 
cho hệ thống TGPL quốc gia có trình độ và được đào tạo 
phù hợp với dịch vụ họ cung cấp”.

6. Luật mẫu
Cơ quan phòng chống tội phạm và ma tuý của Liên hợp 

quốc (UNODC) đã chủ trì xây dựng mẫu trợ giúp pháp lý. 
Văn bản này có sự đóng góp của nhiều chuyên gia trên thế 

giới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Luật đã được hoàn thành 
vào năm 2017 và chứa đựng nhiều hướng dẫn về một hệ 
thống trợ giúp pháp lý bền vững, hiệu quả, dễ tiếp cận đối 
với tất cả mọi người dân. Một số nội dung đáng chú ý là:

Điều 5. Không phân biệt đối xử.
Việc thực hiện trợ giúp pháp lý cần bảo đảm thực hiện 

trên cơ sở Luật này và phù hợp với trình tự thủ tục quy định 
tại Luật này, không phân biệt đối xử về giới, chủng tộc, màu 
da, tôn giáo, tài sản, quan điểm chính trị và các quan điểm 
khác, quốc tịch, dân tộc, tư cách công dân hoặc nơi ở, nơi 
sinh, trình độ giáo dục, địa vị xã hội và các vấn đề khác.

Các biện pháp và hướng dẫn để hỗ trợ sự bình đẳng trong 
tiếp cận trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em hoặc nhóm 
người có nhu cầu đặc biệt, người tị nạn, người di cư, người 
dân tộc thiểu số, nạn nhân bị mua bán, người già và những 
người khuyết tật không được coi là phân biệt đối xử.

Điều 6. Quyền được thông tin
Bất kỳ người nào bị bắt, bị tạm giam, bị tình nghi hoặc bị 

truy tố, bị kết án đề có quyền được biết về quyền được trợ 
giúp pháp lý và thủ tục nhận trợ giúp pháp lý (và hậu quả 
của việc từ chối quyền này) và quyền đối với các biện pháp 
thay thế phù hợp khi quyền này bị vi phạm.

Điều 8. Tiếp cận sớm với trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý được thực hiện từ thời điểm một người 

nhận thức được mình là đối tượng điều tra, kể cả trong 
trường hợp bị bắt hoặc bị tạm giữ và trong toàn bộ các giai 
đoạn của tiến trình tư pháp hình sự.  

II. CÁC VĂN KIỆN PHÁP LÝ KHU VỰC
Một số Châu lục đã thông qua các Công ước ở phạm vi 

khu vực như: Công ước Châu Âu về quyền con người, Hiến 
chương Châu Phi về quyền con người và quyền dân tộc và 
Công ước Châu Mỹ về quyền con người.

1. Công ước Châu Âu về quyền con người
Điều 6, đoạn 1: “Trong việc xác định quyền và nghĩa vụ 

dân sự hay bất kỳ sự buộc tội hình sự nào chống lại mình, 
mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công 
khai trong thời gian hợp lý bởi một Tòa án độc lập và vô tư 
được thành lập đúng pháp luật.”

2. Hiến chương Châu Phi về quyền con người và quyền 
dân tộc

Điều 7: “1. Mọi cá nhân đều có quyền được xét xử về vụ 
việc của họ. Bao gồm:

Quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đối với những  hành vi vi phạm những quyền cơ bản của họ 
được thừa nhận và bảo đảm bởi công ước, pháp luật, các 
quy định và phong tục tập quán có hiệu lực;

 Quyền được coi là vô tội cho đến khi chứng minh là có tội 
bởi một Tòa án có thẩm quyền

 Quyền bào chữa, bao gồm quyền được bào chữa bởi một 
luật sư do chính họ lựa chọn

 Quyền được xét xử trong thời hạn hợp lý bởi một Tòa án vô tư.”

III. CÁC VĂN KIỆN QUỐC TẾ KHÔNG CHÍNH THỨC
Văn bản pháp lý không chính thức là các văn kiện gần 

như có tính pháp lý, tuy không có tính bắt buộc đối với các 
Chính phủ nhưng có sức thuyết phục hoặc cung cấp những 
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tiêu chuẩn tốt đã được triển khai trong thực tiễn. Những văn 
kiện này có thể tạo ra giai đoạn ban đầu trong sự hình thành 
một văn kiện pháp lý mới.

1. Bình luận chung số 7 của Ủy ban quyền con người liên 
quan đến Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn 
hóa (thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1997)

Liên quan đến Điều 11 – quyền được có nhà ở phù hợp: 
“Việc bảo vệ theo thủ tục phù hợp và quy trình đúng đắn là 
những khía cạnh thiết yếu của mọi quyền con người nhưng 
đặc biệt cần thiết đối với vấn đề thu hồi nhà ở,… Ủy ban cho 
rằng các biện pháp bảo vệ về mặt thủ tục cần áp dụng liên 
quan tới vấn đề ép buộc thu hồi nhà ở bao gồm:… (g) đưa ra 
những giải pháp mang tính pháp lý; và (h) cung cấp, nếu có 
thể, trợ giúp pháp lý cho người có nhu cầu để yêu cầu Tòa 
án quyết định việc bồi thường thiệt hại.”

2. Bình luận chung số 28 của Ủy ban quyền con người liên 
quan đến Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn 
hóa (thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2000)

Liên quan đến Điều 3  - Quyền bình đẳng về quyền giữa 
nam giới và phụ nữ

“18. Các Quốc gia thành viên cần cung cấp thông tin để 
cho phép Ủy ban khẳng định chắc chắn phụ nữ có được 
hưởng sự tiếp cận công lý và quyền được xét xử công bằng 
bình đẳng với nam giới hay không. Đặc biệt, các Quốc gia 
thành viên cần thông báo cho Ủy ban biết có hay không các 
quy định pháp luật ngăn cản phụ nữ trực tiếp và chủ động 
tiếp cận với Tòa án… và có hay không việc thực hiện các 
biện pháp đảm bảo cho phụ nữ bình đẳng tiếp cận trợ giúp 
pháp lý, đặc biệt là trong các vấn đề về gia đình.”

3. Các nguyên tắc của Liên hợp quốc năm 1990 về vai trò 
của luật sư

“1- Mọi người đều có quyền nhận được sự giúp đỡ của 
luật sư mà họ lựa chọn để bảo vệ và chứng minh các quyền 
của họ và bào chữa cho họ trong tất cả các giai đoạn tố 
tụng hình sự.

 2- Các Chính phủ bảo đảm các quy trình tố tụng có hiệu 
lực và cơ chế thuận lợi cho việc tiếp cận luật sư có hiệu quả 
và bình đẳng được dành cho tất cả mọi người trong phạm 
vi lãnh thổ và thuộc thẩm quyền xét xử mà không có bất kỳ 
sự phân biệt nào.

3- Các Chính phủ bảo bảo đảm cung cấp đầy đủ tài chính 
và các nguồn lực khác cho dịch vụ pháp lý dành cho người 
nghèo và người yếu thế khác nếu cần thiết. Các hiệp hội nghề 
nghiệp của Luật sư phối hợp trong việc tổ chức và cung cấp 
dịch vụ, các điều kiện thuận lợi và nguồn lực khác…

7- Các Chính phủ sẽ đảm bảo rằng mọi người bị bắt, tạm 
giam dù có bị khởi tố hay không, sẽ ngay lập tức được tiếp 
cận với luật sư và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không 
quá 48 tiếng kể từ khi bị bắt.

8- Tất cả người bị bắt, bị tạm giam hoặc phạm nhân sẽ 
có cơ hội, thời gian và các điều kiện thuận lợi để được gặp 
và trao đổi với luật sư không chậm trễ, không bị ngăn chặn 
hay kiểm duyệt và trong sự bảo mật đầy đủ. Việc trao đổi 
có thể bị giám sát nhưng không bị nghe lén bởi các cán bộ 
thực thi pháp luật.”

4. Tuyên bố Ky-ép năm 2007 về trợ giúp pháp lý
(1) Thừa nhận và hỗ trợ quyền được trợ giúp pháp lý trong 

hệ thống tư pháp
Trợ giúp pháp lý là một quyền và các chính phủ có nghĩa 

vụ thực hiện, giám sát chất lượng các chương trình trợ giúp 
pháp lý bền vững mà việc trợ giúp pháp lý không có sự phân 
biệt đối xử với tất cả mọi người trên cơ sở đánh giá nhu cầu 
rõ ràng và có thể kiểm tra, và với sự quan tâm đặc biệt đối 
với phụ nữ và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như 
người nghèo, trẻ em, người trẻ tuổi, người già, người tàn tật, 
người nhiễm HIV/AIDS, người bị tổn thương nghiêm trọng 
về tinh thần, người xin tị nạn, người tị nạn, người di cư nội 
địa, người không quốc tịch, người nước ngoài, tù nhân và 
các cá nhân bị tước tự do khác.

(2) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong tất cả các giai đoạn 
của quá trình tố tụng

Một chương trình trợ giúp pháp lý phải bao gồm tư vấn 
pháp luật và trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng trong 

tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự, dân sự 
và hành chính.

(3) Làm cho các công chức của Chính phủ trở nên nhạy cảm
Các Chính phủ có nghĩa vụ giúp cho công chức hiểu về 

vai trò quan trọng của trợ giúp pháp lý trong việc đảm bảo 
quyền tiếp cận công lý và đạt được các mục tiêu xã hội, 
tập huấn cho họ theo quy trình cần thiết để bảo đảm rằng 
quyền được trợ giúp pháp lý được thực hiện ở tất cả các giai 
đoạn của quá trình tố tụng hình sự, dân sự và hành chính.

(4) Coi trợ giúp pháp lý là một biện pháp đảm bảo hệ 
thống tư pháp dễ tiếp cận và dành cho tất cả mọi người.

Các Chính phủ có nghĩa vụ đảm bảo việc cung cấp thông 
tin pháp luật đối với tất cả các vấn đề về hành chính, dân 
sự và hình sự và các công chức có nghĩa vụ thông báo, giải 
thích các khía cạnh về thủ tục và nội dung của các vấn đề 
pháp lý cho mọi thành viên trong xã hội.

(5) Hợp tác với các chủ thể có liên quan khác và cộng đồng
Các Chính phủ thiết lập mối quan hệ hợp tác với các chủ 

thể có liên quan khác như các tổ chức phi chính phủ, các tổ 
chức cộng đồng, các tổ chức từ thiện có hoặc không có tính 
chất tôn giáo, các cơ quan, các hiệp hội nghề nghiệp và các 
tổ chức nghiên cứu và bảo đảm sự tham gia có hiệu quả 
của cộng đồng trong việc xây dựng các chính sách, chương 
trình và pháp luật về trợ giúp pháp lý.

(6) Công nhận quyền được bồi thường do vi phạm quyền 
con người.

Trợ giúp pháp lý cần dành cho tất cả mọi người đang tìm 
kiến sự bồi thường theo pháp luật do các quyền con người 
của họ bị vi phạm bởi bất cứ cơ quan nhà nước nào mà 
không bị phân biệt đối xử.

(7) Công nhận vai trò của các biện pháp giải quyết tranh 
chấp không chính thức

Các Chính phủ và tất cả các chủ thể có liên quan công 
nhận ý nghĩa của những biện pháp giải quyết tranh chấp 
truyền thống và trên cơ sở cộng đồng và hỗ trợ cho các biện 
pháp này miễn là các biện pháp đó phù hợp với các tiêu 
chuẩn quyền con người.

(8) Đa dạng hóa hệ thống thực hiện trợ giúp pháp lý
Các Chính phủ cần sử dụng nhiều loại chủ thể để thực 

hiện trợ giúp pháp lý như các văn phòng bào chữa công 
do Chính phủ tài trợ, các chương trình sử dụng luật sư, các 
trung tâm trợ giúp pháp lý, các trung tâm thực hành nghề 
luật của trường đại học cũng như sự hợp tác với các tổ chức 
xã hội dân sự và các tổ chức tôn giáo.

(9) Đa dạng hóa đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý
Các Chính phủ cần sử dụng các biện pháp khác ngoài việc 

sử dụng luật sư thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý và 
các dịch vụ liên quan do những người không phải là luật sư 
thực hiện như bào chữa viên không chuyên, sinh viên luật, 
những người làm công tác pháp luật bán chuyên, các trợ giúp 
viên pháp lý và những người thực hiện trợ giúp pháp lý khác.

(10) Khuyến khích thực hiện trợ giúp pháp lý tình nguyện 
của các luật sư

Việc hỗ trợ và tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý cần 
được coi là một nghĩa vụ quan trọng của các luật sư, các 
đoàn luật sư và các trường luật. Cần có sự hỗ trợ về tinh 
thần và nghề nghiệp đối với các luật sư thực hiện trợ giúp 
pháp lý, đặc biệt là trợ giúp pháp lý có tính chất từ thiện. Các 
Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho phép luật sư tư có 
thể thực hiện trợ giúp pháp lý tình nguyện và đảm bảo mức 
thù lao hợp lý cho những vụ việc được trả thù lao.

(11) Bảo đảm tính bền vững của hoạt động trợ giúp pháp lý
Các Chính phủ cần cung cấp tài chính, ngân sách và tổ 

chức hoạt động phù hợp để bảo đảm một chương trình trợ 
giúp pháp lý bền vững, bao gồm việc cung cấp trợ giúp pháp 
lý rộng rãi, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng một hệ thống 
quản lý vụ việc độc lập, có hiệu quả kinh tế, chuyên nghiệp 
và có chất lượng, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu của 
cộng đồng một cách lâu dài.

(12) Thúc đẩy hiểu biết pháp luật thông qua giáo dục 
pháp luật

Các Chính phủ bảo đảm  rằng việc giáo dục quyền con 
người và các chương trình giáo dục pháp luật được thực 

hiện trong các cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội, đặc 
biệt là cho những nhóm đối tượng yếu thế như trẻ em, 
người chưa thành niên và người nghèo. Khuyến khích các 
Chính phủ bảo đảm rằng các tài liệu pháp luật và văn kiện 
về quyền con người được dịch và phổ biến rộng rãi. Khuyến 
khích các cơ quan ở khu vực và trên thế giới dịch các văn 
kiện về quyền con người sang các ngôn ngữ khác nhau.

(13) Bảo đảm quyền tiếp cận công lý trong các chương 
trình hỗ trợ cho hệ thống tư pháp ở các quốc gia đang phát 
triển và chuyển đổi

Các Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế đảm bảo rằng các 
chương trình hỗ trợ cho hệ thống tư pháp ở cả các quốc gia 
đang phát triển và chuyển đổi bao gồm việc cung cấp thông 
tin về trợ giúp pháp lý và các biện pháp khác để tăng cường 
quyền tiếp cận công lý, đặc biệt là đối với người nghèo và 
nhóm đối tượng dễ bị tổn thương một cách bền vững.

(14) Bảo đảm môi trường an toàn cho việc thực hiện trợ 
giúp pháp lý

Các Chính phủ bảo đảm điều kiện thuận lợi cho việc cung 
cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý, bao gồm việc bảo vệ cho luật sư 
và những người thực hiện trợ giúp pháp lý khỏi sự quấy rầy, 
dọa dẫm và đe dọa đối với an ninh, an toàn của bản thân họ”.

5. Các án lệ
Án lệ của Tòa án Nhân quyền Châu Âu – Vụ kiện giữa 

Airey và Ai len, 11/9/1979, Phần A số 32
“Mặc dù Công ước Châu Âu về quyền con người không 

chứa quy định về trợ giúp pháp lý cho những tranh chấp 
dân sự nhưng Điều 6 đoạn 1 của công ước có thể buộc các 
quốc gia thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ 
việc dân sự khi sự trợ giúp đó không thể thiếu được để bảo 
đảm sự tiếp cận Tòa án có hiệu quả hoặc vì sự có mặt của 
luật sư là bắt buộc theo pháp luật quốc gia hoặc vì sự phức 
tạp của quá trình tố tụng hay của vụ việc.”

Án lệ của Tòa án Nhân quyền Châu Âu – Vụ kiện giữa 
Deweer và Bỉ, 27/2/1980

“49. Quyền tiếp cận Tòa án (một yếu tố cấu thành của 
quyền được xét xử công bằng) không tuyệt đối dành cho 
những vấn đề hình sự hơn là những vấn đề dân sự”

Án lệ trong công ước Châu Âu về quyền con người khá 
tiến bộ trong việc thừa nhận quyền được trợ giúp pháp lý 
trong lĩnh vực dân sự trên cơ sở đánh giá rằng trong những 
vụ việc phức tạp, các cá nhân thực sự ở trong tình trạng bất 
lợi nếu họ không có luật sư bảo vệ quyền lợi.

Án lệ của Tòa án tối cao Hoa Kỳ: Vụ kiện giữa Gideon và 
Wainwright, 372 US 335 (1963)

“Lý trí và sự suy nghĩ đòi hỏi chúng ta thừa nhận rằng 
trong hệ thống tư pháp hình sự mang tính tranh tụng của 
chúng ta, bất kỳ người nào bị đưa ra xét xử trước Tòa án mà 
không có khả năng thuê luật sư riêng sẽ không thể được 
bảo đảm một sự xét xử công bằng trừ khi có luật sư bào 
chữa cho anh ta… Luật sư trong các phiên tòa hình sự là cần 
thiết, không phải là xa xỉ.” n

(I) Hiến pháp nước Cộng hòa Dominica năm 2002 tại 
Điều 177 quy định: “Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức 
các chương trình và dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho 
những người khó khăn về kinh tế để bảo đảm đại diện 
pháp lý cho các quyền và lợi ích của họ, đặc biệt trong việc 
bảo vệ quyền của nạn nhân, trừ các vụ việc ảnh hưởng tới 
thẩm quyền của Bộ dịch vụ công trong lĩnh vực hình sự”

(II) Thuật ngữ “quá trình tư pháp” được hiểu theo định 
nghĩa trong Hướng dẫn Tư pháp về Các vấn đề liên quan 
đến Nạn nhân và Nhân chứng của Tội phạm là Trẻ em 
(Nghị quyết của Hội đồng Kinh tế Xã hội 2005/20, phụ lục). 
Vì mục đích của các Nguyên tắc và Hướng dẫn, thuật ngữ 
này cũng sẽ bao gồm việc dẫn độ, chuyển giao phạm nhân 
và thủ tục tương trợ tư pháp.



14 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm phi 
truyền thống ở Việt Nam là một bộ phận quan trọng 
trong hệ thống pháp luật hiện và ngày càng phát huy 

hiệu quả trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm phi 
truyền thống ở nước ta. 

Có thể nói, trong nhiều thập kỷ qua, tội phạm phi truyền 
thống đã phát triển mạnh mẽ và đang có chiều hướng gia 
tăng, gây tác động tiêu cực đến sự ổn định và  phát triển 
của nhiều nước trên thế giới. Đối với Việt Nam, hiện nay, 
hoạt động của tội phạm phi truyền thống trong nhiều năm 
trở lại đây có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức 
phức tạp, đã và đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, 
ảnh hưởng nhiều đến an ninh chính trị và  trật tự an toàn xã 
hội. Tình trạng tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam diễn 
biến  phức tạp là hệ quả của các yếu tố chủ quan và khách 
quan bởi sự tác động trực tiếp của chính sách mở cửa của 
chúng ta và xu thế toàn cầu hóa hiện nay. 

Nhìn lại thực tế phát triển của thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng trong  những thập niên của cuối thế kỷ XX 
và đầu thế kỷ XXI, chúng ta thấy đây là giai  đoạn phát 
triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. 
Đồng thời, đây  cũng là thời kỳ bắt đầu xuất hiện nhiều 
loại tội phạm mới – tội phạm phi truyền thống. Tội phạm 
phi truyền thống đang có chiều hướng gia tăng và diễn 
biến hết sức phức tạp đối với mỗi quốc gia và trên toàn 
thế giới. Bằng những phương thức thủ đoạn hoạt động hết 
sức tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và hoạt động xuyên suốt 
quốc gia và vì thế, tội phạm phi truyền thống đã và đang 
gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng cả về tính mạng con 
người và kinh tế. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 
tại Mỹ do tổ chức khủng bố Al-Queda  gây ra đã làm chết 
2.996 người, làm bị thương và ảnh hưởng sức khỏe 10.000 
người, gây thiệt hại về vật chất lên đến 3,3 tỷ USD (1). 

Nghiên cứu về tội phạm phi truyền thống, chúng ta thấy 
đây là một khái niệm  mới về tội phạm xuất hiện nhiều 
trong những thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. 
Tội phạm phi truyền thống có thể là loại tội phạm mới xuất 
hiện. Trong đó, bao gồm cả loại tội phạm truyền thống (cũ) 
nhưng được thực hiện dưới phương thức thủ đoạn mới 
và bằng phương tiện gây án dựa trên sự áp dụng tiến bộ 
của khoa học công nghệ. Ví dụ: Tội lừa đảo qua mạng xã 
hội và công nghệ thông tin.  Hoạt động của tội phạm phi 
truyền thống – nhìn chung – gắn liền với việc lợi dụng sự 
tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Trong đó bao gồm sự phát 
triển của khoa học công  nghệ thông tin trong thời kỳ kinh 
tế tri thức và toàn cầu hóa. Hoạt động của tội phạm  phi 
truyền thống không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc 
gia mà phần nhiều mang tính chất liên quốc gia – trong 
khu vực hay trên phạm vi toàn thế giới. Và vì thế, hậu quả 

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NHẰM 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
TỘI PHẠM PHI TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM

LTS. Trong nhiều năm trở lại đây, hoạt động của tội phạm phi truyền thống đã gây nhiều hậu quả 
đặc biệt nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia. Tội phạm phi truyền thống thực sự trở thành một 
thách thức lớn đối với toàn thế giới . Để hiểu sâu hơn về loại tội phạm này và vấn đề hoàn thiện 
hệ thống pháp luật của Việt Nam nhằm đối phó với thách thức trên, chúng tôi xin trân trọng giới 
thiệu bài viết  “Hoàn thiện  hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 
phạm tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam” của TS. Nguyễn Đình Đặng Lục.

(PHẦN 1)

do tội phạm phi truyền thống gây ra không chỉ ảnh hưởng, 
đe dọa đến sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của 
một quốc gia mà ảnh hưởng đến cả khu vực và cho toàn 
thế giới. Theo kết quả nghiên cứu về tội phạm phi truyền 
thống, hiện nay, trên thế giới, tội phạm phi truyền thống 
được phân thành các loại như: Tội phạm về môi trường – 
bao gồm cả tội phạm làm lây lan dịch bệnh cho người và 
gia súc; tội  phạm công nghệ cao; tội phạm tham nhũng; 
tội phạm rửa tiền, in, lưu hành tiền giả;  tội phạm ma túy 
xuyên quốc gia; tội phạm buôn bán người; tội phạm khủng 
bố và  tội phạm gây mất an ninh, an toàn hàng hải ... 

Việt Nam chúng ta là nước đang phát triển, đang đẩy 
mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vì thế, tội phạm 
phi truyền thống ở Việt Nam đã và đang diễn biến  phức 
tạp – cả về hành vi và phương thức hoạt động, đã và đang 
gây ra nhiều hậu quả hết sức nặng nề và đang có chiều 
hướng gia tăng. Tính phức tạp của tội phạm phi truyền 
thống ở Việt Nam thể hiện trước hết ở chỗ chúng liên kết 
với nhau thành các băng nhóm, đường dây và sử dụng 
công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội một cách 
có tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên quốc gia. Một trong 
những đặc đểm nổi bật của hoạt động tội phạm phi truyền 
thống hiện nay ở nước ta đó là sự thông đồng cấu kết giữa 
bọn tội phạm với một số doanh nghiệp trong và ngoài 
nước cùng với sự tiếp tay – trực tiếp hoặc gián tiếp, của 
một bộ phận cán bộ trong bộ máy công quyền  để thực 
hiện hành vi phạm tội. 

Nhận diện về tội phạm phi truyền thống hiện nay, chúng 
ta thấy có những đặc điểm khác với tội phạm truyền 
thống. Đó là đối tượng phạm tội phi truyền thống phần 
lớn là những người có trình độ khoa học, thành thạo trong 
việc sử dụng công nghệ cao. Nhất là công nghệ thông tin. 
Thông qua mạng thông tin hiện đại để thực  hiện hành 
vi phạm tội. Mặt khác, do sử dụng mạng thông tin hiện 
đại, kẻ phạm tội ít khi lộ diện nên khó bị phát hiện. Vì thế 
rất khó khăn trong việc dự báo về hoạt  động của loại tội 
phạm này. Một đặc điểm khác biệt nữa của tội phạm phi 
truyền  thống, đó là hoạt động phạm tội của chúng thường 
được thực hiện trong một hệ thống chặt chẽ, trong một 
không gian rộng lớn – không chỉ trong một quốc gia mà 
có thể trên phạm vi toàn cầu. Kẻ phạm tội có thể mang 
nhiều quốc tịch khác nhau, dễ dàng  tẩu thoát khi bị phát 
hiện. Chính đặc điểm này đã và đang đặt ra đòi hỏi phải 
có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ trong đấu tranh phòng, 
chống tội phạm phi truyền thống…Từ nghiên cứu đặc điểm 
hoạt động của tội phạm phi truyền thống, chúng ta thấy 
công  cụ quan trọng nhất trong phòng, chống loại tội này 
đó chính là hệ thống pháp luật được hoàn thiện và có tính 
dự báo cao. Tính dự báo của pháp luật về đấu tranh chống  

tội phạm phi truyền thống càng cao, nhất là mặt khách thể, 
mặt khách quan và chủ quan của tội phạm sẽ giúp cho các 
cơ quan chức năng chủ động hơn và có nhiều  phương án 
hơn trong phòng, chống tội phạm phi truyền thống. 

Nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời gian 
qua, chúng ta thấy  pháp luật về phòng, chống tội phạm phi 
truyền thống đã được chú trọng và trở thành  một bộ phận 
quan trọng hợp thành hệ thống pháp luật của nhà nước 
Việt Nam, trở thành công cụ pháp lý quan trọng, mang lại 
hiệu quả trong quá trình đấu tranh chống  tội phạm nói 
chung và đấu tranh phòng, chống tội phạm phi truyền 
thống nói riêng trong thời gian qua. Nghiên cứu chính sách 
pháp luật cụ thể trong cuộc  đấu tranh chống tội phạm phi 
truyền thống, chúng ta thấy rằng  hệ thống quy phạm pháp 
luật về phòng, chống tội phạm phi truyền thống, đã nhận  
diện đúng tính chất, đặc điểm của từng loại tội danh. Từ 
đó, xác định chế tài phù hợp, bảo đảm tính răn đe, phòng 
ngừa, trừng trị thích đáng đối với các hành vi phạm  tội cụ 
thể trong nhóm tội phạm phi truyền thống. 

Đối với loại tội phạm về môi trường: 
Đây là loại tội phạm chủ yếu xuất hiện sau khi thực hiện 

chính sách mở cửa, chú trọng thu hút vốn đầu tư của nước  
ngoài vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, cùng với nhiều 
doanh nghiệp trong nước đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm 
trọng đối với môi trường. Điển hình như vụ Vedan, Formosa 
Hà Tĩnh, Nicotex Thanh Thái hay vụ việc gây ô nhiễm nước 
sạch sông Đà… Theo con số thống kê, từ năm 2010 đến 
năm 2020, lực lượng công  an đã phát hiện 170.875 vụ vi 
phạm pháp luật về môi trường, ngoài xử lý hành chính, 

Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 2.842 vụ án về môi 
trường với 4.445 bị cáo và đã  đưa ra xét xử 2.237 vụ với 
4.145 bị cáo phạm tội về môi trường (2). Để bảo vệ môi  
trường, Nhà nước ta đã có chính sách pháp luật rất rõ ràng. 
Về chính sách chung  mang tính định hướng và nguyên tắc 
chung đã được xác định tại Điều 63 của Hiến  pháp 2013:  

“1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, 
sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động 
phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu” 

2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường; 
phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. 

3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt 
tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải 
bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc  phục, bồi thường 
thiệt hại”. 

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa IX, Quốc hội đã thông 
qua luật Bảo vệ môi trường (gồm 7 chương, 55 điều). Đây 
là lần đầu tiên nhà nước đã ban hành một đạo luật riêng 
về bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường ra đời có ý 
nghĩa rất quan trọng góp  phần bảo vệ sự phát triển bền 
vững của đất nước, góp phần ngăn chặn tình trạng chạy 
theo lợi nhuận, tàn phá môi trường của nền kinh tế thị 
trường. Trong Bộ luật  Hình sự hiện hành, tội phạm về môi 
trường đã được quy định tại chương  XIX – Các tội phạm 
về môi trường, gồm 13 điều – Từ Điều 235 đến Điều 246, 
đã  quy định rõ trách nhiệm hình sự đối với các hành vi 

TS. NGUYỄN ĐÌNH ĐẶNG LỤC
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phạm tội đối với môi trường. Có thể nói, những quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường đã tạo cơ sở pháp lý 
tương đối đồng bộ trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống 
tội phạm về môi trường,  góp phần tích cực trong việc bảo 
đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong quá trình 
hội nhập kinh tế thế giới. 

Về tội phạm sử dụng công nghệ cao: 
Có thể nói, trong  thời gian qua, loại tội phạm này ngày 

càng gia tăng và gây hậu quả rất nặng nề. Thông qua 
không gian mạng, cách hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản, đánh bạc…đã  góp phần làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến trật tự an toàn xã hội. Một thực tế cho thấy, khoa học 
công nghệ đang ngày càng phát triển nhanh chóng. Việc 
sử dụng mạng Internet thu hút ngày càng nhiều người 
sử dụng. Theo số liệu thống kê,  tính đến tháng 1/2021, 
số người dùng Internet trên thế giới là 4,66 tỉ người và sử 
dụng mạng xã hội là 4,2 tỷ người. Việt Nam là một trong 
nhóm 20 nước có số người sử dụng mạng Internet cao 
nhất thế giới. Theo Tổng cục thống kê, năm 2019, ở Việt 
Nam có đến 68,7% dân số sử dụng Internet (3). Chính vì 
thế, đây là một “lợi thế” để loại tội phạm sử dụng công 
nghệ cao có nhiều cơ hội phạm tội. Việc đấu tranh chống 
loại tội phạm sử dụng công nghệ cao đang được hầu hết 
các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, hết sức quan 
tâm và đã sử dụng nhiều công cụ, biện pháp để đấu tranh. 
Trong đó có công cụ pháp luật. Trong thời qua, Nhà nước 
ta đã quan tâm hoàn thiện công cụ pháp luật nhằm phòng 
ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này. Điều 62 của Hiến 
pháp 2013  đã xác định: 

“1. Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng 
đầu, giữ vai trò  then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước”. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá 
nhân đầu tư nghiên  cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng 
có hiệu quả thành tựu khoa học và công  nghệ…” 

Như vậy, chúng ta thấy phát triển khoa học và công nghệ 
được nhà nước ta hết sức coi trọng trong quá trình phát 
triển của đất nước. Thực tế, trong nhiều năm trở lại đây, 
tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra dưới nhiều dạng 
thức và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Năm 2016, 
Việt Nam đã có tới 145.000 cuộc tấn công mạng khác 
nhau nhắm vào hệ thống thông tin với ba hình thức cơ bản. 
Đó là lừa đảo, dùng mã độc và thay đổi giao diện, gây thiệt 
hại 10.400  tỷ đồng, hơn 10.000 trang/cổng thông tin điện 
tử có tên miền “vn” bị tấn công; chiếm  quyền điều khiển; 
thay đổi giao diện; cài mã độc; hơn 70% số máy tính bị lây 
nhiễm … (4). Để đấu tranh phòng chống tội phạm công 

nghệ cao, Nhà nước ta đã chú trọng hoàn thiện hệ thống 
pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, phục vụ một 
cách có hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống loại tội phạm 
này. Theo đó, bên cạnh Hiến pháp xác định vai trò, vị trí 
của khoa học và công nghệ trong quá trình phát triển đất 
nước, Bộ luật Dân sự, Luật An toàn thông tin mạng, Luật 
Công nghệ thông tin và nhiều văn  bản quy phạm pháp luật 
đã xác định rõ, đưa ra hệ thống chế tài để bảo đảm  cho 
quá trình phát triển, sử dụng khoa học và công nghệ cao 
trong đời sống xã hội.  Đặc biệt, theo Bộ luật Hình sự hiện 
hành, tội phạm công nghệ cao đã được xác định rõ tại Mục 
2: Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn 
thông – từ Điều 285 đến Điều 294, xác định rõ các hành 
vi bị coi là phạm tội trong lĩnh vực công nghệ. Bao gồm 
các tội danh: tội sản  xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng, 
cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích 
trái phép tấn công mạng máy tính, viễn thông, phương tiện 
điện tử…; tội  phát tán chương trình tin học gây hại cho 
hoạt động của mạng máy tính viễn thông…;  tội xâm nhập 
trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông…; tội sử 
dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho cấp 
cứu, tìm kiếm, cứu hộ…; tội cố ý gây nhiễu  có hại… Thực 
tế, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ 
trong thời  gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần đấu 
tranh phòng chống các loại tội  phạm công nghệ cao.  

Về tội phạm rửa tiền: 
Hiện nay, loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp,  

đã và đang tác động tiêu cực đối với nền kinh tế của nhiều 
quốc gia trong thời kỳ toàn cầu hóa. Số lượng tiền mà loại 
tội phạm này thu được – thông qua buôn bán ma túy, đánh 
bạc trực tuyến, buôn bán người và các bộ phận cơ thể 
người, tham  nhũng… với khối lượng rất lớn và được hợp 
pháp hóa thông qua hoạt động đầu  tư, góp vốn vào các 
dự án; thông qua các doanh nghiệp để chuyển hóa tiền bất 
chính  thành “lợi nhuận” trong hoạt động kinh doanh; sử 
dụng thẻ cào trong các dịch vụ ngoài lĩnh vực viễn thông ... 

Trong điều kiện khoa học và công nghệ ngày càng phát 
triển là môi trường thuận lợi cho hoạt động rửa tiền của 
các loại tội phạm. Khi nghiên cứu về các loại hình dịch 
vụ hiện nay, chúng ta dễ dàng nhận ra nhiều kẽ hở để bọn 
tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền. Trong số đó, trước 
hết phải kể đến các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán, như các ví điện tử.  Theo con số thống kê – 
chưa thật đầy đủ – hiện nay ở nước ta có trên ba mươi 
tổ chức ngoài ngân hàng được ngân hàng nhà nước cấp 
Giấy phép gói cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Đây 
là hình thức thanh toán ngày càng được nhiều người sử 
dụng để giao dịch qua kênh thương mại điện tử và thanh 

toán hóa đơn tiện ích. Thực tế cho thấy, bên cạnh những 
tiện ích từ ví điện tử mang lại thì việc lợi  dụng ví điện tử 
để hoạt động bất hợp pháp khác như: cá độ bóng đá, lừa 
đảo chiếm  đoạt tài sản, đánh bạc online… gây nhiều thiệt 
hại cho người tiêu dùng.  Đối với các tổ chức, cá nhân cung 
cấp dịch vụ cho vay trực tuyến (cho vay ngang hàng – P2P, 
lending) (5). Theo số liệu ước tính, hiện nay trên thị trường 
Việt Nam có khoảng 100 công ty hoạt động trong lĩnh vực 
P2P lending. Trong đó, nhiều công ty có nguồn gốc từ 
Trung Quốc, Nga, Singapore, Indonesia (6).  Do đó, hoạt 
động cho vay trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro –  cho người  
vay, rủi ro an ninh mạng. Nhất là rủi ro, khó khăn trong việc 
phòng chống rửa tiền. Tất cả điều đó có tác động tiêu cực 
lớn đến an sinh xã hội hiện nay. Một hoạt động ẩn chứa 
nhiều rủi ro khác liên quan đến hoạt động rửa tiền, đó là 
dịch vụ cầm đồ. Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh 
dịch vụ cầm đồ đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng hiệu 
cầm đồ lẫn về quy mô vốn. Hoạt động kinh doanh dịch vụ 
cầm đồ so với trước đây có một sự thay đổi rất lớn. Nếu 
trước đây hoạt động cầm đồ chủ yếu là các loại tài sản có 
giá trị không lớn như xe máy, điện thoại, đồng hồ… Thì hiện 
nay, hoạt động này đã chuyển sang  cầm cố các tài sản có 
giá trị lớn như ô tô, đồ trang sức đắt tiền, các loại giấy tờ 
trực tiếp liên quan đến tài sản có giá trị rất lớn hoặc đặc 
biệt lớn. 

Liên quan đến hoạt  động dịch vụ cầm đồ, một vấn đề 
nổi lên là một số hiệu cầm đồ nhận cầm cố, tiêu thụ tài sản 
do phạm tội mà có. Thực tế, một số hiệu cầm đồ chỉ làm 
bình phong để tiếp tay cho các  loại tội phạm trộm cắp, cờ 
bạc, lừa đảo và hoạt động “tín dụng đen”.

Một loại dịch vụ khác cũng được bọn tội phạm lợi dụng 
để rửa tiền, đó là dịch vụ Tài sản ảo. Hiện  nay, tiền ảo 
dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu. Do đó, đây là 
một kênh dễ dàng mà tội phạm lợi dụng để rửa tiền, sử 
dụng để chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua 
các hoạt động bất hợp pháp thành “tiền sạch”.  Thậm chí, 
dùng để chuyển các khoản tài trợ cho hoạt động khủng 
bố thông qua việc trao đổi, mua bán đồng tiền ảo ở các 
quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo báo cáo số 255/BC-BTP 
ngày 29/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc “Rà soát, đánh 
giá  toàn diện thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, 
tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế; nhận diện, đề xuất các định 
hướng hoàn thiện” đã đề cập đến việc tiền ảo, tài sản ảo 
có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi 
pháp trong đó có rửa tiền, tài trợ khủng bố - bị lạm dụng 
bởi tính ẩn danh khi các thông tin cụ thể được mã hóa và 
chỉ có người sở hữu khóa cá nhân mới truy cập được vào 
các thông tin này (7). 

 (Còn tiếp)

----------------------
Chú thích:
(1) Nguồn: https://cand.com.vn/Magazine/tham-kich-

11-9-va -cuoc-chien-chong-khung-bo-chua-hoi-ket-va-nuoc-
my-i627686

(2) Nguồn:https://thinksmartlaw.vn/tinh-hinh-toi-pham-
ve-moi-truong-va-mot-so-du-bao-ve-xu-huong-van-dong/

(3) Nguồn: https://vov.vn/cong-nghe-/tin-moi/
luong-nguoi-dung-internet-tren-toan-the-gioi-drt-4,66-
ti-833775.vov và  https://ktvitenam.vn/v-n-trong-top-
20-nuoc-co-90-nguoi-su-dung-internet-cao-nhat-the-gioi 
2020121520939618.htm 

(4) Nguồn: https://quochoi.vn/hoatdongdbgh/pages/tin-
hoat-dong-dai-bien.aspx?ItemID=47827

(5) Cho vay ngang hàng (tiến Anh là Peer-to-peer lending, 
viết tắt là P2P lending hoặc cho vay P2P) là mô hình cho  
vay ứng dụng nền tảng công nghệ số: người đi vay và người 
cho vay sẽ kết nối trực tiếp với nhau không cần thông  qua 
các tổ chức trung gian tài chính khác hay ngân hàng. 

(6)https://dangcongsan.vn/kinh-te/can-them-doi-tuong-
bao-cao-trong-luat-phong-chong-rua-tien-596287.html

(7) Nguồn: đd

 Các loại tội phạm’công nghệ cao’ xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh minh họa
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ĐẨY LÙI “KHOẢNG TỐI” 
HỦ TỤC LẠC HẬU BẰNG 
CHÍNH VĂN HÓA

Không ít tập tục lạc hậu trong việc cưới, tang, sinh hoạt và đời sống… tồn tại dai dẳng trong 
một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trở thành rào cản kìm hãm sự phát triển tiến 
bộ của xã hội. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc vận động nhân dân xóa bỏ các tập 
tục lạc hậu, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, giàu bản sắc của mỗi dân tộc.

Dai dẳng tập tục lỗi thời, lạc hậu
Xuyên suốt quá trình phát triển, mỗi dân tộc đều có 

những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, phản ánh 
chân thực đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc qua 
từng thời kỳ lịch sử. Đó là các phong tục tập quán tốt 
đẹp, làn điệu dân ca, dân vũ làm say lòng người, các lễ 
hội phong phú, sinh động mang ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc. Không những vậy, Đảng và nhà nước luôn quan tâm 
đến việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc 
với nhiều hoạt động đa dạng, như: Bảo tồn tiếng nói, chữ 
viết, trang phục, lễ hội dân gian, nghi lễ truyền thống… 

Tuy nhiên, với các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa bàn 
cư trú, phong tục tập quán, trình độ dân trí nên một số 
vùng đồng bào DTTS còn tồn tại các tập tục lạc hậu, lỗi 
thời, không phù hợp với cuộc sống hiện nay, trở thành 
“gánh nặng” truyền đời đối với các cộng đồng người và 
là rào cản của sự tiến bộ xã hội. Ví như tình trạng “kéo 
vợ”, “bắt vợ” tồn tại trong một bộ phận đồng bào dân 
tộc Mông, xảy ra chủ yếu vào dịp Tết Nguyên đán. Nam 
thanh niên “kéo vợ” bằng hình thức cưỡng ép, gây bức 
xúc dư luận xã hội. Nhiều thiếu nữ không thích người 
con trai kéo mình nhưng vẫn bị kéo về làm vợ khi chưa 
đủ tuổi kết hôn, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình, hôn 
nhân thiếu hạnh phúc. Đây cũng là một trong những 
nguyên nhân chính của nạn tảo hôn. Thêm vào đó, việc 
chưa đủ tuổi kết hôn sẽ không được chính quyền cấp xã 
làm thủ tục đăng ký kết hôn nên không thể tách hộ và 
đăng ký khai sinh cho con. Do vậy, hầu hết các cặp tảo 
hôn đều sống chung với bố mẹ, làm gia tăng gánh nặng 
kinh tế cho gia đình.

Để cải tạo, bài trừ các tập quán lạc hậu trong các dân tộc 
thiểu số tại các địa phương, cần tiếp tục có các giải pháp 
can thiệp, thiết chế, chế tài để xử lý hành vi thực hành hủ 
tục hiệu quả hơn. Nhất là với những vi phạm chưa có quy 
định của pháp luật để điều chỉnh góp duy trì sư ổn định 
tư tưởng, tinh thần của đồng bào, củng cố niềm tin tưởng 
tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cần xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, hủ tục 
lạc hậu 

Những năm gần đây, trong đời sống văn hoá của người 
dân tại các khu vực miền núi như Tây Nguyên, Tây Bắc, 
Đông Bắc, và ngay trong một số địa phương ở vùng đồng 
bằng, dẫu đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, 
nhưng vẫn còn có hiện tượng tái bùng phát những hủ tục 
hình thành trong những thời kỳ lịch sử còn sơ khai xa xưa 
vốn ăn sâu trong đời sống và niềm tin của nhiều cộng 
đồng dân tộc.

Các phong tục, tập quán lạc hậu có thể phân chia 
thành hai loại, gồm: Loại tập tục liên quan mê tín, dị 

đoan và loại tập tục hình thành từ thói quen, nếp sống 
hàng ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số. Mặc dù 
hiện nay, tình trạng tập tục lạc hậu đã giảm đáng kể và 
chiếm tỷ lệ không lớn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, 
đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để kẻ xấu lợi dụng, kích 
động, tạo thành “rào chắn” cản trở sự nghiệp xây dựng và 
phát triển KT – XH ở địa phương.

Phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong 
đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2021 tại các địa phương đã 
chứng minh truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái 
trên tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ 
nhau cùng tiến bộ” giữa các dân tộc trong đại gia đình các 
dân tộc Việt Nam, đồng bào các DTTS ngày càng tiến bộ 
về mọi mặt, thu hẹp dần sự chênh lệch trong phát triển.

Nét nổi bật trong phong trào thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi trong đồng bào DTTS đó là đã chuyển đổi 
được nhận thức, thay đổi được tập quán canh tác lạc hậu 
từ độc canh “phát, đốt, trỉa”, sản xuất “tự cung, tự cấp” 
sang thâm canh tăng vụ và sản xuất hàng hóa. Đồng bào 
tích cực phát huy thế mạnh của địa phương, giúp nhau 
vốn, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất, ngày 
công lao động để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở 
mang ngành nghề, giải quyết việc làm... Thể hiện sự đóng 
góp không nhỏ của Ban Dân vận cùng Ủy ban MTTQ Việt 
Nam cấp tỉnh và các huyện tổ chức hội nghị biểu dương 
điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng 
bào dân tộc thiểu số. 

Khoảng tối cần được bài trừ bằng chính 
văn hóa

Không ít hủ tục đang tồn tại khiến chúng ta không 
khỏi... rùng mình như: tục phạt vạ, tục phân chia cái 
chết thành chết lành và chết dữ. Trong trường hợp “chết 
dữ” (tai nạn, phụ nữ chết khi sinh con...), gia đình chẳng 
những mất người thân mà còn trở thành nạn nhân của sự 
trừng phạt được quy định từ ngàn đời bởi luật tục.

Trong một số nghi lễ sinh hoạt, một số dân tộc vẫn duy 
trì nhiều hủ tục và việc thực hành được cả cộng đồng 

giám sát. Như trong nghi lễ tang ma, có những cộng 
đồng biểu hiện tình cảm thái quá như tự rạch đùi, rạch 
ngực; người phụ nữ có chồng chết phải... kiêng tắm gội 
cả tháng trời. Một số cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn có 
tục để người chết lâu ngày trong nhà; giết mổ nhiều bò, 
lợn, tổ chức ăn uống dài ngày gây tốn kém; hay việc đặt 
niềm tin thái quá vào cúng bái, bói toán... Có nơi vẫn diễn 
ra phổ biến tình trạng hôn nhân cận huyết... Tại một số 
vùng miền núi vì hủ tục “cầm đồ thuốc độc” mà nhiều 
người bị đánh đập dã man cho đến chết. 

Sự tồn tại của những hủ tục lạc hậu đang tiếp tục đặt 
ra bài toán nan giải. Bởi vì hủ tục không chỉ là thói quen 
bình thường, nó được duy trì qua nhiều thế hệ, không ít 
trường hợp đưa tới hậu quả khó lường. Cuộc sống ngày 
càng văn minh thì nhiều hủ tục bị loại bỏ và thay bằng 
những thuần phong mỹ tục. 

Giải pháp hàng đầu là nâng cao trình độ nhận thức cho 
nhân dân bằng những hoạt động tuyên truyền sâu rộng 
với nhiều nội dung, hình thức, lắng nghe tình cảm, nguyện 
vọng của dân; chính quyền địa phương cần chú trọng duy 
trì và khôi phục các lễ hội truyền thống, những phong 
tục tập quán tốt đẹp. Đồng thời tranh thủ uy tín của các 
già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo trong việc vận 
động bài trừ hủ tục. Đội ngũ này là những người trực tiếp 
tham gia tổ chức các nghi lễ; cũng là những người khuyên 
giải hiệu quả việc bài trừ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội 
trong cộng đồng. Cần mở những lớp tập huấn không chỉ 
tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp mà còn tuyên 
truyền về sự cần thiết loại bỏ hủ tục.

Bài trừ các tập tục lạc hậu là việc làm quan trọng. Tuy 
nhiên, rất cần được đổi mới. Theo đó, mô hình tại chỗ là 
tốt nhất, tránh việc lấy mô hình từ các địa bàn khác, dân 
tộc khác đem tới áp dụng cho vùng này, dân tộc này học 
tập. Một gia đình, một bản làng làm tốt cũng có thể trở 
thành mô hình xứng đáng để nhiều gia đình, nhiều bản, 
làng noi theo. Làm được như vậy, tức là chúng ta đã giúp 
người dân đẩy lùi một khoảng tối trong kí ức từ xa xưa 
của họ. n

MINH HOÀNG

Những đứa trẻ này sớm mồ côi vì tập tục vợ hoặc chồng chết thì người kia phải tự tử theo

Tục cướp vợ để cưỡng ép người phụ nữ làm vợ Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông huyện Hoàng Su Phì được tổ chức trang trọng văn 
minh. Ảnh tư liệu
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Facebook là một xã hội thu nhỏ. Trong đó, hoạt động 
video phát trực tuyến (livestream) là một công cụ hữu 
ích để giao tiếp, giúp mọi người bày tỏ quan điểm, 

chia sẻ tâm tư, cảm xúc cũng như truyền tải thông tin, sự 
kiện đến cộng đồng. Ở đây, các cá nhân cũng có quyền tự 
do cá nhân, tự do ngôn luận. Nhưng một điều đáng buồn 
là họ đang hiểu sai lệch về quyền này. Không ít người đánh 
đồng quyền tự do ngôn luận với hành vi vi phạm pháp luật 
là lăng mạ, chửi bới, xúc phạm người khác.

Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 đã quy định: “Mọi 
người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp 
luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị 
tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức 
đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm 
danh dự, nhân phẩm”.

Bộ luật Dân sự 2015 cũng đã quy định chi tiết và khẳng 
định rằng: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất 
khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”.

Nếu phát hiện những hành vi có dấu hiệu xâm phạm 
quyền, người bị xúc phạm nên bình tĩnh lựa chọn phương 
cách ứng xử phù hợp, hạn chế đôi co, chửi bới trên không 
gian mạng dễ dẫn tới mất kiểm soát. Thậm chí phạm 
pháp. Cần ý thức là hành xử trên không gian mạng không 
còn là “ảo”, vì trách nhiệm pháp lý là thật.

Để livestream thế nào là đúng quy định pháp luật cần 
phải bảo đảm những yếu tố: Thứ nhất, ngôn từ trong quá 
trình livestream, mọi cá nhân có quyền tự do ngôn luận. Tự 
do ngôn luận phải trong khuôn khổ, không đồng nghĩa với 
tự do xúc phạm người khác, không được làm phương hại 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 
Phải sử dụng ngôn từ một cách văn minh, lịch sự, phù hợp 
với mục đích buổi livestream trò chuyện.

Thứ hai, nội dung livestream trực tiếp là gì, có ảnh 
hưởng tới cá nhân, tổ chức nào hay không? có vi phạm 
pháp luật không?

Thứ ba, mục đích việc livestream trực tuyến phải xác 
định rõ ràng và mục đích phải chắc chắn rằng không 
ảnh hưởng người khác, hay cản trở một vấn đề nào đó 
là điều tối thiểu chủ thể tiến hành livestream cần chú ý. 
Nếu tuyên truyền vấn đề tốt thì được tuyên dương nhưng 
nếu tuyên truyền những vấn đề xấu thì đó lại là một mối 
hiểm họa. Cuối cùng, hình thức thể hiện cuộc livestream 
đó như thế nào, phải cân nhắc và hết sức cẩn trong trước 
khi livestream.

Dù là ở môi trường nào thì mọi người cũng phải tuân thủ 
theo quy định pháp luật. Do đó, hành vi chửi bới, xúc phạm 
người khác thông qua livestream trên mạng xã hội có thể 
bị xử phạt lên đến 30 triệu đồng. Thậm chí là phải chịu 
trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn 

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP,ngày 3/2/2020 của Chính phủ, người tung tin giả, sai sự 
thật, gây hoang mang dư luận có thể bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Thời gian qua, tình trạng nhiều cá nhân đã lợi 
dụng các tài khoản thực hiện hoạt động video 
phát trực tuyến trên các mạng xã hội nhằm vu 
khống, làm nhục người khác. Đây là hành vi bị 
cấm theo các quy định của pháp luật và cần bị 
xử lý nghiêm minh.

Livestream sai sự thật, 
làm nhục người khác sẽ bị 
xử lý thế nào?

thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử quy định như sau: 

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một 
trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự 
thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ 
chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

...
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 

đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà 
nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa 
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Ngoài ra, các hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân 
phẩm của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội cũng có thể 
tùy thuộc vào tính chất, mức độ khác nhau mà chủ thể 
thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 
theo quy định tại điểm a, khoản 1 hoặc điểm l khoản 3 
Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định tại Điều 155 tội “Làm nhục người khác”, Điều 156 
tội “Vu khống”, Điều 288 tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép 
thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” của Bộ luật 
Hình sự năm 2015. Chủ thể vi phạm còn phải bồi thường 
cho cá nhân, tổ chức bị xâm phạm do hành vi vi phạm 
pháp luật của chủ thể vi phạm gây ra theo quy định tại 
Điều 592 “Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm 
phạm” của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Các chủ thể tiến hành buổi livestream cần hết sức cẩn 

trọng, bản thân cần có kế hoạch livestream trao đổi rõ 
ràng, mục đích livestream, tránh để xảy ra tình trạng bản 
thân không hề biết do sử dụng lời lẽ, ngôn từ, hình ảnh 
không phù hợp khi livestream mà vi phạm pháp luật. 

Hoạt động livestream trên mạng xã hội đã mở ra cơ hội 
rất lớn cho việc giao lưu, chia sẻ thông tin, thương mại điện 
tử. Hoạt động này cũng phát sinh rất nhiều hệ lụy tiêu cực 
như: bán hàng lậu, hàng cấm; lừa đảo; tổ chức truyền bá 
tin giả. Trong trường hợp cơ quan công an xác minh đơn 
thư tố giác tội phạm của cá nhân, tổ chức đối với hành vi 
livestream được cho là vi phạm pháp luật của người bị tố 
cáo, cơ quan công an cũng có thể xem xét, giải quyết, gộp 
chung vào những hành vi livestream của người bị tố cáo. 
Nếu người đó trước đây có dấu hiệu vi phạm.

Quá trình xác minh, nếu cho rằng người bị tố giác không 
có dấu hiệu của tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ 
xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự 2015 
thì cơ quan công an có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền 
thông đề nghị xử phạt. Nếu cho rằng có dấu hiệu tội phạm 
thì công an thụ lý, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thậm chí, nếu người livestream xúc phạm nghiêm trọng 
nhân phẩm, danh dự của người khác thì tùy vào mức độ 
của hành vi mà người này có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự về Tội làm nhục người khác. Cụ thể, theo Điều 155 
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì tùy vào 
mức độ vi phạm, trường hợp này có thể bị phạt cảnh cáo, 
phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc 
phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Thậm chí, có thể 
bị phạt tù lên đến 05 năm và bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 
đến 05 năm.

Như vậy, để livestream một cách văn minh, đúng luật, 
trước hết mỗi người đều phải tôn trọng người khác và 
biết kiểm soát phát ngôn của mình, hạn chế mọi xung đột 
không đáng có từ hoạt động livestream. Đồng thời, người 
sử dụng cần phải có sự hiểu biết tối thiểu các quy định 
pháp luật để không đi quá giới hạn hoặc để nắm rõ quyền 
của mình trong các trường hợp bị xâm phạm quyền và lợi 
ích hợp pháp của bản thân. n
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Thủ tục góp vốn 
mua chung đất

Nền kinh tế càng phát triển, nhu cầu sử 
dụng đất, mua đất của người dân ngày một 
cao. Điển hình nhất là hình thức góp vốn 
mua đất đang là vấn đề được quan tâm rất 
nhiều hiện nay. Tuy nhiên khi góp vốn mua 
đất do sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, 
thỏa thuân không rõ ràng hay đơn giản là 
vấn đề xác lập trong việc góp vốn mua đất 
không được chặt chẽ dẫn đến tranh chấp 
xảy ra rất nhiều.

Việc góp vốn mua chung đất là hoàn toàn phù hợp 
với quy định của pháp luật. Luật Đất đai có quy 
định rõ về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất cho những trường hợp góp vốn mua chung.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 
quy định: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng 
đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền 
với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ 
tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người 
sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp 
cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận. Trường hợp các chủ 
sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy 
chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Rủi ro thường gặp khi góp vốn mua chung đất
Ưu điểm của hình thức góp vốn mua chung đất là chỉ 

phải bỏ ra khoản tiền nhỏ, người góp vốn cũng có thể 
đồng sở hữu một mảnh đất. Tuy nhiên, góp vốn mua 
chung cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Rủi ro đầu tiên là người góp vốn không có toàn quyền 
quyết định về mục đích sử dụng hoặc định đoạt “số phận” 
mảnh đất đó. Đây là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất 
nên khi muốn chuyển quyền sử dụng hoặc sử dụng vào 
các mục đích khác với thỏa thuận, người có nhu cầu phải 
được sự đồng ý của những người góp vốn khác.

Ví dụ, kế hoạch mua chung đất để đầu tư, người thì 
muốn bán vì đã có lợi nhuận, người lại muốn chờ đợi 
để có lãi cao hơn. Nếu không tìm được tiếng nói chung, 
những người đồng sở hữu mảnh đất rất dễ phát sinh mâu 
thuẫn, khởi kiện lẫn nhau.

Không ít người cho rằng, khi tài chính chưa cho phép 
thì cứ góp vốn mua chung, đứng tên chung trong sổ đỏ, 
lúc có điều kiện sẽ tách sổ. Tuy nhiên, thực tế việc tách 
sổ không phải bao giờ cũng thuận lợi. Nếu mảnh đất mua 
chung diện tích nhỏ thì sẽ không thể tách sổ do không đáp 
ứng được quy định của pháp luật về diện tích tối thiểu.

Trường hợp thửa đất các bên cùng đứng tên đủ điều 
kiện để tách thửa theo quy định của pháp luật, người sử 
dụng có thể làm các thủ tục tách thửa, cấp Giấy chứng 
nhận và chuyển nhượng phần đất mình có quyền sử dụng. 
Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục này vẫn cần sự đồng ý của 
người cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận. Nếu họ không 
đồng ý, việc tách thửa cũng sẽ gặp khó khăn.

Những người góp vốn mua chung đất thường có mối 
quan hệ quen biết hoặc thân tình. Vì thế, phát sinh tranh 
chấp có thể sẽ là cái kết chấm dứt mối quan hệ đó

Hạn chế rủi ro khi góp tiền mua chung đất
Khi góp vốn mua chung đất, thông thường sẽ có hai 

trường hợp. Thứ nhất, là số tiền góp vốn của các bên là 
bằng nhau. Thứ hai, là số tiền góp vốn chênh lệch người 
ít, người nhiều.

Với trường hợp góp vốn bằng nhau thì quyền lợi sẽ như 
nhau. Tuy nhiên, ở trường hợp thứ 2 sẽ dễ phát sinh tranh 
chấp về lợi ích. Để phòng tránh, tốt nhất nên lập hợp đồng 
thoả thuận cụ thể giữa các bên về phần đóng góp, tỉ lệ sở 
hữu của mỗi bên, các vấn đề về quản lý, phân chia đất, 
chia lợi nhuận, định đoạt tài sản chung....

ĐOÀN DUY

Nhiều trường hợp góp tiền mua chung đất nhưng thỏa 
thuận để một người đại diện đứng tên trong Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Để hạn chế rủi ro, cũng cần có 
văn bản thỏa thuận về việc này.

Pháp luật hiện hành không có quy định về việc bắt buộc 
lập thành văn bản hay công chứng, chứng thực hợp đồng 
(thỏa thuận) góp tiền mua đất. Tuy nhiên, đất đai là tài 
sản lớn, có giá trị, thời gian sử dụng lâu dài, vì vậy người 
tham gia góp tiền mua đất vẫn nên công chứng, chứng 
thực hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nếu không lựa chọn hình thức hợp đồng bằng văn bản 
hoặc không có đủ điều kiện lập thành văn bản, hợp đồng 
phải thực hiện bằng lời nói thì cần có các đoạn ghi âm, 
ghi hình để chứng minh giao dịch.

Trường hợp giao dịch góp tiền mua chung đất xảy ra 
tranh chấp, các giấy tờ liên quan đến giao dịch sẽ là căn 
cứ để tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi bên 
đối với phần giá trị đã đóng góp.

Nếu hợp đồng xác nhận việc góp tiền mua chung đất 
đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, khi phát sinh 
tranh chấp, những người góp vốn nhưng không đứng tên 
trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có nhiều khả 
năng được hoàn trả lại phần giá trị đã góp.

Mua chung đất Sổ đỏ sẽ ghi thế nào?
Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, 

căn cứ vào việc những người góp tiền cùng nhận chuyển 
nhượng có hay không có thỏa thuận về việc ghi và cấp 
Giấy chứng nhận cho người đại diện mà cách thể hiện 
trên Giấy chứng nhận cũng được chia thành 02 trường 
hợp khác nhau, cụ thể:

Trường hợp 1: Không có thỏa thuận cấp Giấy chứng 
nhận cho người đại diện

Tại trang 1 của Giấy chứng nhận ghi đầy đủ thông tin 
về người được cấp Giấy chứng nhận (ghi “Ông” hoặc “Bà” 
rồi ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu 
có), địa chỉ thường trú); tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, 
cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng 
đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với ... (ghi lần lượt tên của 
những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, chung 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.
Trường hợp 2: Có thỏa thuận cấp Giấy chứng nhận cho 

người đại diện
Trường hợp những người có chung quyền sử dụng 

đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có thỏa 
thuận bằng văn bản cấp Giấy chứng nhận cho người đại 
diện thì được ghi như sau:

Trang 1 Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại 
diện (ghi “Ông” hoặc “Bà” rồi ghi họ tên, năm sinh, tên và 
số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú), dòng 
tiếp theo sẽ ghi “Là người đại diện cho những người cùng 
sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất 
hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền 
với đất) gồm: ... (ghi lần lượt tên của những người có 
chung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)”.

Lưu ý: Trường hợp 1 và trường hợp 2 nếu trang 1 Giấy 
chứng nhận không đủ chỗ để ghi thông tin những người 
có chung quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất 
thì dòng cuối trang 1 ghi “và những người khác có tên tại 
điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này”.

Tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận ghi thông tin 
như sau: “Những người khác cùng sử dụng đất (hoặc 
cùng sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc 
cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:... (ghi lần lượt 
tên của những người có chung quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất còn lại)”.  n
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HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

TRẢ LỜI MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO:

Theo khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013: “Tranh 
chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử 
dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”.

Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 quy định tranh chấp 
đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà 
không thành thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận 
hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 
của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì 
do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy 
chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy 
định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa 
chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai 
theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 
Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện 
quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản 
lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy 
định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết 
khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về 
đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hành chính.

Trường hợp gia đình bạn có tranh chấp đất đai với nhà 

Tuần qua, Toà soạn tạp chí Phổ biến pháp 
luật Việt Nam nhận được câu hỏi của bạn 
đọc ở Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, 
Tỉnh Long An. Nội dung bạn đọc hỏi: 

“Gia đình tôi có tranh chấp đất đai với nhà 
hàng xóm. Xin Tòa soạn cho biết về trình 
tự, thủ tục khởi kiện tại Tòa án nhân dân 
có thẩm quyền”.

hàng xóm và gửi đơn đến UBND xã thì theo quy định nêu 
trên đây là thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Thủ tục yêu 
cầu UBND cấp xã hòa giải tranh chấp đất đai là thủ tục 
đầu tiên và bắt buộc trước khi thực hiện thủ tục yêu cầu 
giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp có thẩm quyền 
hoặc TAND cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật về tố tụng dân sự.

Quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai: 
Do nội dung câu hỏi của bạn chưa cung cấp cụ thể thông 

tin về việc quyền sử dụng đất (QSDĐ) tranh chấp nêu trên 
là tài sản riêng của bạn; tài sản chung của vợ chồng bạn 
hay tài sản của hộ gia đình, quyền yêu cầu giải quyết tranh 
chấp phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể:

- Trong trường hợp QSDĐ nêu trên là tài sản riêng của bạn 
thì bạn có quyền tự mình xác lập, thực hiện các quyền dân 
sự trong đó có quyền nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp 
đất đai hoặc rút đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai 
theo quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 2 Điều 3, khoản 3 
Điều 160, khoản 2 Điều 164 Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Trong trường hợp QSDĐ nêu trên là tài sản chung của 
vợ, chồng thì vợ bạn cũng là người sử dụng đất. Theo Điều 
17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vợ, chồng bạn 
bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với QSDĐ. 
Trong đó có quyền nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp 
đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 2 Điều 3, 
khoản 3 Điều 160, khoản 2 Điều 164 Bộ luật Dân sự năm 
2015. Vì vậy, trong trường hợp này vợ bạn có thể nộp đơn 
yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

- Trong trường hợp QSDĐ nêu trên là của hộ gia đình 
thì theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai, các thành viên hộ 
gia đình sử dụng đất có quyền tự mình xác lập, thực hiện 
các giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện 
tham gia xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. Như 
vậy, trong trường hợp QSDĐ nêu trên là của hộ gia đình thì 

những người là thành viên hộ gia đình sử dụng đất là đều 
có quyền nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai 
hoặc rút đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai theo 
quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 
160, khoản 2 Điều 164 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo khoản 4 Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai thì: “Trường hợp hòa giải 
thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, 
chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản 
hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 
theo quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải 
thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về 
kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản 
hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp 
gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp 
tiếp theo”.

Thủ tục yêu cầu giải quyết tranh đất đai:
- Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã 

nơi có đất:
+ Người có yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai nộp Đơn 

yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã nơi 
có đất;

+ Trong thời hạn 30 ngày, UBND cấp xã thực hiện các 
công việc theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 88 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 57 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và khoản 
27 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP;

Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về 
ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân 
cấp xã lập biên bản hòa giải thành, gửi biên bản hòa giải 
thành đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban 
nhân dân cấp huyện ký quyết định công nhận việc thay đổi 
ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận trong thời 
hạn 15 ngày;

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải 
thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về 
kết quả hòa giải thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 
Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

Tổng thời gian giải quyết là không quá 45 ngày, kể từ 
ngày UBND cấp xã nhận được đơn.

- Thủ tục khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai 
tại TAND cấp huyện nơi có đất đang tranh chấp:

Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về quyền 
khởi kiện vụ án như sau: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp 
khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại 
Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình”
- Hồ sơ khởi kiện:

Người khởi kiện chuẩn bị 01 bộ hồ sơ khởi kiện, gồm:
1. Đơn khởi kiện theo mẫu (Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015);
2. Biên bản hòa giải không thành có chứng nhận của 

UBND xã và có chữ ký của các bên tranh chấp;
3. Giấy tờ của người khởi kiện: CMND hoặc Thẻ căn 

cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng và giấy 
tờ chứng minh nơi cư trú;

4. Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.
Hình thức nộp đơn: Người khởi kiện nộp đơn bằng một 

trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Tòa án;
- Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
- Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông 

tin điện tử của Tòa án.
 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TP. HỒ CHÍ MINHTòa án nhân dân thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) tổ chức hòa giải một trường hợp tranh chấp đất đai

PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG
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Họp mặt các đơn vị trực thuộc 
tại khu vực phía Nam

HỘI GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM: 

Sáng ngày 05/03/2022, tại trụ sở 
Văn phòng Đại diện Trung ương 
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng Việt Nam tại TP.HCM 
(67 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh) lãnh đạo Văn phòng Đại 
diện Trung ương Hội tại TP.HCM 
do ông Phạm Đình Vương - Ủy 
viên thường vụ Trung ương Hội, 
Trưởng Văn phòng Đại diện đã chủ 
trì buổi họp mặt.

Đến tham dự buổi họp, có sự góp 
mặt đến từ đại diện Lãnh đạo các 
Trung tâm, Chi hội và đông đủ 

các đơn vị Thành viên, Hội viên của Hội 
tại TP.HCM và các đơn vị phía Nam.

Trong buổi họp mặt, ông Phạm Đình 
Vương - Ủy viên thường vụ Trung ương 
Hội, Trưởng Văn phòng Đại diện Hội tại 
TP.HCM, thông báo kết quả thành công 
Đại hội nhiệm kỳ III Trung ương Hội Giáo 
dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt 
Nam và triển khai các kế hoạch hoạt động 
sắp tới của Ban Thường vụ Trung ương 
Hội. Cùng với đó, Ông cũng cảm ơn và 
ghi nhận những đóng góp tích cực trong 
nhiều hoạt động từ các đơn vị và cá nhân 
chung tay phòng, chống dịch Covid-19 
trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Ban 
lãnh đạo Văn phòng Đại diện Hội tại 
TP.HCM đã lắng nghe và ghi nhận những 
ý kiến phát biểu đề xuất của lãnh đạo các 
Trung tâm, Chi hội và toàn thể các hội 
viên sinh hoạt tại các đơn vị trong thời 
gian sắp tới.

Tại buổi họp mặt đại diện các Trung 
tâm và Chi hội sinh hoạt tại Trung ương 
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng Việt Nam khu vực phía Nam chia sẽ 
“Cảm thấy rất cảm phục khi trong thời gian 
dịch Covid-19 diễn ra, các Trung  tâm, Chi 
hội và các cá nhân đã chung tay hỗ trợ cho 
bà con vượt qua khó khăn mùa đại dịch. 
Bên cạnh đó, tôi mong rằng Hội phát triển 
mạnh ở khắp các tỉnh thành phía Nam để 
mọi người có thể chung tay góp sức và đoàn 
kết xây dựng các hoạt động vững mạnh để 
phục vụ chăm sóc sức khỏe từ tinh thần đến 
thể chất cho bà con”.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Vân 
(diễn viên điện ảnh Phi Thanh Vân) - Chủ 
tịch Chi Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng Tâm Tài Đức chia sẻ: “Bản 
thân tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được 
đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Chi hội và 

Trưởng Ban truyền thông sự kiện. Hơn hết, 
bản thân tôi luôn xây dựng các sự kiện trực 
tuyến và cả ở trực tiếp để mọi người có thể 
cùng nhau tham gia, bồi dưỡng về sức khỏe 
tinh thần cho mọi người. Tôi mong rằng Hội 
ngày càng  phát triển, cùng nhau nối rộng 
vòng tay để vun đắp các hoạt động phục vụ 
sức khỏe cho tất cả mọi người”.

Kết thúc chương trình, buổi họp mặt 
đã ghi nhận được nhiều ý kiến xây dựng 
chi Hội từ phía Hội viên, từ đó sẽ góp 
phần nâng cao các hoạt động bổ ích 
phục vụ cho cộng đồng nói chung cũng 

ĐÌNH VƯƠNG - ANH THƯ

Ông Phạm Đình Vương - Ủy viên thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng Đại diện Hội tại TP.HCM phát biểu Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch Chi Hội Giáo dục chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng Tâm Tài Đức chia sẻ

như tất cả các thành viên sinh hoạt tại 
Văn phòng Đại diện Hội tại TP.HCM. Qua 
đây, Văn phòng Đại diện Hội tại TP.HCM 
chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe 
và luôn tràn đầy năng lượng trong công 
việc, cống hiến hết mình cho những hoạt 
động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng trên cả nước.

Trước đó, ngày 25/2/2022 ông Vũ Việt 
Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo 
dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt 
Nam đã ghé thăm trụ sở trạm liên lạc của 
Văn phòng Đại diện Trung ương Hội tại 

TP.HCM và Công ty Cổ phần 168 (là thành 
viên Hội Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng Việt Nam). Trong dịp này, ông 
Vũ Việt Anh cũng đã họp mặt triển khai 
ý kiến chỉ đạo trong công tác sắp tới của 
Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đến một 
số cán bộ sinh hoạt ở Văn phòng Đại diện 
Trung ương Hội tại TP.HCM và các thành 
viên Ban chấp hành Chi hội Giáo dục 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hành Trình 
Tâm An và Chi Hội Giáo dục chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng Tâm Tài Đức. n
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Trung tâm nhân đạo Từ Tâm 
tổ chức cúng dường cho Trụ trì 
chùa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Vừa qua, Trung tâm Nhân đạo Từ Tâm (Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Chùa 
Huyền Trang (Nhà Bè, TP.HCM) tổ chức cúng dường 300 Trụ trì chùa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu nhân dịp đầu năm.

Nhân dịp Rằm tháng Giêng, (mùa truyền thống 
các lễ hội ) sức sống của mùa xuân: xuân 
giang, xuân thủy, xuân thiên trào dâng tạo 

sức sống cho bức tranh thiên nhiên tâm linh đêm 
rằm mùa xuân đẹp, bát ngát, rộng lớn và tràn đầy 
sức sống. Trung tâm Nhân đạo Từ Tâm phối hợp với 
Chùa Huyền Trang (Nhà Bè, TP. HCM), các nhà hảo 
tâm, tổ chức cúng dường 300 Trụ trì chùa tại tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu gồm có các chùa như: Thiền đường 
Liễu Quán 1; Liễu Quán 2; Chùa Phật Linh, xã Tân 
Hòa, huyện Tân Thành; Chùa Kiều Đàm; Chùa Phổ 
Hiền; Chùa Pháp Thành 2; Chùa Phước Hoa; Thiền 
Thất Bảo Lâm và một số chùa nhỏ trong tỉnh…

Quà phẩm vật bao gồm: gạo; mì, dầu ăn, đường, 
bột ngọt, nước ngọt, bánh ngọt, gạo lức sấy, chăn 
mền… và một số tiền mặt. Song song đó, Trung 
tâm Nhân đạo Từ Tâm còn phát 200 phần quà cho 
học sinh nghèo tại địa phương. Tổng cộng kinh 
phí cho chuyến đi cúng dường đầu năm này là 360 
triệu đồng.

Nhân chuyến này, Trung Tâm tiếp tục cúng dường 
đến Thiền Đường Duy Lực tại TP. Biên Hòa - Đồng 
Nai. Tổ chức chuyến đi có Thượng tọa Thích Truyền 
Tứ - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu Nghị Việt Nam 
Campuchia - Giám Đốc Trung tâm Nhân Đạo Từ 
Tâm làm trưởng đoàn; Ông Trần Thiện Thanh Tâm 
- Phó Giám đốc Trung Tâm cùng trụ trì các chùa... 
Chư tôn đức Tăng Ni đón tiếp đoàn ân cần niềm nở 
và vô cùng phấn khởi vì mùa dịch bệnh, kinh tế quá 
khó khăn nên người dân địa phương không có điều 
kiện cúng dường nhiều. Học sinh nghèo, hoan hỷ ca 
hát chúc mừng cảm ơn đoàn đã đem đến niềm vui 
cho dân nghèo, cho địa phương.

Ở Việt Nam, ngày rằm tháng Giêng là dịp dân 
chúng lên chùa cúng sao giải hạn, ước nguyện điều 
lành. Các chùa thường tụng kinh Dược Sư và khuyên 
các Phật tử cùng tụng niệm và hồi hướng công đức 
để thân tâm an lạc, thế giới được an lành. Chuyến 
cúng dường kết thúc cùng ngày trong hoan hỷ của 
mọi thành viên và các nhà hảo tâm tham dự.

SƯ CHƠN MINH
Thượng tọa Thích Truyền Tứ - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu Nghị Việt Nam 
Campuchia - Giám Đốc Trung tâm Nhân Đạo Từ Tâm tại buổi cúng dường, trao quà

Trung tâm Nhân đạo Từ Tâm, Chùa Huyền Trang (Nhà Bè TP.HCM) tổ chức cúng 
dường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhân dịp đầu năm 2022.

HỘI PHỔ BIẾN VÀ THAM VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM VI  HOẠT ĐỘNG:

l    THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT.

l   CỬ LUẬT SƯ LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG CHO TRUNG TÂM THAM GIA TỐ TỤNG ĐỂ 

BÀO CHỮA, ĐẠI DIỆN BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 

YÊU CẦU TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VỤ VIỆC MÀ TRUNG TÂM THỰC HIỆN TƯ VẤN 

PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT; THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THEO QUY 

ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ;

l   NHẬN VÀ THỰC HIỆN VỤ VIỆC TRONG TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC PHÁP LUẬT.

Trụ sở:  1.11 - 1.12 Cao ốc Ruby Garden, 2A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 9901 1616 – 08 4799 9888  - Email: trungtampbtvpl@gmail.com
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BẮC TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG: 

Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên - tỉnh Bình 
Dương có nhiều hầm mỏ và công ty chế biến 
khai thác khoáng sản. Đặc biệt là ở hai xã Tân Mỹ, 
Thường Tân . Vì vậy, lượng phương tiện xe ô tô 
tải, xe ben ... vận chuyển đất, đá từ các hầm mỏ 
đến các điểm tiêu thụ, tập kết hàng ngày với lưu 
lượng rất lớn, đặc biệt là trên tuyến đường ĐT746.

Nỗ lực giữ vững trật tự 
an toàn giao thông trên 
địa bàn

Vì vậy, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), 
không để diễn ra tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông 
trên đường, lực lượng CSGT của Đội CSGT huyện Bắc 

Tân Uyên thời gian qua đã nỗ lực không ngừng để ổn định địa 
bàn, bảo đảm tối đa về TTATGT trên tuyến đường này.

Được biết, đường ĐT746 qua địa bàn huyện Bắc Tân Uyên 
có tổng chiều dài hơn 44km với gần 2.000 lượt phương tiện 
qua lại/ngày đêm. Trong đó có gần 16km đường qua xã 
Tân Mỹ và xã Thường Tân hoạt động phức tạp về TTATGT. 
Tại khu vực này tập trung 17 hầm mỏ, 20 công ty khai thác, 
chế biến khoáng sản và 15 bến thủy nội địa. Vì vậy, xác định 
tuyến đường ĐT746 đoạn qua địa bàn xã Tân Mỹ, Thường 
Tân là tuyến đường trọng điểm, nếu không nỗ lực giữ vững 
TTATGT, thì với một lưu lượng lớn phương tiện lưu thông như 
vậy, nguy cơ mất ATGT, tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến 
TTATGT sẽ xảy ra.

Chính vì vậy, từ năm 2018 đến nay, lãnh đạo Công an 
huyện Bắc Tân Uyên đã chỉ đạo lực lượng CSGT huyện tăng 
cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự 
ATGT trên tuyến đường này. Trong đó, lượng lớn phương tiện 
vi phạm là các phương tiện vận khoáng sản từ các hầm mỏ, 
vì vậy, Đội CSGT huyện tập trung vào các hành vi vi phạm 
như chở hàng vượt quá tải trọng, kích thước cho phép; rơi vãi 
đất đá ra đường gây mất ATGT và vệ sinh môi trường; chạy 
quá tốc độ, tránh - vượt xe trái quy định; phương tiện không 
bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, hết hạn kiểm định, niên 
hạn sử dụng… 

Ngoài ra, để kiềm chế TNGT trên tuyến đường này, trong 
thời gian qua, lực lượng CSGT huyện đã tăng cường tuần tra, 
kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự ATGT; trong đó tập trung 
kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên 
nhân dẫn đến TNGT. 

Được biết, thời gian qua Công an huyện Bắc Tân Uyên đã 
sử dụng cân lưu động để kiểm tra tải trọng các phương tiện 
lưu thông qua đường ĐT746, chú trọng tại đoạn qua xã Tân 
Mỹ và xã Thường Tân. Riêng đối với các hầm mỏ khai thác 
khoáng sản, lực lượng công an tuyên truyền, vận động chủ 
hầm mỏ, tài xế lái xe ben chở khoáng sản phải chấp hành 
nghiêm quy định về môi trường, ATGT. Nếu có dấu hiệu vi 
phạm, phức tạp về trật tự giao thông, sẽ xử lý nghiêm. Các 
tài xế lái xe ben chở khoáng sản đều nhận thức được các 
quy định pháp luật,  nhận thức rõ được việc chấp hành Luật 
Giao thông, ý thức được những hậu quả nặng nề từ TNGT. 
Nhờ việc quản lý chặt như vậy, tình hình TTATGT tại đây luôn 
được giữ vững. Không có tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, 
tình trạng chở quá khổ quá tải được hạn chế nhất định, các 
phương tiện chở khoáng sản đều chấp hành che đậy, trùm 
bạt kín không để khoáng sản rơi vãi ra đường, không gây bụi, 
ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, Đội CSGT huyện Bắc Tân Uyên sẽ tiếp tục chỉ 
đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT 
trên tuyến, địa bàn, đặc biệt là trên tuyến ĐT746. Công tác 
TTKS - XLVP luôn được thực hiện nghiêm túc, không ngại khó 
ngại khổ để mang lại hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm 
soát. Mang lại nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận 
lợi phục vụ người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng và an toàn.
 PV

Bị lừa hàng tỷ đồng vì làm cộng 
tác viên bán hàng online

Thời gian qua, các cơ quan chức năng 
đã nhận được rất nhiều đơn trình báo của 
nhiều người dân vì bị sập bẫy lừa đảo từ 
hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng 
online cho các sàn thương mại điện tử. 
Vì nhẹ dạ cả tin, nhiều người đã mất trắng 
hàng tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội 
cho biết, mới đây, cơ quan này đã nhận 
được đơn trình báo của chị N. (1993) ở 
quận Cầu Giấy. Theo đơn trình báo, chị N. 
nhận được lời mời làm cộng tác viên chạy 
quảng cáo cho các sàn thương mại điện 
tử Tiki, Shopee... Sau khi tham gia công 
việc, chị N. được hướng dẫn làm nhiệm vụ 
thanh toán các đơn hàng để được hưởng 
tiền hoa hồng. Mỗi ngày có 7-15 nhiệm vụ 
với số tiền thưởng dao động từ 20 nghìn 
đến 50 nghìn đồng, tùy vào nhiệm vụ.

Chị N. đã thanh toán nhiều đơn hàng 
với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng và được 
hứa sẽ nhận tiền công khoảng 1,5 tỷ đồng, 
nhưng sau đó chị N. không nhận được tiền 
gốc và phần chiết khấu. Biết mình bị lừa, 
chị N. đã đến Công an phường Dịch Vọng 
Hậu trình báo sự việc.

Bình Phước: Xử phạt 100 triệu 
đồng Công ty địa ốc Nam Khương

UBND huyện Lộc Ninh ra quyết định xử 
phạt hành chính đối với Công ty TNHH Địa 
ốc Nam Khương 100 triệu đồng vì vi phạm 
kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính của UBND huyện Lộc Ninh, Công ty 
TNHH Địa ốc Nam Khương (địa chỉ tại thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do ông Vũ Văn 
Khương là Chủ tịch kiêm giám đốc đã thực 
hiện hành vi vi phạm hành chính “Kinh doanh 
dịch vụ môi giới bất động sản, đồng thời vừa 
là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp 
đồng trong một giao dịch kinh doanh bất 
động sản”. Hành vi vi phạm trên được quy 
định tại điểm d, Điều 59, Nghị định số 16 của 
Chính phủ ngày 28/1/2022 quy định xử phạt 
hành chính về xây dựng.Liên quan thông tin 
về “dự án Lộc Khánh”, Chủ tịch UBND xã Lộc 
Khánh Trần Quang Vinh khẳng định, tại địa 
phương hiện không có bất cứ dự án khu dân 
cư nào được cấp phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bắc Tân Uyên nỗ lực TTKS - XLVP, kiểm 
soát tải trọng để đảm bảo TTATGT

Không thu phí thủ công tại các trạm BOT toàn quốc từ 1/6
Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ rà soát, dán thẻ định danh toàn bộ các 

phương tiện ôtô thuộc phạm vi quản lý; vận động cán bộ công chức, viên chức, người 
lao động gương mẫu dán thẻ định danh đối với các phương tiện cá nhân để tham 
gia dịch vụ thu phí ETC, bảo đảm không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ 
ngày 1/6/2022.

Tổng cục Đường bộ triển khai thí điểm chỉ thu phí ETC tại tuyến cao tốc Hà Nội-
Hải Phòng; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông, xử lý các 
phương tiện đi sai làn thu phí ETC để khuyến khích các phương tiện dán thẻ, đồng 
thời đôn đốc các địa phương, nhà cung cấp dịch vụ đẩy nhanh tiến độ dán thẻ bảo 
đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát, dán thẻ định danh toàn bộ phương tiện ô tô thuộc 
phạm vi quản lý; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu 
dán thẻ định danh đối với các phương tiện cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, 
bảo đảm không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022.
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hướng mới và sự lựa chọn hàng 
đầu của người tiêu dùng

Bánh mì đông lạnh O’Smiles – 

Bánh mì đông lạnh là khái niệm 
còn khá mới mẻ với đa số người 
tiêu dùng hiện nay. Tuy nhiên việc 
sử dụng Bánh mì đông lạnh đang 
ngày càng được phổ biến hơn vì 
chất lượng và tính tiện lợi cho các 
bữa ăn sáng tại nhà và dần trở 
thành xu hướng mới kể từ năm 
2021 và những năm tới.

Bánh mì đông lạnh O’smiles là loại bánh mì 
tươi - một dạng bánh sạch, được chế biến 
sẵn và được bảo quản lạnh ở nhiệt độ cấp 

đông -180C. Khách hàng sau khi mua bánh 
mì về chỉ cần một chiếc lò nướng 
gia đình đơn giản, nồi chiên 
không dầu hoặc một chiếc 
chảo chống dính là có thể 
tự tay nướng ngay những 
chiếc bánh nóng giòn thơm 
ngon chỉ trong 5 phút! Ngon 
- Sạch - Tiện lợi - Bền vững, 
đó là những gì O’Smiles mong 
muốn mang lại cho người tiêu 
dùng sành điệu về ẩm thực.

O’Smiles Vietnam là thương hiệu 
của Công ty Cổ phần Những Nụ Cười 
Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất và 
phân phối bánh tươi đông lạnh, mang 
đến món ngon đậm chất ẩm thực Việt 
để người tiêu dùng trong nước và quốc 
tế được thưởng thức những ổ bánh “nóng 
hổi vừa thổi vừa ăn” bất cứ lúc nào ngay 
tại nhà. 

Đặt nhu cầu của người tiêu dùng lên hàng đầu, 
thương hiệu O’Smiles luôn hướng đến giá trị cốt 
lõi: Ngon - Sạch - Tiện lợi - Bền vững với công 
nghệ hiện đại và công thức sản xuất theo tiêu 
chuẩn bánh mì Pháp. Tất cả nguyên vật liệu đầu 
vào được chọn lọc kỹ lưỡng và tốt nhất, đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, không sử 
dụng phụ gia, chất bảo quản và chất tạo giòn. 
O’Smiles luôn là người bạn đồng hành cùng với 
người tiêu dùng tận hưởng cảm giác sung sướng 
khi chính tay mình vào bếp tạo ra món ngon dành 
cho những người thân yêu, gia đình, bạn bè, và 
cùng họ tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp khó quên.

O’Smiles tự hào và hân hạnh được phục vụ người 
tiêu dùng với 4 dòng sản phẩm bánh tươi đông 
lạnh đa dạng: Bánh mì tươi truyền thống, bánh mì 

nguyên cám, bánh mì mè đen và vỏ 
bánh Hamburger Bunza. Sự đa dạng 
hóa sản phẩm giúp cho người tiêu 

dùng tự do sáng tạo, chế biến các 
món ăn theo sở thích như: chuẩn bị một ổ 

bánh mì kẹp thịt hoặc trứng cho con đến trường, 
bánh mì chay nguyên cám tốt cho sức khỏe của ông 
bà hoặc một bữa tiệc hamburger tại nhà cho người 
thân và bạn bè. 

Với chất lượng ngon tuyệt hảo, đáp ứng được tiêu 
chuẩn dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, 
bánh tươi đông lạnh O’Smiles đã vượt qua thử 
thách xuất khẩu thành công đến đất nước có quy 
trình kiểm tra các tiêu chuẩn thực phẩm cao nhất: 
đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản vào năm 2021. 
Hiện các sản phẩm của O’Smiles rất được người 
tiêu dùng tín nhiệm chọn mua và đang có mặt tại 
các hệ thống siêu thị và đại lý tại 15 tỉnh, thành 
trong nước (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần 
Thơ, Hà Tĩnh, …).

Chiến lược phát triển của O’Smiles trong những 
năm tới là tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng 
nhà máy sản xuất, phát triển rộng khắp các kênh 
phân phối trong và ngoài nước để phục vụ người 
tiêu dùng tốt nhất.

Luôn quan tâm đến việc trải nghiệm mua hàng 
của người tiêu dùng, O’Smiles luôn cập nhật danh 
sách các điểm bán tại website www.osmiles.vn 
nhằm mục đích giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm 
kiếm các sản phẩm bánh tươi đông lạnh O’Smiles 
tại siêu thị gần nhất. Truy cập website O’Smiles tại 
mục “Mua ngay” để tìm hệ thống siêu thị bán sản 
phẩm gần bạn! 

O’Smiles hoan nghênh các sự hợp tác và mong 
tìm kiếm được nhiều đối tác phân phối các sản 
phẩm O’Smiles trong và ngoài nước. 

Người tiêu dùng dễ dàng mua sản phẩm O’Smiles 
tại: Hệ thống Co.op Mart, Aeon Bình Tân, Aeon Tân 
Phú, CitiMart, VGFood, Farmer’s Market, BHX 
online, Genshai, K Market, Nam An, KingFood, 
Phương Nam, Mekong, BeeMart, Mega Market, My 
Market, Shopee, Shopee Food, Grab Supermarket, 
Shark Market, Tiki Deli.

Website: www.osmiles.vn - 
Liên hệ: 0705 705 805
Hotline dành cho đối tác phân phối/đại lý: 
079 238 9029
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ĐỒNG NAI QUYẾT TÂM CAO 
PHỤC HỒI KINH TẾ XÃ HỘI 
TOÀN DIỆN VÀ VỮNG CHẮC
Trong năm 2022, với quyết tâm cao cùng với những giải pháp, mục tiêu cụ thể, Đồng Nai sẽ sớm phục 
hồi kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển toàn diện và vững chắc…

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Đồng 
Nai, trong năm 2022, việc tập trung thay đổi mô hình 
đầu tư để gia tăng giá trị và chú trọng xây dựng đội 

ngũ cán bộ có năng lực và uy tín sẽ là hai phương hướng 
quan trọng của tỉnh Đồng Nai để đạt được những mục tiêu 
đã đặt ra.  

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai cho 
rằng, trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai đề ra 5 nhiệm vụ trọng 
tâm để triển khai thực hiện. 

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải 
pháp, các lĩnh vực đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. 

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền 
và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; chú 
trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, 
nhất là người đứng đầu.

Thứ ba, nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn 
giao toàn bộ diện tích đất cho chủ đầu tư triển khai xây 
dựng các dự án. Đặc biệt, cảng hàng không quốc tế Long 
Thành xây dựng theo đúng tiến độ chỉ đạo của Chính phủ. 

Thứ tư, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước. Nhất là trên lĩnh vực quy hoạch, 
đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường. 

Thứ năm, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm 
an sinh xã hội, an dân, nâng cao chất lượng sống cho người 
dân. Nếu các nhiệm vụ trên được triển khai toàn diện sẽ 
góp phần thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của tỉnh. 

Trong việc thu hút đầu tư, Đồng Nai sẽ chú trọng thu hút 
có chọn lọc những dự án hàm lượng chất xám cao, sử dụng 
lao động có tay nghề mang lại giá trị lớn, đem lại lợi ích 
thiết thực cho tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, phải 
chọn lọc đầu tư, thay đổi mô hình đầu tư để đáp ứng mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, để đạt 
được mục tiêu đã đề ra, cần chú trọng xây dựng được đội 
ngũ cán bộ có năng lực và uy tín. Điều này đã được đề ra tại 
Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. 
Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Việc nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của cán bộ; quan tâm thực hiện chính sách 
đối với cán bộ, có chính sách đãi ngộ hợp lý và tạo môi 
trường làm việc tích cực để cán bộ yên tâm công tác. Công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, chú trọng. 
Công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, có sự kế thừa, 
đồng thời có bước phát triển. Công tác bố trí, điều động, bổ 
nhiệm, luân chuyển cán bộ đảm bảo nguyên tắc, công khai, 
minh bạch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
trong công tác cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các 
khuyết điểm, sai phạm của cán bộ…

Trong thời gian tới, giải pháp để xây dựng đội ngũ cán 
bộ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín cần phải 
tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các 
cơ  quan đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các 
quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công 
tác cán bộ; chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác cán bộ 
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn, 
điều kiện. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong 
công tác cán bộ; xử lý nghiêm, kịp thời đối với các khuyết 
điểm, sai phạm của cán bộ, đồng thời xem xét trách nhiệm 
của người đứng đầu đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, cần 
phải chú trọng việc nâng cao nhận thức chính trị cho cán 
bộ, đảng viên; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
trình độ lý luận chính trị; phát huy trách nhiệm của người 
đứng đầu cấp ủy, cơ quan và cá nhân cán bộ, nâng cao năng 
lực làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.
 PV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra hai dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chương trình “Tháng Ba biên 
giới

„
: Thực hiện chuỗi hoạt động 

ý nghĩa, thiết thực

Lễ phát động Chương trình “Tháng Ba 
biên giới” cấp Trung ương do Trung ương 
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung 
ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối 
hợp thực hiện đã được tổ chức tại 3 tỉnh 
Lào Cai, Nghệ An và Tây Ninh.

Các hoạt động chính trong “Tháng Ba 
biên giới” năm 2022 gồm: Hành trình 
Thanh niên đến với cột mốc biên giới gắn 
với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; giao 
lưu, thăm hỏi, tri ân những cựu chiến binh, 
cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng - những 
người đã và đang ngày đêm, không quản 
ngại khó khăn để thực hiện “nhiệm vụ kép” 
vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm 
soát phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên 
cương Tổ quốc. Đồng thời đoàn viên, hội 
viên, thanh niên đảm nhận, triển khai các 
công trình, phần việc thanh niên gắn với 
nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát 
triển kinh tế - xã hội, chăm lo, đồng hành 
cùng người dân và thanh thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới.

Phát hiện kho chứa gần chục tấn 
thực phẩm “bẩn”

Vừa qua, Đội 3, Phòng Cảnh sát môi 
trường - Công an thành phố Hà Nội vừa phối 
hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 
kho thực phẩm tại bãi Thanh Giang Ngoài, 
xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội, do 
bà H.T.B. (sinh năm 1965) ở thị trấn Kim 
Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội, làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức 
năng phát hiện trong kho đông lạnh của cơ 
sở kinh doanh thực phẩm này chứa khoảng 
gần 10 tấn sụn gà, chân gà, dạ dày động 
vật… được ép bánh, đóng trong các bao 
tải dứa,  nhiều sản phẩm đã bị mốc, bốc 
mùi hôi. Làm việc với lực lượng chức năng, 
bà H.T.B. không xuất trình được hoá đơn 
chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ 
số hàng trên.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 
toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu vi phạm 
tại kho đông lạnh của bà B. để tiếp tục xác 
minh và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG THUỐC 
ĐIỀU TRỊ COVID-19

NHẬT HẠ

Mới đây, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có quyết định cấp số đăng ký lưu hành cho 
3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir sản xuất trong nước là: Molravir 400 của 
Công ty CP Dược phẩm Boston Việt Nam, Movinavir của Công ty CP hóa-dược 
phẩm Mekorpha và Molnupiravir Stella 400mg của Công ty TNHH Liên doanh 
Stellapharm. Thuốc Molnupiravir giúp người mắc COVID-19 mức độ nhẹ và vừa có 
thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị.

Sử dụng thuốc điều trị Covid-19 an toàn và 
hiệu quả

Molnupiravir được sử dụng để điều trị Covid-19 mức 
độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính 
với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một 
yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Molnupiravir 
dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng 
dưới 5 ngày; không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp và 
không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi 
nhiễm để phòng Covid-19.

Thuốc Molnupiravir có cơ chế gây đột biến, làm gián 
đoạn sao chép RNA dẫn đến ức chế sự nhân lên của virus. 
Việc sử dụng Monulpiravia được quy định rất chặt chẽ, 
có nhiều đối tượng không được sử dụng hoặc sử dụng 
thận trọng loại thuốc này trong điều trị Covid-19.

Thuốc Molnupiravir là thuốc kháng virus SARS-
CoV-2 do Hãng dược Merck & Co. (Mỹ) nghiên cứu 
và phát triển. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy, 
thuốc kháng virus Molnupiravir cho kết quả khả quan 
về tính an toàn, làm sạch virus SARS-CoV-2 ở bệnh 
nhân Covid-19 thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm 
tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong.

Thuốc Molnupiravir thuộc nhóm thuốc kháng virus 
mang tên “chất ức chế polymerase”, hoạt động bằng cách 
tấn công vào một loại enzym mà virus dùng để sao chép 
vật liệu di truyền rồi đưa vào đó các đột biến khiến virus 
không thể tái tạo. Vì kháng thể tấn công protein bề mặt 
của virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa, nên thuốc kháng 
virus được trông đợi sẽ chống lại được nhiều biến thể 
hơn.

Theo kết quả quá trình nghiên cứu, khi virus xâm 
nhập tế bào, nó giải phóng ARN nhằm nhân bản chính 
nó rồi tiếp tục lây nhiễm các tế bào khác. Thuốc kháng 
virus Molnupiravir có chức năng gây rối quá trình sao 
chép của virus bằng cách chèn lỗi vào ARN virus để virus 
không thể tạo ra các hạt virus lây nhiễm.

Để đảm bảo nguồn cung ứng và tăng cường khả năng 
tiếp cận thuốc mới trong điều trị bệnh Covid-19, Bộ Y 
tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện đối với 3 
thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir sản xuất trong nước 

là: Molnupiravir 200mg của Công ty CP Hoá 
- Dược phẩm Mekophar; Molnupiravir 
400mg của Công ty TNHH Liên doanh 
StellaPharm; Molnupiravir 400mg 
của Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Boston Việt Nam.

Molnupiravir là thuốc mới, 
được cấp phép có điều kiện. 
Đây là thuốc kê đơn, cần tiếp 
tục theo dõi về chất lượng, 
hiệu quả, an toàn của thuốc 
trong quá trình lưu hành.

Theo Bộ Y tế, việc sử dụng 
thuốc Molnupiravir phải có sự 
thăm khám, kê đơn và hướng 
dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế. 
Người dân không nên lo lắng, tích 
trữ và tự ý sử dụng thuốc. Vì việc sử 
dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ 
ảnh hưởng tới điều trị bệnh. Đồng thời, 
tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức 
khỏe do nguy cơ các phản ứng có hại của thuốc.

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Cục Quản 
lý Dược khuyến cáo: Molnupiravir được sử dụng để điều 
trị Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng 
thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 
và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

Các giới hạn sử dụng thuốc: Molnupiravir dùng trên 
bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 
ngày. Không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp; không 
được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để 
phòng Covid-19.

Molnupiravir không được khuyến cáo sử dụng trong 
thời kỳ mang thai, cũng như cho con bú trong thời gian 
điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.

Bộ Y tế khuyến cáo: Người dân chỉ sử dụng thuốc 
Molnupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, 
các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, thận trọng của 
thuốc nêu trên. Trong quá trình sử dụng thuốc nếu gặp 
phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo 
ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ để được tư vấn và xử trí kịp 
thời. Đồng thời, đặc biệt lưu ý người dân không tự ý mua, 
sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ trên thị trường, chỉ sử dụng các thuốc đã 
được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, 
hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình.

Theo Cục Quản lý dược, giá bán thuốc điều trị Covid-19 
Molnupiravir như sau: Thuốc Molnupiravir (400 mg) 
dạng viên nang cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Boston Việt Nam sản xuất có giá là 11.500 đồng/viên. 
Dạng hộp có 1, 2, 5 vỉ x 10 viên/vỉ. Molnupiravir (200 mg) 
dạng viên nang của Công ty Cổ phần hóa - dược phẩm 
Mekophar có giá 8.765 đồng/viên. Dạng hộp 10 vỉ x 10 
viên. Molnupiravir 400mg do Công ty TNHH Liên doanh 
Stellapharm Việt Nam sản xuất có giá 12.500 đồng/viên 
(dạng viên nang cứng), mỗi hộp 1 vỉ hoặc 2 vỉ x 10 viên.

Molnupiravir đã được thử nghiệm lâm sàng cho 

khoảng 80.000 bệnh nhân tại 51 tỉnh, 
thành phố trên cả nước. Kết quả 

được Bộ Y tế công bố khi điều trị 
F0 trong cộng đồng cho thấy, 

Molnupiravir có tính an toàn 
cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ 
rệt về giảm tải lượng virus, 
giảm lây lan, giảm chuyển 
nặng, rút ngắn thời gian 
điều trị với tỷ lệ bệnh nhân 
có kết quả xét nghiệm RT-
PCR sau 5 ngày âm tính; tỷ 
lệ chuyển nặng rất thấp từ 
0,02%-0,06% và không có ca 

nào dẫn đến tử vong.

Những đối tượng không 
được dùng Molnupiravir 

trong chữa trị Covid-19
Việc Bộ Y tế cấp phép 3 thuốc chứa hoạt 

chất Molnupiravir sản xuất trong nước được 
cấp giấy phép lưu hành trong thời hạn 3 năm đã giúp 
người mắc Covid-19 mức độ nhẹ và vừa có thêm cơ hội 
lựa chọn thuốc điều trị. Tuy nhiên, những đối tượng nào 
khuyến cáo không được dùng Molnupiravir trong chữa 
trị Covid-19?

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú: Molnupiravir 
không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. 
Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp 
tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 
ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng;

Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho 
trẻ sơ sinh từ Molnupiravir, không khuyến cáo cho 
con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều 
Molnupiravir cuối cùng.

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên: Molnupiravir không 
được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể 
ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. 

Đối với nam giới: Molnupiravir có thể ảnh hưởng đến 
tinh trùng. Mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam 
giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ 
nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong 
thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir 
cuối cùng.

Người bị suy gan, suy thận có thể uống Monulpiravir. 
Người bệnh cần dùng một cách thận trọng. Bên cạnh đó, 
các tác dụng phụ thường gặp của Molnupiravir là tiêu 
chảy, buồn nôn, chóng mặt, tăng men gan...

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc 
Molnupiravir điều trị Covid-19 khi có đơn của bác sĩ theo 
đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, 
thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc 
Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên 
thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Molnupiravir, 
nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần 
thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và 
xử trí kịp thời. n
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LỮ ĐOÀN PHÁO BINH 96: 

Hoàn thành việc tiếp nhận, 
      đón chiến sĩ mới về đơn vị học tập, 
   công tác, huấn luyện năm 2022
Ngày 20/8/2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
ký Quyết định 2485 thành lập Lữ đoàn Pháo 
binh 96, Binh chủng Pháo binh đóng quân 
trên địa bàn xã An Phước, Long Thành, Đồng 
Nai. 14 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng 
ủy, Chỉ huy Lữ đoàn và toàn thể cán bộ chiến 
sĩ (CBCS) phát huy tốt truyền thống “Đoàn 
kết chủ động, khắc phục khó khăn, tiến bộ 
toàn diện” góp phần tô thắm truyền thống 
anh hùng “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn 
trúng” của Binh chủng Pháo binh, xây dựng 
Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, Lữ 
đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao…

Những năm vừa qua, trong mọi điều kiện kể cả 
khi còn nhiều khó khăn, CBCS Lữ đoàn vẫn 
bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững 

chắc”, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cả về quân sự, 
chính trị, hậu cần, kỹ thuật, sát với nhiệm vụ, địa bàn và 
phương án chiến đấu. 

Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn cũng tăng cường 
kiểm tra, bám nắm thao trường, kịp thời phát hiện, uốn 
nắn những sai sót của cán bộ, chiến sĩ, phân đội; chỉ đạo 
các đơn vị bám sát tiêu chuẩn “Đơn vị pháo binh huấn 
luyện giỏi” để có biện pháp nâng cao chất lượng huấn 
luyện. Một trong những biện pháp để nâng cao chất 
lượng huấn luyện của các đơn vị trong Lữ đoàn là thường 
xuyên duy trì và thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi 
đua, hướng các phong trào thi đua của các tổ chức quần 
chúng vào nội dung nâng cao chất lượng luyện tập, đột 
phá vào khâu yếu, mặt yếu của từng phân đội.

Lữ đoàn Pháo binh 96 luôn phát huy tốt truyền thống 
“Đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, tiến bộ toàn 
diện” góp phần tô thắm truyền thống anh hùng “Chân 
đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng” của Binh chủng Pháo 
binh, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh 
(TSVM), Lữ đoàn vững mạnh toàn diện (VMTD), hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao..., thực hiện đúng, đủ 
kế hoạch, chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện 
cho các đối tượng, chất lượng huấn luyện ngày càng được 
nâng lên, tiến bộ vững chắc.

Cùng với hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được 
giao, Lữ đoàn Pháo binh 96 đã tổ chức tốt các hoạt động 
nghĩa tình tại nơi đóng quân như xây dựng và trao tặng  
nhà tình nghĩa, tham gia thực hiện có hiệu quả phong 
trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đóng 
góp vào thành công chung của 2 huyện: Long Thành, 
Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt vai 
trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai, cứu nạn, cứu hộ, giữ vững và phát huy truyền thống 
“Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ pháo 
binh trong lòng nhân dân.

Không chỉ vậy, năm 2021 vừa qua, khi dịch Covid -19 
bùng phát, Đồng Nai là một trong những tỉnh thành dịch 
bùng phát mạnh, vì vậy, Lữ đoàn Pháo binh 96 cũng đã  

xuất quân giúp tỉnh Đồng Nai chống dịch Covid-19. Cán 
bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ giúp dân luôn quán triệt 
nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Binh chủng 
Pháo binh về tăng cường lực lượng giúp đỡ nhân dân 
phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm “an toàn 
của dân là trên hết, trước hết”, “Giúp dân là mệnh lệnh 
trái tim Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời, chấp hành nghiêm 
kỷ luật quân đội, nội quy làm việc tại địa phương được 
phân công, đảm bảo tốt các nguyên tắc về phòng, chống 
dịch, tránh lây nhiễm chéo, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 
Lữ đoàn Pháo binh 96 đã góp phần vào công tác đẩy lùi 
dịch bệnh.

Bước qua năm 2022, Lữ đoàn Pháo binh 96  tiếp nhận 
150 chiến sĩ mới từ các tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về 
học tập huấn luyện. Công tác tiếp nhận, biên chế vào 

các trung đội, đại đội được thực hiện khoa học; việc bố 
trí nơi ăn, nghỉ, học tập, huấn luyện tại đơn vị đảm bảo 
khoảng cách an toàn, đúng quy định phòng, chống dịch 
Covid-19. Đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội được bồi 
dưỡng, tập huấn và có kinh nghiệm trong tiếp nhận, hỗ 
trợ giúp chiến sĩ mới nhanh hòa nhập môi trường Quân 
đội, sẵn sàng bước vào huấn luyện năm 2022… Lữ đoàn 
được đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo mọi mặt, 
hoàn thành việc tiếp nhận, đón chiến sĩ mới về đơn vị học 
tập, công tác, huấn luyện và phòng, chống dịch theo quy 
định. Đồng thời, Lữ đoàn Pháo binh 96 đã chuẩn bị đầy 
đủ mọi mặt, đảm bảo yêu cầu theo quy định và an toàn 
phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho lễ ra quân 
huấn luyện và bước vào huấn luyện đạt kết quả cao. n

PV

Lễ giao nhận quân về Lữ đoàn Pháo binh 96 tại Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất 
ngày 16/02/2022

Lữ đoàn Pháo binh 96 sẵn sàng cho lễ ra quân huấn luyện và huấn luyện đạt chất lượng 
năm 2022
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Hoàn thành việc tiếp nhận, 
      đón chiến sĩ mới về đơn vị học tập, 
   công tác, huấn luyện năm 2022

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA VIỆT NAM
 
l    CHUYÊN SẢN XUẤT – KINH DOANH – XUẤT NHẬP KHẨU 
 CÁC LOẠI BAO PP, LDPE, HDPE
l   MUA BÁN CÁC LOẠI HẠT NHỰA CHÍNH PHẨM 
 VÀ TÁI CHẾ: PP, LDPE, HDPE

Địa chỉ: 
63 Ấp 5, QL 1A, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.
Điện thoại: 0918 838599 – Fax: 0723 550098

XÃ GÀNH DẦU – PHÚ QUỐC: 

Phát triển theo mô hình đơn vị 
hành chính - kinh tế đặc biệt

Gành Dầu - Phú Quốc là một điểm đến 
không thể bỏ qua khi du khách đặt chân 
đến đảo Ngọc. Với Cùng sự phát triển du 

lịch, nơi đây còn là địa điểm hấp dẫn cho các 
nhà đầu tư vào những dự án bất động sản có giá 
trị. Tọa lạc tại phía Tây Bắc của đảo Phú Quốc 
và nằm trọn trong vịnh Thái Lan, Gành Dầu 
được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khí hậu ôn 
hòa vô cùng mát mẻ.

Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ 
sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và 
quy mô dân số hơn 179.000 người của huyện 
Phú Quốc, có 9 đơn vị hành chính cấp xã, với 2 
phường Dương Đông, An Thới và 7 xã gồm: Bãi 
Thơm, Cửa Cạn, Cửa Ương, Dương Tơ, Gành 
Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu. Xã Gành Dầu đã và 
đang huy động các nguồn vốn để tập trung đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội để trở thành phường trực thuộc thành phố 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trong thời gian tới.

Đảng ủy – UBND Xã Gành Dầu nỗ lực tập trung 
thực hiện các quy hoạch, tiếp tục rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung các quy hoạch chi tiết, chuyên 
ngành phù hợp với quyết định số 633/QĐ-TTg 
và quyết định 868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về quy hoạch phát triển Phú Quốc, tổ chức 
quản lý quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch.

Giai đoạn 2021-2025, chính quyền địa phương 

tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững, sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư 
xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát 
chất lượng môi trường và nâng cao năng lực, hiệu 
quả quản lý Nhà nước của chính quyền đô thị. 

Cùng với sự phát triển của Thành phố Phú 
Quốc, Xã Gành Dầu thực hiện tốt cải cách thủ 
tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
thành phần kinh tế, các nhà đầu tư triển khai 
thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh 
phát triển trên địa bàn.

Tập trung phát triển du lịch, thương mại và các 
ngành dịch vụ; đẩy mạnh đưa du lịch phát triển 
chiều sâu, chất lượng cao, bền vững, cùng với 
các đơn vị hành chính khác trong địa bàn Thành 
phố, quyết tâm xây dựng thương hiệu du lịch Phú 
Quốc với nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao, 
độc đáo riêng của Phú Quốc, mang đậm bản sắc 
văn hóa dân tộc, thân thiện môi trường, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh; khuyến khích phát triển 
các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái...

Hiện tại, theo quy hoạch chung Thành phố Phú 
Quốc, ấp Gành Dầu là trung tâm Xã Gành Dầu. 
Trong tương lai, nếu phát triển được các dịch vụ 
du lịch, khai thác hải sản ở các bãi biển như: Bãi 
Dài, Bãi Rạch Vẹm,…thì Gành Dầu hoàn toàn có 
thể phát triển thành một khu đô thị kiểu mẫu.

LAI VÕ - QUỐC HIỀN
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LAN HƯƠNG

Ngay từ đầu năm 2022, Tỉnh Uỷ, HĐND và 
UBND tỉnh sát sao chỉ đạo các ngành, các 
cấp tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh cải 
cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư - kinh doanh, tập trung bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư các dự án KCN, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành 
và vượt kế hoạch đề ra. Hội nghị tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của 

ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư, 
triển khai dự án, nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội

KCN Bình Xuyên II (Vĩnh Phúc) được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đã và 
đang là điểm đến lý tưởng của các doanh nghiệp.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH VĨNH PHÚC: 

Ban quản lý các KCN luôn nhận được sự quan 
tâm, ý kiến đóng góp và sự phối hợp tích cực từ 
các Bộ, sở, ban, ngành, địa phương về những vấn 

đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các 
KCN. Ban thường xuyên hỗ trợ, cung cấp thông tin cho 
các doanh nghiệp khi có nhu cầu đầu tư hạ tầng, sản 
xuất trong các KCN; Sử dụng triệt để công nghệ thông 
tin trong công tác tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư trong 
bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19 và các chính 
sách về giãn cách xã hội; kịp thời giải đáp, cung cấp 
thông tin về tình hình sử dụng đất trong các KCN, các 
thông tin về KCN như cấp điện, cấp nước, phí xử lý nước 
thải, rác thải, để các nhà đầu tư tham khảo, nghiên cứu 
trước khi quyết định đầu tư..Xây dựng, chỉnh lý tài liệu 
xúc tiến đầu tư: “Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc – Điểm đến 
hấp dẫn và tin cậy của các Nhà đầu tư” và in tái bản 
1.800 cuốn với 03 thứ tiếng: Việt, Anh, Hàn, trong đó 
1.500 cuốn đã giao cho 05 đơn vị đầu tư hạ tầng các 
KCN (Khai Quang; Bình Xuyên; Bình Xuyên II; Bá Thiện; 
Bá Thiện II) làm đầu mối thực hiện xúc tiến đầu tư vào 
các KCN. Năm 2021 mặc dù trong bối cảnh tác động 
tiêu cực của dịch bệnh, các hoạt động thu hút đầu tư, 
phát triển doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, tuy 
nhiên Vĩnh Phúc vẫn đạt những kết quả nổi bật. Trong 

đó phải kể đến hoạt động thu hút đầu tư đã gặt hái 
nhiều thành công. Năm qua, Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 46 dự án 
FDI và DDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Lũy kế đến nay có 416 dự án còn hiệu lực. Việc đầu 
tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ban thường 
xuyên đôn đốc tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ 
tầng các KCN trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ quá 
trình phát triển KCN theo quy hoạch và kế hoạch, giám 
sát chủ đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình quan trọng, thiết 
yếu như: nhà máy xử lý nước thải; đường giao thông; hệ 
thống chiếu sáng; cây xanh;… nâng cao chất lượng cơ 
sở hạ tầng các KCN hiện có, tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi, để thu hút thêm các nhà đầu tư thứ cấp, tăng 
tỷ lệ lấp đầy các KCN.

Bên cạnh việc xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư, thì 
công tác bảo vệ môi trường cũng được ban quàn lý 
các KCN tỉnh vĩnh phúc đặc biệt quan tâm. Ban quản 
lý các KCN chưa được ủy quyền nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về Môi trường trong KCN theo Nghị định số 
82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy 
định về quản lý KCN, KKT, tuy nhiên, để nâng cao hiệu 
quản công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong 
KCN:  thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp tăng 

cường công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt 
chẽ các hoạt động phát thải gây ô nhiễm môi trường 
nước và không khí, quản lý nước thải công nghiệp, rác 
thải công nghiệp, rác thải nguy hại, rác thải sinh hoạt 
theo quy định; tăng cường phối hợp việc quản lý, thu 
gom, vận chuyển và xử lý chất thải để phòng chống 
dịch bệnh Covid -19 và nâng cao ý thức trách nhiệm 
về giữ gìn vệ sinh môi trường. Hầu hết doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh trong các KCN đều có ý thức cao 
bảo vệ môi trường, quan tâm và đầu tư xây dựng các 
hệ thống xử lý khí thải bằng các phương pháp hiệu 
quả cao. Chất thải rắn công nghiệp được các doanh 
nghiệp thu gom, phân loại tại cơ sở, một phần ít được 
tái sử dụng, phần còn lại được hợp đồng với các đơn 
vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Trong 
năm, không xảy ra sự cố môi trường tại các KCN. Với 
những nỗ lực của doanh nghiệp cùng nhiều giải pháp 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội 
của tỉnh và tăng cường công tác quản lý các dự án sau 
cấp phép của Ban, tình hình hoạt động SXKD của hầu 
hết các doanh nghiệp trong KCN ổn định, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 
trên toàn cầu, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì 
mức tăng trưởng ổn định. Ban quản lý các KCN xác 
định phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2022: Đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN đã 
được thành lập/cấp Chứng nhận đầu tư; tăng cường 
xúc tiến đầu tư tại chỗ, thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy 
yếu tố chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi 
trường làm tiêu chí ưu tiên; cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình 
đẳng giữa các nhà đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn 
cho các dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 
dự án sau đầu tư, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022. n
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Cách tính lịch của 
người Thái ở Sơn LaGIA BẢO

Với cách tính riêng có, lịch Thái cũng góp phần 
làm kho tàng văn hóa dân gian của đồng bào 
Thái thêm phong phú, đặc sắc, rất cần phải được 
bảo tồn và phát triển.

Từ xa xưa, đồng bào Thái ở Sơn La đã có cách 
tính lịch rất riêng. Lịch này được bà con sử 
dụng trong tất cả mọi việc của đời sống thường 

ngày như tang lễ, cưới xin, dựng nhà, lên nhà mới, sản 
xuất gieo trồng...

Lịch của đồng bào Thái căn cứ vào sự thay đổi của 
mặt trăng, mỗi chu kỳ thay đổi của mặt trăng là 1 
tháng. Tiếng Thái gọi tháng là “bươn” trùng với tên 
gọi mặt trăng, tức là một tháng có nghĩa là một trăng. 
Đồng bào Thái tính một năm có 12 tháng như dương 
lịch, nhưng chênh với lịch dương- lịch âm chung của 
đồng bào Kinh 6 tháng. Trong các tác phẩm văn học 
cổ, ca dao của người Thái cũng dùng tháng để chỉ khí 
hậu thời tiết, chẳng hạn: “Tháng giêng mưa rả rích, 
tháng hai nơi mưa nơi không, tháng ba nước đầy bến, 
tháng tư nước rỉ phai, tháng năm mưa giã từ bông lau, 
tháng sáu sấm suông lạnh cóng, tháng bảy gió cuộn 
gió lùa.... Bà con dựa vào thiên nhiên là biết được mùa 
vụ để gieo trồng cho hợp lý.

Lịch cổ của người Thái là một trong những di sản 
văn hóa có giá trị cao còn tồn tại đến ngày nay cùng 
với lịch sử tộc người Thái. Nó đã được truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác bởi các ông “mo” hay “po 
mự” (người chuyên xem ngày lành, tháng tốt trong 
một vùng). Trong các tác phẩm văn học cổ, ca dao của 
người Thái, cách đây trên nghìn năm, tổ tiên của người 
Thái thiên di đến vùng đất mới Mường Lò, mở mang 
bờ cõi ra các vùng Tây Bắc đã mang theo cả ông Mo, 
ông Nghè với sổ “pặp mự” để phục vụ cho việc tính 
ngày tháng trong mọi công việc. Như vậy, tổ tiên của 
người Thái biết dùng lịch để phục vụ đời sống đã trên 
ngàn năm nay.

Lịch của đồng bào Thái căn cứ vào sự thay đổi của 
mặt trăng, mỗi chu kỳ thay đổi của mặt trăng là 1 
tháng. Tiếng Thái gọi tháng là “bươn” trùng với tên 
gọi mặt trăng, tức là một tháng có nghĩa là một trăng. 
Theo đó, ngày đầu tháng là: Căm nưng bươn phặc, 
xong căm pên phắc mak kham, xam căm bươn hiếng 
(Nghĩa là: mồng một trăng ấp, mồng hai như trái me 
non, mồng ba trăng nghiêng). Đến giữa tháng: Xíp hả 
môn chộc, xíp hốc môn chẹn, xíp chết kin pết mết tô 
(Nghĩa là: mười rằm tròn lòng cối, mười sáu tròn trịa, 

Những món ăn dân 
tộc độc đáo của 
người Thái ở Sơn La

mười bảy ăn vịt hết con mới mọc) hoặc: Xíp hả bươn 
tốc, Xíp hốc bươn háng (Nghĩa là: mười lăm trăng lặn, 
mười sáu trăng treo). 

Đồng bào Thái tính một năm có 12 tháng như dương 
lịch, nhưng chênh với lịch dương- lịch âm chung của 
người Việt đang sử hiện nay là 6 tháng.  Trong các tác 
phẩm văn học cổ, ca dao của người Thái đã dùng tháng 
để chỉ khí hậu thời tiết, chẳng hạn: Tháng giêng mưa 
rả rích, tháng hai nơi mưa nơi không, tháng ba nước 
đầy bến, tháng tư nước rỉ phai, tháng năm mưa giã từ 

Tết cổ truyền của đồng bào Thái ở Sơn La

bông lau, tháng sáu 
sấm suông lạnh cóng, 

tháng bảy gió cuộn gió lùa.... 
Bà con dựa vào thiên nhiên là 

biết được mùa vụ để gieo trồng cho hợp lý. Tháng của 
người Thái với tháng âm lịch khác nhau. Đồng bào Thái 
thường nhìn vào mặt trăng trên trời mà đoán ngày, 
tháng trong năm. Người có kinh nghiệm thì năm nào 
sẽ mưa nhiều, gió nhiều thì người ta nhìn vào cây cối, 
con kiến làm tổ thấp thì sẽ gió nhiều, con kiến làm tổ 
cao thì sẽ ít có gió bão.

Ngày nay, đồng bào Thái ở các huyện Thuận Châu, 
Sông Mã, Mường La, Mai Sơn, thành phố Sơn La (tỉnh 
Sơn La); Tuần Giáo, Mường Ẳng, Điện Biên, Điện Biên 
Đông (tỉnh Điện Biên); Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai 
Châu); Mường Lò, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái)... vẫn đang 
dùng rất phổ biến lịch Thái trong đời sống hàng ngày. 
Hầu hết mọi người đều biết dùng và vận dụng vào mọi 
khía cạnh sinh hoạt. Ở mỗi vùng, mỗi bản đều có các 
ông “mo” hoặc “po mự” để lo việc xem ngày tốt, xấu 
cho những ai có nhu cầu như các ngày cưới vợ, gả 
chồng, dựng nhà, lên nhà mới… Các ông mo thường có 
cuốn sổ cổ làm căn cứ cho việc tính toán lịch và chọn 
ngày, chọn giờ phục vụ cho nhân dân có nhu cầu. 

Ngoài tính lịch theo tuần trăng, ở mỗi bản hoặc mỗi 
vùng đều có những người có sổ sách và biết tính toán, 
gọi là “ ông mo” hoặc “ po mự” để bà con xem ngày 
lành, tháng tốt. Trong cách tính lịch của mình, đồng 
bào Thái sử dụng 10 can, 12 Chi, tương đương trong hệ 
đếm Can Chi. 

Bằng việc quan sát các hiện tượng thiên nhiên, cây 
cỏ xung quanh mình mà người Thái có cách tính lịch 
cổ điển nhất, đó chính là những cơ sở thực tế cổ xưa 
nhất để con người làm nên lịch phục vụ chính cuộc 
sống của mình. Lịch của người Thái Tây Bắc cùng với 
những giá trị văn hóa khác làm nên bản sắc của đồng 
bào dân tộc rất đáng trân trọng và giữ gìn. n
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THIỆN NHÂN SENKO LAND: 
GIỮ CHỮ TÍN ĐỂ THÀNH CÔNG, 
HẾT LÒNG VÌ CỘNG ĐỒNG

TRẦN HOÀ

TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG 
SẢN ĐẦY SÔI ĐỘNG VÀ NHIỀU CẠNH 
TRANH, THIỆN NHÂN SENKO LAND 
TỪ MỘT DOANH NGHIỆP TRẺ ĐANG 
DẦN KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CỦA 
MÌNH. VỚI VIỆC ĐẶT MỤC TIÊU 
TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC 
QUYỀN MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI NGHỆ AN, 
CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG NGÀY CÀNG 
PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, MANG LẠI 
NHỮNG SẢN PHẨM TỐT VÀ ĐÁNG 
TIN CẬY CHO CÁC KHÁCH HÀNG.

Thiện Nhân Senko Land trong thời gian vừa qua luôn đề cao tinh thần 
đoàn kết, đồng lòng trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch

Thiện Nhân Senko Land – Tạo 
dựng thương hiệu bất động sản 
uy tín

Công ty Thiện Nhân Senko Land có văn 
phòng được đặt tại khối 2, thị trấn Diễn Châu, 
Nghệ An. Công ty hoạt động về lĩnh vực chuyên 
mua bán bất động sản, cung cấp cho các khách 
hàng những sản phẩm bất động sản tốt nhất.

Sau một thời gian hoạt động, Thiện Nhân 
Senko Land đã tạo dựng được thương hiệu tin 
cậy trong lĩnh vực bất động sản khu vực Bắc 
Trung bộ nói chung và khu vực Nghệ An nói 
riêng. Công ty, luôn đảm bảo sự minh bạch, 
uy tín cùng như hoàn thành đầy đủ các thủ tục 
pháp lý cho khách hàng.

Thiện Nhân Senko Land hiện nay đã và đang 
mở rộng quy mô với các văn phòng chi nhánh 
tại: Văn phòng Phổ Yên, Thái Nguyên; Văn phòng 
tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Văn phòng tại thị xã 
Thái Hòa, Nghệ An.

Những thành công này, là cả một sự quyết 
tâm của người làm nghề bất động sản, cũng như 
chữ tín trong kinh doanh, phát triển bền vững 
của doanh nghiệp. Đó chính là những nỗ lực 
không ngừng nghỉ của Ban giám đốc của Thiện 
Nhân Senko Land đã dẫn dắt công ty đi đúng 
hướng, vượt qua những gian khó để đạt được sự 
vinh quang.

Dù chặng đường không quá dài, nhưng trong 
thời cuộc nhiều cạnh tranh, Ban giám đốc của 
Thiện Nhân Senko Land vẫn đưa công ty vững 
bước trên con đường mà Thiện Nhân Senko 
Land hướng đến, khẳng định sự uy tín đối với 
mọi khách hàng.

Tầm nhìn và hướng đi của Thiện 
Nhân Senko Land

Bất động sản vốn là một kênh mang lại lợi ích 
cao và thu hút được nhiều nhà đầu tư. Hiểu được 

điều đó và lấy sự uy tín làm kim chỉ nam cho sự 
phát triển trong tương lai, Thiện Nhân Senko 
Land định hướng trở thành nhà phân phối độc 
quyền của một số dự án tại Nghệ An. Công ty 
không ngừng đổi mới, nỗ lực để mang đến cho 
thị trường những sản phẩm chất lượng, đi kèm 
với đó là các dịch vụ chuyên nghiệp mà công ty 
đã và đang mang đến cho khách hàng.

Ngoài những văn phòng chính tại khu vực 
Nghệ An và Hà Tĩnh. Công ty sẽ tiếp tục mở rộng 
các văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện. 
Để phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu mua bán bất 
động sản của khách hàng, mang lại sự chuyên 
nghiệp, cũng như khẳng định vị thế trên thị 
trường.

Lan tỏa những điều tốt đẹp đến 
cộng đồng

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid ập đến gây 
nên những khó khăn, ảnh hưởng nặng nề đến 
các doanh nghiệp, cũng như đời sống của người 
dân. Tuy nhiên, Thiện Nhân Sanko Land đã thực 
hiện mục tiêu kép trong việc phát triển công ty, 
cũng như hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, giúp 
đỡ người dân vượt qua đại dịch.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Thiện 
Nhân Senko Land đã đóng góp mì, gạo, thịt lợn 
với số lượng lớn cho bà con. Đề cao tinh thần 
đoàn kết, đồng lòng trong cuộc chiến đẩy lùi 
đại dịch. Đây không chỉ là trách nhiệm của mỗi 
doanh nghiệp, mà còn là sự lan tỏa những điều 
nhân ái trong đời sống.

Từ những sự lan tỏa yêu thương, mang lại 
những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng 
đồng. Công ty nhận được nhiều sự đánh giá cao, 
sự tín nhiệm của mọi khách hàng để vững bước 
trên con đường phát triển, trở thành công ty bất 
động sản hàng đầu. 

Công ty lan tỏa yêu thương đến 
cộng đồng trong đợt bùng phát 
dịch thứ 4

Công ty hướng đến trở thành nhà phân phối các sản phẩm bất động sản hàng đầu


