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

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri  
sau kỳ họp Quốc hội
SÁNG 23/6, TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ 
TRỌNG CÙNG CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1, THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 
3, QUỐC HỘI KHÓA XV TẠI CÁC QUẬN 
BA ĐÌNH, ĐỐNG ĐA VÀ HAI BÀ TRƯNG. 
HỘI NGHỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRỰC TIẾP TẠI 
TRỤ SỞ QUẬN BA ĐÌNH VÀ KẾT NỐI TRỰC 
TUYẾN ĐẾN CÁC ĐIỂM CẦU THUỘC ĐƠN 
VỊ BẦU CỬ SỐ 1.

ại hội nghị, cử 
tri các quận 
Ba Đình, Đống 
Đa và Hai Bà 
Trưng bày tỏ 
nhất trí kết quả 
của chương 
trình Kỳ họp 
thứ 3, Quốc hội 
khóa XV. Cử tri 

đánh giá cao và ghi nhận 
sự nỗ lực cố gắng chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ 
thời gian qua. Đồng thời 

càng đổi mới, sôi nổi, thực chất hơn; đã thực hiện 
đúng tinh thần là không nói lý thuyết chung chung, mà 
bám sát vào đời sống thực tế, bàn những vấn đề thiết 
thực, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương, 
đường lối của Đảng.

Dù chỉ làm việc trong ít ngày, nhưng kỳ họp đã hoàn 
thành khối lượng lớn nhiệm vụ: Thông qua 5 luật, 17 
nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án Luật khác và quyết 
định nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp để lại dư âm, 
dư luận rất tốt; Quốc hội đã cho thấy vai trò thực sự là 
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

“Tôi đề nghị HĐND các cấp cũng phải phát huy tinh 
thần đổi mới của Quốc hội, làm đúng vai là cơ quan 
đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất ở địa phương; đề ra được các chính sách 
phù hợp với lòng dân, để huy động sức mạnh nhân 
dân phục vụ xây dựng đất nước”, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan 
điểm nhất quán của Trung ương là phải phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực một cách kiên trì, nhân văn, bài 
bản và thuyết phục. Quy trình xử lý cán bộ vi phạm 
được thực hiện chặt chẽ, bài bản theo nguyên tắc của 
Đảng và các quy định pháp luật.

Tổng Bí thư cho biết, cuối tháng này, Trung ương sẽ 
tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm tổng kết, 
đánh giá những kết quả, hạn chế từ đó rút ra bài học 
kinh nghiệm để áp dụng cho giai đoạn mới.

“Đây là cơ sở để tổ chức hoạt động đồng bộ, thống 
nhất, hoạt động hiệu quả từ Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xuống Ban Chỉ 
đạo cấp tỉnh, bảo đảm ở đâu cũng “đúng vai, thuộc 
bài”, hướng tới giai đoạn phát triển mới về công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khi cán bộ không 
dám, không thể tham nhũng và không muốn tham 
nhũng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định rõ quan điểm 
xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là nhằm làm bài học 
răn đe chung, cảnh tỉnh để những người khác không 
vi phạm; đúng như Bác Hồ từng dạy là vì sự nghiệp 
chung, không thể không làm, cắt một vài cành sâu để 
cứu cả cây.

Tổng Bí thư mong muốn cử tri và nhân dân Thủ đô 
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến nghìn năm 
của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, đoàn kết, phấn 
đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn 
minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính 
trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. n PV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội

đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành có giải pháp cụ thể 
trong điều hành để phục hồi và phát triển nền kinh tế, 
kiềm chế lạm phát, khắc phục các yếu kém mà Quốc 
hội đã chỉ ra; nhanh chóng bình ổn giá xăng dầu, kiểm 
soát và xử lý các trường hợp lợi dụng tăng giá xăng 
dầu để tăng giá hàng hóa bất hợp lý; giữ được ổn định 
cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao 
động trực tiếp.

Nhiều vấn đề “nóng” được cử tri nêu ý kiến
Đặc biệt, các cử tri bày tỏ trân trọng, tin tưởng và 

đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư, của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu 
cực. Nhiều vụ việc lớn được xử lý như Việt Á, vụ thao 
túng thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản… 
nhân dân rất đồng tình.

Bày tỏ sự bất bình, lên án mạnh mẽ những hành vi 
trục lợi trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, 
trong đó có sự tiếp tay, bao che của một số cán bộ, 
đảng viên, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, cử tri 
Nguyễn Trần Quyên (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống 
Đa) đề nghị, bên cạnh việc đổi mới cơ chế quản lý bệnh 
viện công, các cơ quan chức năng cần tiếp tục mở rộng 
điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ 
chức vi phạm pháp luật.

Một số cử tri quận Đống Đa còn băn khoăn, lo lắng 
về chất lượng giáo dục khi học sinh phải học trực tuyến 
trong một thời gian dài; còn có ý kiến trái chiều về việc 
đưa môn Lịch sử là môn học tự chọn ở bậc THPT, có 
thể sẽ gây ra hậu quả, hệ lụy khó lường; giá sách hiện 
nay cũng chưa phù hợp, một bộ sách giáo khoa chỉ 
1 học sinh dùng xong là bỏ, gây lãng phí và tốn kém 
cho nhiều gia đình, nhất là trẻ em ở khu vực nông thôn, 
miền núi…

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội, Phó Chủ 
tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã tiếp thu, trao 
đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị cử tri nêu thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Thành phố.

Để cán bộ “không dám, không thể tham 
nhũng, không muốn tham nhũng”

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đánh giá, cử tri 3 quận đã nắm rất rõ tình hình 
của Thủ đô, đất nước, ý kiến phát biểu ngắn gọn, 
nhưng đề cập trúng các vấn đề, đóng góp ý kiến rất 
xác đáng, trách nhiệm.

Thông tin thêm về một số kết quả nổi bật của kỳ họp 
thứ ba, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng khẳng định, không khí làm việc Quốc hội ngày 



4 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh: 

Chuyện gì liên quan đến dân thì cán bộ phải để dân biết, giải 
thích cho dân rõ, dân hiểu và hướng dẫn dân cùng làm. Bởi 
làm lãnh đạo mà không được lòng dân là thất bại. Chính vì 
vậy, công tác cán bộ đóng một vai trò rất quan trọng. Công 
tác cán bộ tốt sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ tốt để bố trí 
vào những vị trí công tác phù hợp, góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cán bộ, là nhân tố hàng đầu đảm bảo 
sự thành công các mục tiêu cách mạng và các mục tiêu phát 
triển”. Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối với việc xây 
dựng tốt, làm tốt công tác cán bộ.

thành công các mục tiêu cách 
mạng và các mục tiêu phát triển. 

Từ thực tế cán bộ, đảng viên 
vi phạm bị xử lý kỷ luật thời gian 
qua cho thấy, cần nhiều giải pháp 
quyết liệt trong xây dựng đội ngũ 
cán bộ. Theo đó, thời gian tới, cấp 
ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai 
cần kiên quyết thực hiện nghiêm 
việc không bố trí cán bộ không đủ 
năng lực, phẩm chất, uy tín vào vị 
trí công tác quan trọng khi người 
cán bộ đó không đủ khả năng 
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phải xây dựng đội ngũ cán bộ 
kế cận với tầm nhìn chiến lược 
sau 10-15 năm, qua đó có kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lựa 
chọn được người phù hợp nhất, 
tâm huyết nhất với công việc 
được giao. Khi đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ không chỉ về lý luận chính 
trị, chuyên môn, nghiệp vụ mà 
còn phải đào tạo trình độ ngoại 
ngữ, công nghệ thông tin để đủ 
khả năng làm việc trong môi 
trường quốc tế.

Đối với nguồn lực cán bộ để 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát 
triển đất nước buộc phải có trình 
độ cao hơn; việc tu dưỡng, rèn 

THÙY DƯƠNG – NGỌC THẠCH

luyện bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức, kỹ năng, kinh 
nghiệm, sự bứt phá, sáng tạo, 
dám nghĩ dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, dám đương đầu với 
khó khăn, thử thách trong mỗi 
cán bộ phải là các yếu tố được 
thúc đẩy thường xuyên.

Công tác cán bộ là công việc 
trọng yếu, gồm rất nhiều khâu, 
từ đề ra tiêu chuẩn, tuyển dụng, 
đào tạo, đánh giá, sử dụng, đề 
bạt, bổ nhiệm, điều động, luân 
chuyển, khen thưởng, các chính 
sách cán bộ. Làm tốt công tác 
cán bộ là xây dựng được đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 
trong giai đoạn hiện nay đảm bảo 
đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, nhạy bén, 
không ngừng rèn luyện nâng cao 
đạo đức cách mạng có ý nghĩa 

Đối với đồng chí Bí thư 
Nguyễn Hồng Lĩnh, 
người rất quan tâm đến 

việc xây dựng đội ngũ cán bộ. 
Bởi nguồn nhân lực phải có tầm 
nhìn và phải có tâm huyết. Nếu 
hun đúc cho cán bộ tầm nhìn 
và thường xuyên kiểm tra giám 
sát, động viên thì cán bộ hành 
động tốt. Nếu không quan tâm, 
cán bộ làm chưa tốt mà không 
nhắc nhở, uốn nắn thì công việc 
sẽ không đạt được như mong 
muốn.

Tại Hội thảo “Tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền 
phong gương mẫu của đảng viên 
và trách nhiệm của người đứng 
đầu địa phương, đơn vị” vừa được 
tổ chức vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Hồng Lĩnh đã có những 
trao đổi về “Nâng tầm công tác 
cán bộ để tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương của Đảng”. Đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm 
của mình, công tác cán bộ tốt sẽ 
lựa chọn được đội ngũ cán bộ tốt 
để bố trí vào những vị trí công tác 
phù hợp, góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cán bộ, là 
nhân tố hàng đầu đảm bảo sự 

àm lãnh đạo mà không 
được lòng dân là thất bạiL

rất lớn trong tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương của Đảng hiện nay.

Làm tốt công tác cán bộ trong 
giai đoạn hiện nay không chỉ ở 
việc lựa chọn cán bộ ngay từ 
lúc tuyển dụng mà suốt chặng 
đường thực hiện các nhiệm vụ, 
mục tiêu chính trị để thực sự có 
được người cán bộ có trình độ, 
có những kỹ năng thành thạo, 
luôn có năng lực tích cực, không 
khuất phục trước khó khăn, cám 
dỗ để hoàn thành những mục 
tiêu, nhiệm vụ cách mạng. Đối với 
người cán bộ, lãnh đạo các cấp 
phải biết sử dụng người tài, biết 
truyền lửa, biết tổ chức công việc, 
sắp xếp đội ngũ cán bộ, cơ quan, 
đơn vị đoàn kết, thống nhất, nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. n

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh
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HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia 
bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp 
hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”, ngày 30/3/2022, Chủ 
tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND 
triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình 
đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch 
định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai các nhiệm vụ trong 
Kế hoạch nhằm giảm sự chênh 
lệch về vị trí, vai trò, tạo điều kiện, 

cơ hội phát huy trình độ, năng lực của nữ 
cán bộ, công chức, viên chức trong quy 
hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố 
trí và sử dụng tại cơ quan, đơn vị. Đồng 
thời, góp phần xây dựng và phát triển 
vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, 
viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đạt 
60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ 
quan quản lý nhà nước, chính quyền địa 
phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là 
nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc 
thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động thấp dưới 30% có 
thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với 
thực tiễn cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ 
nữ trong diện quy hoạch các chức danh 
quản lý, lãnh đạo các cấp đạt ít nhất 
40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 
2030. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức 
nữ trong diện quy hoạch các chức danh 
quản lý, lãnh đạo các cấp được đào tạo, 
tập huấn, nâng cao năng lực đạt 75% 
vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 
2030. Ở những địa bàn có đồng bào dân 
tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo là 

ĐẮK LẮK: 

ăng cường sự tham gia 
bình đẳng của phụ nữ 
trong các vị trí lãnh đạo  
và quản lý ở các cấp

người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ 
cấu dân cư.

Để đạt mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 
một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 
sau:

- Triển khai thực hiện chính sách, pháp 
luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi 
hành chính sách, pháp luật về cán bộ nữ 
và công tác cán bộ nữ.

- Đổi mới, tăng cường công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ gắn với 
quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, 
quản lý ở các cơ quan hoạch định, tham 
mưu thực hiện chính sách.

- Truyền thông, nâng cao nhận thức về 
bình đẳng giới và vai trò, vị trí, tiềm năng 
của phụ nữ trong thời kỳ mới.

- Lồng ghép các nội dung, chương trình 
về bình đẳng giới trong xây dựng, hoạch 
định và thực thi chính sách, luật pháp, 
chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội,... trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện pháp luật, chính sách 
về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

- Thông qua phần mềm quản lý hồ sơ 
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk 
Lắk xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, 
công chức, viên chức nữ, đồng thời, để 
theo dõi đánh giá việc thực hiện công 
tác cán bộ nữ, bình đẳng giới.

- Nâng cao hiệu quả các chương trình, 
chuyên mục, chuyên trang phản ánh kết 
quả thực hiện công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ, kịp thời biểu 
dương các cơ quan, đơn vị, địa phương 
thực hiện tốt mục tiêu Kế hoạch

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 
tổ chức chính trị xã hội trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ được giao phối 
hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền lồng ghép các hoạt động trong 
các chương trình, kế hoạch của ngành 
để thực hiện Kế hoạch; thực hiện phản 
biện xã hội đối với dự thảo chính sách, 
pháp luật và tăng cường giám sát theo 

T

chuyên đề, giám sát văn bản trong quá 
trình xây dựng, tổ chức thực hiện luật 
pháp, chính sách liên quan đến công tác 
cán bộ nữ.

Đồng thời, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ 
nữ các cấp thực hiện công tác vận động 
xã hội và các cấp, các ngành thực hiện 
bình đẳng giới và giám sát, phản biện xã 
hội một số mục tiêu cũng như việc thực 
hiện luật pháp chính sách về bình đẳng 
giới nói chung, cũng như tăng cường sự 
tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ 
nói riêng; phối hợp với các ban, ngành 
liên quan đề xuất việc bổ sung, hoàn 
thiện quy định về công tác cán bộ nữ.  n

 H.N
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ẢM BẢO QUYỀN 
ĐƯỢC TRỢ GIÚP 
PHÁP LÝ CHO NGƯỜI 
KHUYẾT TẬT

KHÔNG PHẢI LÀ THIẾU 
NGUỒN LỰC TRỢ GIÚP 
PHÁP LÝ (TGPL), MÀ LÀ 
THIẾU MỘT QUY ĐỊNH 
ĐỦ MẠNH, RÕ RÀNG VỀ 
CHẾ TÀI CŨNG NHƯ KHEN 
THƯỞNG ĐỂ ĐẢM BẢO 
QUYỀN ĐƯỢC TGPL CHO 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ 
KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH.

riển khai Đề án trợ giúp 
người khuyết tật giai đoạn 
2020-2030 theo Quyết 
định số 1190/QĐ-TTg ngày 
05/8/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ và Kế hoạch thực 
hiện Công ước của Liên 

hợp quốc về quyền của người khuyết 
tật tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 
26/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/
TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
người khuyết tật, hàng năm UBND tỉnh 
Kiên Giang và Sở Tư pháp đều có kế 
hoạch TGPL cho người khuyết tật có khó 
khăn về tài chính được quy định tại Luật 
TGPL năm 2017.

Các hoạt động TGPL cho người 
khuyết tật ở Kiên Giang được lồng ghép 
với các hoạt động TGPL khác nhằm 
đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được 
xác định trong các kế hoạch, chương 
trình, đề án về người khuyết tật. Trong 
thực hiện, có sự tham gia, phối hợp 
giữa Trung tâm TGPL nhà nước với cơ 
quan tiến hành tố tụng, tổ chức về người 
khuyết tật, Phòng Tư pháp và UBND cấp 
xã,…Công tác truyền thông được chú 
trọng với các hình thức khá phong phú 
qua chuyên mục “Phổ biến pháp luật về 

trợ giúp pháp lý và đáp pháp luật” trên 
Báo Kiên Giang mỗi năm 48 kỳ với nhiều 
câu chuyện pháp lý; tìm hiểu về TGPL, 
đọc các bài viết trên Cổng thông tin điện 
tử của Trung tâm có 759.610 lượt người 
truy cập; đặt Bảng thông tin về TGPL ở 
tất cả trụ sở UBND cấp xã và tổ chức về 
người khuyết tật, phát hành tờ giấp, thực 
hiện TGPL lưu động về cơ sở,…

Từ những nỗ lực nêu trên, năm 2021 
Trung tâm TGPL nhà nước đã bào chữa/
bảo vệ và đại diện ngoài tố tụng cho 
10 người khuyết tật có khó khăn về tài 
chính là bị can, bị cáo, bị hại, đương sự 
trong các vụ án hình sự, dân sự và quý I 
năm 2022 đã thụ lý thực hiện 07 vụ việc 
cho đối tượng này. Chẳng hạn như bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị 
Lê Thùy D ở xã Thạnh Lộc, huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang là người khuyết 
tật thần kinh không có khả năng nhận 
thức và tự bảo vệ bị đối tượng Lê Thanh 
V là người cùng xã đã có vợ và 02 con 
hiếp dâm (chưa đạt do nguyên nhân 
khách quan) qua sự thông báo của Cơ 
quan Cảnh sát điều tra huyện Châu 
Thành, kết quả kẻ thủ ác phải chịu 09 
tháng tù, đồng thời bồi thường tổn thất 

về danh dự nhân phẩm 30 triệu đồng 
(đã nhận 14.900.000 đồng, còn lại 
15.100.000 phải tiếp tục bồi thường). 
Một vụ việc khác TGPL cho người 
khuyết tật có khó khăn về tài chính 
trong những tháng đầu năm 2022 theo 
thông báo của TAND thành phố Hà Tiên 
về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 
Kết quả, hòa giải thành, bà Võ Thanh V 
và các con là người thừa kế quyền và 
nghĩa vụ của ông D đồng ý trả cho ông 
Hồ Ngọc T ở xã Tiên Hải, thành phố Hà 
Tiên 40 triệu tiền gốc và 16 triệu tiền lãi 
theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Nhận định về TGPL cho người khuyết 
tật có khó khăn về tài chính trong tố 
tụng hình sự tương đối thuận lợi, do có 
sự phối hợp chặt chẽ của Cơ quan điều 
tra, Viện kiểm sát, Tòa án theo Bộ luật Tố 
tụng hình sự và Thông tư số 10/2018/
TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-
VKSNDTC. Tuy nhiên, trong tố tụng dân 
sự, tố tụng hành chính, đại diện ngoài 
tố tụng và tư vấn pháp luật còn gặp khó 
khăn do một số cơ quan, tổ chức trong 
quá trình xử lý, giải quyết công việc có 
liên quan đến người khuyết tật có khó 
khăn về tài chính chưa quan tâm đúng 

KIÊN GIANG:

mức việc phổ biến quyền được TGPL, 
thông báo, thông tin cho Trung tâm 
TGPL nhà nước về vụ việc TGPL.

Khó khăn, hạn chế nhất hiện nay là 
làm thế nào để công tác truyền thông 
về TGPL cho người khuyết tật một cách 
đầy đủ, phù hợp và thiếu một quy định 
đủ mạnh, rõ ràng về chế tài cũng như 
khen thưởng để đảm bảo thực hiện Điều 
42 Luật TGPL năm 2017, và khi đó có 
lẽ chúng ta sẽ có điều kiện tập trung 
nguồn lực nhiều hơn vào thực hiện các 
vụ việc TGPL cụ thể, đảm bảo quyền 
được TGPL cho người khuyết tật có khó 
khăn về tài chính.

“Trong quá trình xử lý, giải quyết vụ 
việc liên quan đến công dân, nếu công 
dân thuộc diện người được trợ giúp 
pháp lý, cơ quan nhà nước có trách 
nhiệm giải thích quyền được trợ giúp 
pháp lý và giới thiệu đến tổ chức thực 
hiện trợ giúp pháp lý” (Điều 42 Luật Trợ 
giúp pháp lý năm 2017). n

THS. BÙI ĐỨC ĐỘ -  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TGPL 

 NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG
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 “LÁI XE AN TOÀN”, 
“DOANH NGHIỆP VẬN TẢI AN TOÀN” 

ĐỒNG NAI LÀ MỘT TRONG NHỮNG TỈNH CÓ SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐẦU CẢ NƯỚC. SỐ 
PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI CŨNG PHÁT TRIỂN MẠNH QUA TỪNG NĂM. NHẰM PHÁT 
ĐỘNG PHONG TRÀO HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN “NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2022”. ĐỒNG NAI TIẾP 
TỤC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG “LÁI XE AN TOÀN”, “DOANH NGHIỆP VẬN 
TẢI AN TOÀN” NĂM 2022.

THÚY THANH - THÙY DƯƠNG

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG

NĂM 2022

ới mục tiêu phát động 
phong trào hưởng ứng 
thực hiện “Năm an toàn 
giao thông 2022”; tiếp 
tục thực hiện các giải 
pháp siết chặt quản lý 

hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm 
soát tải trọng bằng các hành động 
thiết thực. Cụ thể, nhằm kéo giảm tai 
nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt cả 
03 tiêu chí. Nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với lĩnh vực hoạt động 
kinh doanh vận tải góp phần giảm tai 
nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đẩy 
mạnh phong trào thi đua trong các đơn 
vị vận tải, đội ngũ lái xe tích cực thực 
hiện tốt các quy định về trật tự an toàn 
giao thông, đóng góp thiết thực và hiệu 
quả cho công tác đảm bản an toàn giao 
thông trên địa bàn tỉnh. 

Được biết, việc trao các danh hiệu 
trong cuộc phát động thi đua nhằm 
phát huy tinh thần trách nhiệm của lái 
xe, doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải 
trong công tác đảm bảo an toàn giao 
thông; siết chặt quản lý hoạt động kinh 
doanh vận tải; góp phần giảm tai nạn 
giao thông trên địa bàn Tỉnh. Hoạt động 
này cũng nhằm nâng cao ý thức của các 
đơn vị vận tải, các lái xe trong việc đảm 
bảo an toàn giao thông cho hành khách 
và chính mình.

Về nhiệm vụ, với việc thực hiện nhóm 
giải pháp tuyên truyền, các đơn vị chức 
năng tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 
04/9/2021 của Ban Bí thư trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết 12/
NQ-CP ngày 19/02/2019, Chỉ thị số 12/
CT-TTg của Chính phủ; các Chỉ thị, Kế 
hoạch của Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tăng 
cường, siết chặt quản lý hoạt động kinh 
doanh vận tải, tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn 
giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao 
thông theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các văn 

bản quy phạm pháp luật đến các đơn vị 
vận tải, đưa pháp luật đi vào cuộc sống: 
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019, Nghị định số 10/2020/
NĐ-CP ngày 17/01/2020, Nghị định số 
123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của 
Chính phủ và Thông tư số 12/2020/TT-
BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 
thông vận tải.

Các cơ quan, đơn vị, các thành viên 
Hội đồng căn cứ chức năng nhiệm vụ 
của mình xây dựng các nội dung tuyên 
truyền pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông bằng nhiều hình thức phù hợp, 

sinh động, nội dung tuyên truyền ngắn 
gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp 
với từng đối tượng cán bộ, công chức, 
viên chức, nhân viên, lái xe. Tuyên truyền 
nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ công chức trong 
thực thi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền, 
giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên phục 
vụ tự giác nâng cao ý thức chấp hành 
Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là 
chấp hành về tốc độ, không chở quá 
tải, chấp hành về thời gian lái xe, không 
sử dụng rượu, bia, ma tuý, … thực hiện 

nghiêm các giải pháp Năm an toàn giao 
thông 2022. Tiếp tục tuyên truyền đến 
các doanh nghiệp vận tải đủ điều kiện 
thực hiện đăng ký thi đua giải thưởng 
danh hiệu lái xe an toàn, doanh nghiệp 
vận tải an toàn. Tuyên dương, khen 
thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân 
có thành tích hoặc kỷ luật đối với cá 
nhân, tập thể vi phạm trật tự an toàn 
giao thông. Nâng cao hơn nữa chất 
lượng dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh và 
cuối cùng là tuyên truyền thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
trong ngành giao thông vận tải. n
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AN GIANG PHỐI HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 

Hội nghị tập huấn Luật Biên Phòng Việt Nam

Hội nghị có sự tham gia của 
PGS. TS. Đinh Vũ Thủy - 
Phó chỉ huy trưởng Bộ đội 

biên phòng tỉnh và 205 lượt báo 
cáo viên , tuyên truyền viên pháp 
luật trong hệ thống công đoàn. Tại 
Hội nghị, các đại biểu được nghe 
PGS.TS Đinh Vũ Thủy triển khai 
nội dung Luật Biên phòng Việt 
Nam và các văn bản quy định chi 
tiết. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có 
sự tham dự của ông Dương Thái 
Hải – Trưởng phòng Phòng Cảnh 
sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ 
tư pháp, Công an tỉnh và cũng là 
báo cáo viên triển khai nội dung 
Luật Thi hành án hình sự.

Để góp phần thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 
trong tình hình mới, việc tổ chức 
Hội nghị được chia thành 02 lớp 

diễn ra trong 2 ngày để triển khai 
các nội dung nêu trên.

Đây là một trong những hoạt 
động thiết thực, đảm bảo cho các 
báo cáo viên, tuyên truyền viên 
nắm vững những nội dung cơ bản 
của các văn bản quy phạm pháp 
luật, nhất là vai trò, ý nghĩa của 
việc ban hành Luật Biên phòng 
Việt Nam và trách nhiệm bảo vệ 
biên giới quốc gia của các ngành 
các cấp. Đồng thời, làm cơ sở để 
các báo cáo viên, tuyên truyền 
viên tham mưu cho thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị triển khai lại cho 
công chức, viên chức, người lao 
động, Nhân dân trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan, đơn vị mình. n

 
 BÍCH NGỌC

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HƯNG YÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN 
NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN 
PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2022

Ngày 17/6/2022, Sở Tư 
pháp tỉnh Hưng Yên 
tổ chức Hội nghị tập 

huấn nghiệp vụ về xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật và công tác hòa 
giải ở cơ sở cho gần 1.500 
đại biểu là đại diện lãnh đạo 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã, công chức tư pháp cấp 
huyện, công chức tư pháp – 
hộ tịch và các tổ trưởng tổ 
hòa giải. Hội nghị được tổ 
chức với hình thức trực tuyến 
tại 01 điểm cầu chính và 09 
điểm cầu của Ủy ban nhân 
dân huyện, thị xã. Đồng chí 
Nguyễn Đình Chung - Giám 
đốc Sở Tư pháp chủ trì và 
phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Lê 
Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ 
biến, giáo dục pháp luật - Bộ 

Tư pháp đã giới thiệu khái 
quát một số nội dung trong 
quản lý nhà nước về công tác 
hòa giải ở cơ sở; kết quả, hạn 
chế trong quản lý nhà nước 
về công tác hòa giải ở cơ sở 
thời gian qua; các giải pháp 
cơ bản nâng cao hiệu quả 

công tác này thời gian tới và 
một số mô hình tổ hòa giải 
hiệu quả trên cả nước tại Hà 
Nội, Lạng Sơn, Quảng Bình. 
Theo Vụ trưởng Vụ Phổ biến, 
giáo dục pháp luật, để nâng 
cao hơn nữa vị thế của công 
tác hòa giải ở cơ sở, ngày 

càng thu hút những người 
có kiến thức pháp luật, ý 
thức trách nhiệm cộng đồng 
tình nguyện tham gia vào 
công tác này thì thời gian tới 
các cấp, các ngành và đặc 
biệt là cơ quan tư pháp, hệ 
thống Mặt trận Tổ quốc các 
cấp tỉnh Hưng Yên cần thực 
hiện tốt các giải pháp như: 
tăng cường nâng cao nhận 
thức của cấp ủy Đảng, chính 
quyền về trách nhiệm đối với 
công tác hòa giải ở cơ sở 
để từ đó bảo đảm kinh phí 
cho công tác này; đẩy mạnh 
tuyên truyền với hình thức 
phù hợp về công tác hòa 
giải ở cơ sở; chú trọng nâng 
cao năng lực đội ngũ hòa 
giải viên ở cơ sở; huy động 
nguồn lực xã hội hỗ trợ cho 
công tác hòa giải ở cơ sở và 

Ngày 14/6/2022 và ngày 
15/6/2022, Trên cơ sở Kế 
hoạch số 03/KH-HĐPH 
ngày 09/6/2022 của Hội 
đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh 
An Giang, Sở Tư pháp và 
Liên đoàn Lao động tỉnh 
cùng phối hợp với Bộ Chỉ 
huy Bộ đội biên phòng 
tỉnh tổ chức thành công 
Hội nghị tập huấn Luật 
Biên phòng Việt Nam và 
các văn bản quy định chi 
tiết cho lực lượng báo cáo 
viên pháp luật và tuyên 
truyền viên trong hệ 
thống công đoàn.

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của Ngành Tư pháp Hưng Yên năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 320/
QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

hòa giải viên; ứng cụng công 
nghệ thông tin vào công tác 
hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh 
công tác dân vận và các mô 
hình dân vận khéo vào hòa 
giải ở cơ sở.

Hội nghị đã trang bị những 
nội dung cơ bản của Quyết 
định số 25/2021/QĐ-TTg về 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật và các giải 
pháp nâng cao hiệu quả công 
tác hòa giải ở cơ sở, để từ đó 
đội ngũ công chức các cấp 
sẽ thực hiện tốt hơn công tác 
tham mưu giúp Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp triển khai 
có hiệu quả công tác hòa giải 
ở cơ sở và xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trong thời gian tới. n

 PV

Quang cảnh Hội nghị
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Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức sinh hoạt  
Ngày Pháp luật và học tập, làm theo Bác định kỳ tháng 6

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đỗ Thị 
Anh Đào – Trưởng Phòng Xây 
dựng và Phổ biến, giáo dục pháp 

luật Sở Tư pháp đã triển khai nội dung 
văn bản pháp luật có hiệu lực trong 
tháng 6 gồm:  Thông tư số 03/2022/
TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời 
hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
đối với công chức, viên chức trực tiếp 
tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc 
lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương; 
Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 
22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

Quang cảnh buổi sinh hoạt

trong công việc, cuộc sống từ chuyến 
đi lịch sử trong khoảng thời gian người 
ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc 
Việt Nam, tận tụy cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, cho tự do và hạnh phúc 
của nhân dân, cho lý tưởng cách mạng 
cao cả của thời đại. Bác luôn đặt lợi ích 
của tập thể, của nhân dân lên trên hết, 
hài hòa và đúng đắn nhất giữa lời nói 
và việc làm tạo ảnh hưởng lan tỏa đến 
mọi người. 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt đồng chí 
Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc Sở Tư pháp 
đã chỉ đạo công chức, viên chức của 
Sở phát huy tinh thần trách nhiệm, thực 
hành nêu gương, nghiêm tức thực hiện 
văn hóa trong công sở góp phần xây 
dựng, nâng cao hình ảnh đẹp của người 
công chức, viên chức ngành tư pháp. 
Đồng thời, yêu cầu toàn thể cán bộ công 
chức, viên chức tập trung thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ chuyên môn theo Kế 
hoạch. Bên cạnh đó, yêu cầu tất cả các 
công chức, viên chức nâng cao hơn nữa 
tính tự giác, thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, đảm bảo hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ theo đúng tiến độ. n PV

điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 
lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 
06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Thông tư hướng dẫn trang bị 
kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, 

sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
Thực hiện việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh định kỳ tháng 6 nhân dịp kỷ niệm 
111 năm của Bác Hồ ra đi tìm đường 
cứu nước, với phần trình bày của đồng 
chí Lê Xuân Quý – Bí thư Chi bộ 1, nội 
dung nói đến “tinh thần và trách nhiệm” 
thông qua các mẫu câu truyện về những 
người được gặp gỡ và tiếp xúc với Bác 

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 
HOẠT ĐỘNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA CỦA 
LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Dự thảo Thông tư gồm 03 chương 
19 điều, quy định nguyên tắc, 
nội dung, quy định về đầu tư 

xây dựng và hoạt động, thẩm quyền, 
hồ sơ, trình tự thủ tục công bố, công bố 
lại, gia hạn, đóng, tạm dừng hoạt động 
cảng, bến thủy nội địa của lực lượng 
CAND; trách nhiệm của cơ quan, đơn 
vị quản lý cảng, bến thủy và hoạt động 
của người, phương tiện trong khu vực 
cảng, bến thủy CAND.

Theo đó, nguyên tắc quản lý hoạt 
động cảng, bến thủy CAND phải tuân 
thủ quy định tại Thông tư này và các 
quy định khác của pháp luật có liên 
quan; bảo đảm đúng mục đích, yêu 
cầu, an toàn và hiệu quả. Từng bước 
hiện đại hóa, áp dụng khoa học, kỹ 
thuật nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội 
địa CAND.

Đối với việc đầu tư, xây dựng và điều 
kiện hoạt động cảng, bến thủy CAND, 
Điều 7 dự thảo Thông tư quy định cụ 

thể việc đầu tư, xây dựng, phân cấp, 
ủy quyền đầu tư, xây dựng cảng, bến 
thủy CAND được thực hiện theo Luật 
Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu 
thầu, các văn bản chi tiết, hướng dẫn 
thi hành luật và các thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định về đầu tư 
xây dựng trong CAND.

Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng cảng, 
bến thủy phải phù hợp với quy hoạch 
kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy 
nội địa, phòng cháy và chữa cháy, bảo 
vệ môi trường; tuân thủ tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn 
ngành Công an, đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội trên tuyến, địa bàn và các 

quy định khác tại Thông tư này. Cảng, 
bến thủy hoạt động phải được cấp có 
thẩm quyền công bố hoạt động, ban 
hành nội quy hoạt động cảng, bến 
thủy CAND theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư ban hành 
kèm theo các biểu mẫu sử dụng trong 
công tác quản lý cảng, bến thủy CAND, 
gồm: Tờ khai đề nghị công bố, công 
bố lại, gia hạn hoạt động cảng, bến 
thủy CAND (Mẫu số 01); Quyết định 
về việc (công bố, công bố lại, gia hạn, 
đóng, tạm dừng, ban hành nội quy) 
cảng, bến thủy CAND (Mẫu số 02); Sổ 
theo dõi quản lý hoạt động cảng, bến 
thủy CAND (Mẫu số 03). Công an các 
đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ 
chức in ấn, quản lý, sử dụng các biểu 
mẫu quy định tại khoản 1 Điều 6 dự 
thảo Thông tư...  n PV

Vừa qua, Sở Tư pháp tổ 
chức sinh hoạt Ngày pháp 
luật và học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức phong cách 
Hồ chí Minh định kỳ tháng 
6 với sự tham dự của  công 
chức, viên chức, người lao 
động của Sở. 

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa 
của lực lượng Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa

Đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp phát 
biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt
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YÊN BÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG 
TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Phòng ngừa tội phạm 
xâm hại trẻ em

Trong thời gian qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục 
pháp luật huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò 
trách nhiệm trong công tác tham mưu, ban hành văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tuyên truyền PBGDPL cho 
cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Hội đồng Phối hợp phổ biến 
giáo dục pháp luật (PBG-
DPL) huyện Yên Bình hiện 

có 28 thành viên tại các cơ quan, 
ban ngành, đoàn thể huyện, đội ngũ 
tuyên truyền viên pháp luật tại xã 
thị trấn gồm có 932 người, đội ngũ 
công chức làm công tác PBGDPL 
26 người. Trong năm 2021 và quý 
I năm 2022, công tác tuyên truyền, 
PBGDPL của Hội đồng phối hợp PB-
GDPL đã thu được những kết quả 
nhất định, đa số các ngành, thành 
viên của Hội đồng đã phát huy 
được vai trò trách nhiệm của mình 
trong công tác tham mưu, ban hành 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và thực 
hiện tuyên truyền PBGDPL cho cán 
bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện, 
đã tập trung tuyên truyền những nội 
dung, lĩnh vực mà mình phụ trách, 
đã có sự lãnh đạo và chỉ đạo sát 
sao của Hội đồng phối hợp PBGDPL 
và của các ngành thành viên, của 
UBND các xã, thị trấn thể hiện thông 
qua việc ban hành các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn tuyên truyền, báo 
cáo kết quả công tác tuyên truyền.

Hội đồng PBGDPL huyện đã chỉ 
đạo các ngành, thành viên phối hợp 
với Phòng Tư pháp tổ chức 4 Hội 

nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật cho 198 đại biểu là tuyên 
truyền viên pháp luật cấp xã, Bí thư 
chi bộ, Trưởng thôn, các hòa giải viên 
ở cơ sở tại các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện. Tổ chức thực hiện tuyên 
truyền PBGDPL lồng ghép được 147 
buổi với 10.928 lượt người tham gia. 
Tổ chức tham gia 3 cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật trực tuyến như cuộc thi 
“Thanh niên với pháp luật”; “Tìm hiểu 
Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; Cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 
về bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân” đã thu hút trên 3.000 cán bộ và 
Nhân dân hưởng ứng tham gia…

Trong thời gian tới, Hội đồng 
PBGDPL huyện Yên Bình tiếp tục 
tăng cường phối hợp với các ban 
ngành thành viên trong hội đồng; 
quán triệt vai trò của cấp uỷ đảng 
tham mưu với Hội đồng PBGDPL về 
các văn bản luật. Bám sát thực tiễn 
địa phương, đổi mới phương thức 
tuyên truyền; Nhân rộng các mô 
hình cách làm hay hiệu quả trên địa 
bàn; Cụ thể hóa các phương hướng, 
nhiệm vụ đã đề ra để làm tốt các 
nhiệm vụ được giao. n

HỘI ĐỒNG PBGDPL  
HUYỆN YÊN BÌNH

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tình hình tội phạm liên quan 
đến xâm hại trẻ em diễn biến đáng báo động. Số vụ việc xâm hại xảy 
ra nhiều và đang có chiều hướng gia tăng. Năm 2021 và 05 tháng đầu 

năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh đã thụ lý thực hành quyền 
công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với 25 vụ/29 bị can.

Nhiều vụ việc có tính chất loạn luân, xảy ra trong thời gian dài… Bị hại chủ 
yếu là các cháu gái người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi. 
Đây là những vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thông qua tin 
báo, tố giác về tội phạm của bị hại hoặc thân nhân của bị hại trình báo. Thực 
tế vẫn còn nhiều vụ việc do ảnh hưởng của hủ tục hoặc do tâm lý e ngại, 
mặc cảm sợ bị kỳ thị, điều tiếng của dư luận xã hội nên nạn nhân và gia đình 
không dám hoặc không muốn tố giác… Nạn nhân là các cháu đang tuổi đi 
học, tâm sinh lý đang phát triển cần có một môi trường an toàn để được vui 
chơi, học tập, đồng thời cần có sự quan tâm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ của 
gia đìnhg, cũng như toàn xã hội.

Để bảo đảm phòng ngừa và giảm thiểu tội phạm xâm hại trẻ em trên địa 
bàn tỉnh; UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 2571/UBND-NC ngày 
10/6/2022 của về việc phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em. Trong đó, Chủ 
tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau đây:

Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em; 
Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội “về việc tiếp 
tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về 
phòng, chống xâm hại trẻ em”; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, 
xâm hại trẻ em”; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ “về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và 
bảo vệ trẻ em”, đảm bảo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước về bảo vệ trẻ em được thực hiện hiệu lực, hiệu quả, thống nhất và 
đi vào thực tiễn.

Tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu; quản lý chặt chẽ việc kết 
hôn, đăng ký kết hôn nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp tảo hôn để có 
biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Cơ quan 
chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an huyện, Công an cấp xã tiếp tục 
nâng cao nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy 
mạnh công tác quản lý nắm tình hình, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, 
phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi liên quan đến tội phạm 
xâm hại trẻ em. n

PV

 Một tiểu phẩm tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Yên Bình
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Phổ biến pháp luật góp phần thúc đẩy giảm thiểu tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết tại xã Mậu Long, tỉnh Hà Giang

Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Vừa qua, tại xã Mậu Long (Yên Minh), 
Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp 
tổ chức 2 lớp truyền thông phòng 

chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống theo hình thức trực tiếp và trực 
tuyến. Tham dự có lãnh đạo Vụ Phổ biến 
giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đại diện 
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam; 
lãnh đạo Sở Tư pháp; UBND xã Mậu Long. 

Thực hiện chương trình “Tăng cường 
pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU 
JULE) được tài trợ bởi Liên minh châu 
Âu, với đóng góp tài chính từ UNICEF và 
UNDP, Bộ Tư pháp phối hợp triển khai thực 
hiện. Trong thời gian 1 ngày, 40 đại biểu 
là bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện một 
số gia đình dân tộc thiểu số có con trong 
độ tuổi thiếu niên, các em học sinh lớp 9 
trên địa bàn xã Mậu Long đã được nghe 
Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật giới thiệu 
tổng quan về mục đích, ý nghĩa của lớp 

tập huấn; giới thiệu các chuyên đề về thực 
trạng, nguyên nhân, quy định pháp luật về 
tảo hôn, hôn nhân cận huyết và các quy 
định pháp luật khác có liên quan; kỹ năng 
truyền thông về giảm thiểu tảo hôn, hôn 
nhân cận huyết cho hòa giải viên, tuyên 
truyền viên và người có uy tín trong cộng 
đồng; đồng thời chia nhóm thảo luận, 
thực hành kỹ năng truyền thông và xử lý 
tình huống…

Thông qua đây, góp phần phát huy hiệu 
quả trong việc truyền thông phòng chống 
tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trên địa 
bàn; nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm của người dân trong việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về hôn nhân 
và gia đình; ngăn ngừa có hiệu quả tình 
trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, góp 
phần nâng cao chất lượng dân số tại các 
xã vùng cao, vùng sâu vùng xa.

LÊ HẢI

Thanh Hóa đã tổ chức 1.854 hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho 181.782 lượt 
cán bộ, Nhân dân ở các huyện miền núi tham gia; 257.152 cuộc tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật trực tiếp cho 1.589.217 lượt người.

Thanh Hóa có 11 huyện miền núi. Trong đó, 
có 5 huyện vùng biên giới tiếp giáp với nước 
bạn Lào. Dân số trên 900.000 dân, Thanh 

Hóa có 667.000 người là đồng bào dân tộc thiểu 
số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân 
trí thấp. Tồn tại nhiều tập quán, hủ tục lạc hậu. Tình 
trạng truyền đạo, vượt biên trái phép, buôn bán, vận 
chuyển ma túy vẫn diễn ra ảnh hưởng đến an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban 
Dân tộc tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự Bộ đội biên phòng, 
Ủy ban mặt trận tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... 
và các huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn mới. Việc 
tuyên truyền được áp dụng bằng nhiều hình thức 
đan xen, lồng ghép hoặc đơn lẻ chuyên sâu như tổ 
chức hội nghị, tuyên truyền lưu động; trợ giúp pháp 

100 chương trình với các tin bài, phòng sự, 30 cuộc 
phỏng vấn để tuyên truyền pháp luật. Phối hợp với 
báo Thanh Hóa đăng tải được 322 tin, bài, ảnh liên 
quan đến công tác tuyên truyền phổ biến các chủ 
trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, 
Nhà nước; các chính sách, pháp luật mới được Quốc 
hội thông qua. Trong đó, tuyên truyền hàng tháng 
trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa với nhiều thời 
lượng, chuyên trang, chuyên mục với các hình thức 
chuyển tải phong phú để tuyên truyền PBGDPL tới 
nhân dân. Ngoài ra, mỗi tháng phát hành 2 chuyên 
trang pháp luật & đời sống; 2 chuyên trang Bạn đọc 
trên Báo Thanh Hóa hằng ngày, chuyên mục pháp 
luật trên Báo Thanh Hóa điện tử đăng tải các tin, bài, 
ảnh liên quan đến vai trò, chức năng, hoạt động của 
ngành tư pháp trong quản lý về lĩnh vực tư pháp ở 
địa phương và đời sống chính trị - pháp lý, kinh tế, 
văn hóa, xã hội của tỉnh. n HOÀNG THIỆN

Ảnh minh họa

lý thông qua câu lạc bộ pháp luật của địa phương; văn 
hoá văn nghệ.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 
công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, 
vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2017 - 2021” được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017. 
Các Sở, ngành, địa phương của tỉnh Thanh Hoá đã tổ 
chức 1.854 hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật 
cho 181.782 lượt cán bộ, Nhân dân ở các huyện miền 
núi tham gia; 257.152 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật trực tiếp cho 1.589.217 lượt người; phối 
hợp với các cơ quan báo chí đăng tải hơn 7.744 tin, bài 
tuyên truyền.

Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với Báo Thanh 
Hóa, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh trong tuyên 
truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 6 tháng đầu năm 
2022, đã phối hợp với đài Truyền hình triển khai gần 

Lớp tập huấn truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Mậu Long
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HÁP LUẬT VỀ QUYỀN BAN 
HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ, 
QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI 
SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP

THS. PHẠM THỊ ĐAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NÀO, DÙ LÀ QUẢN LÝ NÓI CHUNG HAY QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NÓI 
RIÊNG MUỐN THỰC HIỆN ĐƯỢC THÌ CHỦ THỂ QUẢN LÝ CẦN PHẢI THIẾT LẬP CÁC CÔNG CỤ ĐỂ 
QUẢN LÝ.  MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THIẾT LẬP CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ NÀY NHẰM TẠO CƠ SỞ PHÁP 
LÝ CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN, ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI 
TRONG DOANH NGHIỆP.

Người sử dụng lao động thiết lập 
các công cụ quản lý lao động trên 
cơ sở quy định của pháp luật và 

phù hợp với điều kiện cụ thể trong đơn vị 
của mình. Quyền ban hành nội quy, quy 
chế, quyết định của người sử dụng lao 
động trong doanh nghiệp là một trong 
những hoạt động tạo ra các công cụ 
quản lý lao động cho doanh nghiệp.

1. Pháp luật về quyền ban hành 
nội quy lao động

Nội quy lao động là văn bản thể hiện 
rõ nhất quyền quản lý lao động (QLLĐ) 
của người sử dụng lao động (NSDLĐ). 
Trong phạm vi doanh nghiệp, nội quy lao 
động được coi như một “đạo luật”. Nhà 
nước trao quyền ban hành nội quy lao 
động cho NSDLĐ chính là hiện thực hóa 
quyền tự chủ trong lĩnh vực tổ chức và 
QLLĐ của NSDLĐ. 

Nội quy lao động là cơ sở quan trọng 
để NSDLĐ hiện thực hóa quyền quản lý 
lao động và bảo đảm kỷ luật lao động. 
Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp, 
lĩnh vực hoạt động, đặc thù trong sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà 
xây dựng nội quy khác nhau. Tuy nhiên, 
việc xây dựng nội quy lao động cần tuân 
thủ các điều kiện cơ bản sau:

Thứ nhất, về hình thức của nội quy lao 
động: Theo quy định của pháp luật lao 
động hiện hành, tất cả người sử dụng 

lao động đều phải ban hành nội quy lao 
động. Nếu người sử dụng lao động sử 
dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội 
quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử 
dụng dưới 10 người lao động thì không 
bắt buộc phải ban hành nội quy lao động 
bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội 
dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm 
vật chất trong hợp đồng lao động . 

Thứ hai, về nội dung của nôi quy lao 
động: NSDLĐ khi ban hành nội quy lao 
động phải tuân thủ các quy định về nội 
dung, thủ tục ban hành của Bộ luật Lao 
động năm 2019 (BLLĐ năm 2019). Theo 
đó, nội dung của nội quy lao động phải 
bao gồm các nội dung chủ yếu sau : 

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
quy định thời giờ làm việc bình thường 
trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; 
thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca 
làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm 
thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; 
thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài 
thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; 
ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, 
nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;

Trật tự tại nơi làm việc: quy định 
phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ 
làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; 
tuân thủ phân công, điều động của 
người sử dụng lao động;

An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm 
việc: trách nhiệm chấp hành các quy 

định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo 
đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các 
phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị 
bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại 
nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng 
tại nơi làm việc;

Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc: người 
sử dụng lao động quy định về phòng, 
chống quấy rối tình dục theo quy định 
tại Điều 85 Nghị định 145/2020/NĐ-CP;

Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí 
mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người 
sử dụng lao động: quy định danh mục 
tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật 
kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, 
biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài 
sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản 
và bí mật;

Trường hợp được tạm thời chuyển 
người lao động làm việc khác so với 
hợp đồng lao động: quy định cụ thể các 
trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh được tạm thời chuyển người lao 
động làm việc khác so với hợp đồng lao 
động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 
của Bộ luật Lao động;

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động 
của người lao động và các hình thức xử 
lý kỷ luật lao động: quy định cụ thể hành 
vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử 

lý kỷ luật lao động tương ứng với hành 
vi vi phạm;

Trách nhiệm vật chất: quy định các 
trường hợp phải bồi thường thiệt hại do 
làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có 
hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất 
dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao 
vật tư quá định mức; mức bồi thường 
thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; 
người có thẩm quyền xử lý bồi thường 
thiệt hại;

Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao 
động: người có thẩm quyền giao kết hợp 
đồng lao động bên phía người sử dụng 
lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 
của Bộ luật Lao động hoặc người được 
quy định cụ thể trong nội quy lao động.

Thứ ba, tham khảo ý kiến tổ chức đại 
diện NLĐ trước khi ban hành nội quy 
lao động: Trước khi ban hành nội quy 
lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy 
lao động, người sử dụng lao động phải 
tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở đối với nơi có 
tổ chức đại diện người lao động tại cơ 
sở . Nội quy lao động sau khi ban hành 
phải được gửi đến từng tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở (nếu có) và 
thông báo đến toàn bộ người lao động. 
Đồng thời, niêm yết nội dung chính ở 
những nơi cần thiết tại nơi làm việc 

Thứ tư, về đăng ký nội quy lao động: 
Đối với người sử dụng lao động sử dụng 



SỐ: 12 (12) - NGÀY 30-06-2022 13

từ 10 NLĐ trở lên phải đăng ký nội quy 
lao động tại cơ quan chuyên môn về lao 
động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh 
doanh. Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy 
lao động và hồ sơ đăng ký nội quy lao 
động theo hướng dẫn được quy định tại 
Điều 119, Điều 120 BLLĐ năm 2019

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm: 
(1) Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao 
động; (2) Nội quy lao động; (3) Văn bản 
góp ý của tổ chức đại diện người lao 
động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại 
diện người lao động tại cơ sở; (4) Các 
văn bản của người sử dụng lao động có 
quy định liên quan đến kỷ luật lao động 
và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban 
hành nội quy lao động, người sử dụng 
lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy 
lao động. Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng 
ký nội quy lao động, nếu nội dung nội 
quy lao động có quy định trái với pháp 
luật thì cơ quan chuyên môn về lao động 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông 
báo, hướng dẫn người sử dụng lao động 
sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. Người 
sử dụng lao động có các chi nhánh, 
đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở 
nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy 
lao động đã được đăng ký đến cơ quan 
chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn 
vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, về hiệu lực của nội quy lao 
động: Nội quy lao động có hiệu lực sau 
15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ 

đăng ký nội quy lao động. Trường hợp 
người sử dụng lao động sử dụng dưới 
10 người lao động ban hành nội quy lao 
động bằng văn bản thì hiệu lực do người 
sử dụng lao động quyết định trong nội 
quy lao động .

2. Pháp luật về quyền ban hành 
quy chế lao động

Quy chế lao động là văn bản do NSDLĐ 
ban hành bao gồm quy định và chế độ 
áp dụng với người lao động. BLLĐ năm 
2019 có duy nhất Điều 104 quy định về 
quy chế thưởng, theo đó NSDLĐ quyết 
định số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các 
hình thức khác để thưởng cho NLĐ căn 
cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, 
mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. 
Quy chế thưởng phải được công bố công 
khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý 
kiến của tổ chức đại diện người lao động 
tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở.

Điều này cho thấy, NSDLĐ tùy theo yêu 
cầu, công việc cụ thể NSDLĐ có toàn 
quyền ban hành quy chế để buộc người 
lao động thực hiện nghĩa vụ và tạo cơ 
sở bảo đảm quyền, lợi ích cho người lao 
động khi họ hoàn thành công việc được 
giao. Đồng thời, góp phần hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn 
ra suôn sẻ, thuận lợi. 

Quy chế lao động có nội dung hẹp 
hơn so với nội quy lao động. Quy chế 
lao động thường quy định cụ thể về một 
hoặc một số nội dung nào đó của nội 
quy lao động để áp dụng với người lao 
động trong đơn vị hoặc một bộ phận 
nào đó của đơn vị. Thông qua quy chế 

lao động, NSDLĐ quyết định các vấn đề 
về chế độ, quyền lợi mà người lao động 
được hưởng và trách nhiệm người lao 
động phải hoàn thành. Như vậy, có thể 
thấy rằng quy chế là loại văn bản được 
NSDLĐ thiết lập nhằm duy trì ổn định và 
phát triển quan hệ lao động của đơn vị. 

Việc pháp luật lao động không quy 
định cụ thể về các loại quy chế mà chỉ 
được ra những quy định mang tính 
chất định khung cho thấy pháp luật đã 
trao quyền rất lớn cho NSDLĐ được tự 
quyết định các vấn đề về chế độ làm 
việc, quyền lợi, nghĩa vụ đối với người 
lao động nhằm điều hành quá trình 
lao động trong doanh nghiệp, mang lại 
lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, để tránh việc NSDLĐ lạm quyền 
trong việc ban hành quy chế, BLLĐ năm 
2019 cũng quy định về việc NSDLĐ phải 
tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở đối với nơi có 
tổ chức đại diện người lao động tại cơ 
sở khi ban hành quy chế, công khai tại 
nơi làm việc.

3. Pháp luật về quyền ban hành 
quyết định của người sử dụng 
lao động

Quyết định là văn bản do NSDLĐ ban 
hành trong các trường hợp: chấm dứt 
hợp đồng lao động, nâng lương, kỷ luật 
lao động, xóa kỷ luật lao động, tạm đình 
chỉ công việc đối với NLĐ. BLLĐ năm 
2019 cũng không có quy định cụ thể về 
quyết định mà chỉ quy định về quyết định 
của NLSDLĐ trong một số trường hợp 
cụ thể. Điều này cho thấy, pháp luật mở 
rộng quyền tự quyết cho NSDLĐ trong 

An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh minh họa.

 1 Khoản 1 Điều 118 BLLĐ năm 2019; 
Khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/
NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 
một số điều của BLLĐ về điều kiện lao 
động và quan hệ lao động.

2 Khoản 2 Điều 118 BLLĐ năm 2019; 
Khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/
NĐ-CP .

3 Khoản 3 Điều 118 BLLĐ năm 2019; 
Khoản 3 Điều 69 Nghị định 145/2020/
NĐ-CP 

4 Khoản 4 Điều 118 BLLĐ năm 2019; 
Khoản 4 Điều 69 Nghị định 145/2020/
NĐ-CP 

5 Điều 121 BLLĐ năm 2019
6 Khoản 1 Điều 121 BLLĐ năm 2019

việc ra các quyết định để điều hành quá 
trình lao động. Thông thường, quyết 
định chỉ liên quan đến quyền, nghĩa 
vụ của cá nhân người lao động trong 
một tình huống, lĩnh vực cụ thể nào đó, 
NSDLĐ không cần tham khảo ý kiến 
của bất kỳ một chủ thể nào (trừ trường 
hợp ra quyết định xử lý kỷ luật lao động, 
tạm đình chỉ công việc). Tuy nhiên, khi 
NSDLĐ ra quyết định xử lý kỷ luật lao 
động và quyết định tạm đình chỉ công 
việc cần phải tuân thủ quy định sau:

- Đối với trường hợp ra quyết định xử 
lý kỷ luật lao động: BLLĐ năm 2019 quy 
định NSDLĐ phải có sự tham gia của tổ 
chức đại diện người lao động tại cơ sở 
mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật 
là thành viên . Ngoài ra, BLLĐ 2019 cũng 
quy định về thời hạn ra quyết định xử lý 
kỷ luật lao động. NSDLĐ phải ban hành 
quyết định xử lý kỷ luật lao động trong 
thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Thời hiệu 
xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ 
ngày xảy ra hành vi vi phạm. Trường 
hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp 
đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công 
nghệ, bí mật kinh doanh của người sử 
dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật 
lao động là 12 tháng. NSDLĐ có thể kéo 
dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động trong 
một số trường hợp . 

- Đối với trường hợp NSDLĐ ra quyết 
định tạm đình chỉ công việc đối với NLĐ 
thì NSDLĐ cũng phải tham khảo ý kiến 
của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở mà 
NLĐ đang bị xem xét tạm đình chỉ công 
việc là thành viên . Tuy nhiên, cách thức, 
thủ tục tham khảo ý kiến như thế nào 
chưa có quy định cụ thể trong luật.

Như vậy từ những phân tích trên có 
thể thấy quyền ban hành nội quy, quy 
chế, quyết định của người sử dụng lao 
động trong doanh nghiệp là hoạt động 
mang tính tất yếu, khách quan của quá 
trình quản lý lao động nhằm đạt được 
mục tiêu cao nhất mà quá trình lao động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
đặt ra. n
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TRẦN HÒA

TỐI NGÀY 21/6 TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TRIỄN LÃM 
TỈNH BÌNH DƯƠNG, DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG THÔNG 
MINH THẾ GIỚI ICF – DIỄN ĐÀN GỒM GẦN 200 ĐÔ THỊ 
THÔNG MINH THỊNH VƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI, ĐÃ VINH 
DANH BÌNH DƯƠNG LÀ 1 TRONG TOP 7 CỘNG ĐỒNG CÓ 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THÔNG MINH 
TIÊU BIỂU TRÊN THẾ GIỚI CỦA NĂM 2022.

Sự kiện vinh danh Top 7 các đô thị thành phố thông minh trên thế giới

BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC VINH DANH 
TRONG TOP 7 CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH

Đây là lần thứ 2 Bình Dương lọt 
vào TOP 7, sánh vai với các đô 
thị thành phố thông minh trên thế 

giới. Sau bốn lần liên tiếp nằm trong Top 
21 (Smart 21) và lọt vào Top 7 lần đầu 
tiên vào năm 2021, Vùng thông minh 
Bình Dương tiếp tục được Diễn đàn Cộng 
đồng thông minh thế giới (ICF) công 
nhận vào TOP 7 các cộng đồng có chiến 
lược phát triển thông minh trên thế giới 
năm 2022.

Để đánh giá một thành phố đạt trong 
TOP 7, ICF đã tiến hành nghiên cứu và 
đánh giá hàng trăm thành phố trên thế 
giới, từ đó lựa chọn ra TOP 21 (SMART 
21). TOP 21 sẽ được tiếp tục so sánh 
và đánh giá kỹ lưỡng, trực tiếp và gián 
tiếp, qua đó chọn ra TOP 7 những 
thành phố có chiến lược phát triển 
thông minh nhất.

Một khu vực lọt vào TOP 7, trước 
hết cần thỏa mãn 6 tiêu chí khắt khe 

của ICF đưa ra bao gồm: 
Kết nối - Băng thông rộng; 
Lực lượng lao động; Đổi mới 
Sáng tạo; Bình đẳng tiếp cận 
kỹ thuật số; Ủng hộ khích lệ 
và Bền vững.

Được hỗ trợ và truyền cảm 
hứng từ Cộng đồng Thông 
minh ICF của năm (2011) 
- Brainport Eindhoven (Hà 
Lan), sự nỗ lực và hỗ trợ 

Bình Dương, như Trung tâm Điều hành 
Thông minh, EIU Campus với Vườn 
ươm Doanh nghiệp Becamex, Fablab, 
Trung tâm sản xuất Tiên tiến; Trung tâm 
thương mại thế giới WTC… mang lại 
cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng 
Bình Dương.

Tuy nhiên, sau quá trình phát triển 
nhanh chóng, Bình Dương đang đứng 
trước giai đoạn bước ngoặt, với những 
thách thức lớn cần phải vượt qua như 
thách thức về nâng cấp hạ tầng giao 
thông, thách thức về bẫy thu nhập trung 
bình, thách thức về thu hẹp khoảng 
cách giữa thương mại dịch vụ và công 
nghiệp, phát triển nguồn nhân lực theo 
kịp xu thế mới. Xác định được những 
thách thức đó, Bình Dương đã xây dựng 
đề án Thành phố Thông minh Bình 
Dương nhằm tìm kiếm những giải pháp 
cụ thể thông qua việc học hỏi từ các địa 
phương trong và ngoài nước, cũng như 
đúc kết những bài học từ thực tiễn phát 
triển của tỉnh, nhằm xây dựng những đề 
án chủ điểm cụ thể cho từng lĩnh vực, 
phù hợp với chiến lược phát triển quốc 
gia, trực tiếp giải quyết những thách 
thức hiện hữu. Tất cả được cô đọng lại 
trong mô hình 5 lớp của Đề án Vùng Đổi 
mới Sáng tạo Bình Dương (Quy hoạch 
đô thị và hạ tầng giao thông công cộng, 

Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, 
Phát triển kinh tế cân bằng, Chuyển đổi 
số và phát triển công nghiệp 4.0, Phát 
triển nguồn nhân lực); mỗi lớp là định 
hướng cho một tập hợp các đề án có 
chủ đích nhằm giải quyết những thách 
thức của tỉnh theo từng chủ điểm, với 
từng vài trò riêng nhưng có quan hệ 
tương hỗ lẫn nhau, hòa chung lại 5 lớp 
sẽ tạo ra những tác động liên ngành, 
trên diện rộng, trực tiếp vào mọi mặt 
đời sống xã hội. Đồng hành với đề án 
Thành phố Thông minh Bình Dương từ 
ngày đầu và hiện nay là đề án Vùng đổi 
mới sáng tạo Bình Dương, Tổng công ty 
Becamex IDC đã luôn tham gia trực tiếp 
cùng những dự án cụ thể theo từng lớp 
đã góp phần không nhỏ vào việc giải 
quyết những thách thức của tỉnh.

Với những chiến lược đúng đắn và 
những bước phát triển kiên định, vững 
chắc của của Bình Dương trong thời 
gian qua, việc triển khai những chiến 
lược đột phá lớn, tiêu biểu là đề án 
Vùng Đổi mới Sáng tạo Bình Dương - 
trọng tâm của đề án Thành phố thông 
minh trong giai đoạn phát triển sắp tới, 
Bình Dương đã được ICF vinh danh vào 
Top 7 cộng đồng có Chiến lược phát 
triển Thành phố Thông minh tiêu biểu 
trên thế giới của năm 2022. nQuang cảnh buổi lễ

từ Tổng Công ty Becamex IDC, Bình 
Dương đã bắt đầu một chặng đường 
phát triển kinh tế - xã hội đầy ấn tượng, 
ứng dụng triệt để chuyển đổi số và đổi 
mới sáng tạo trong những dự án cụ 
thể. Những việc này nhằm xây dựng 
và phát triển Bình Dương ngày một 
“thông minh” hơn, tốt đẹp hơn và đáng 
sống hơn.

Một hệ sinh thái số và đổi mới sáng 
tạo đang được phát triển mạnh mẽ tại 
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HÁ CHUYÊN ÁN SẢN XUẤT 
XĂNG GIẢ QUY MÔ LỚN

HẨN TRƯƠNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM 3 VĂN BẢN  
CÓ QUY ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT

Sau thời gian dài theo dõi, Công 
an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phá 
thành công chuyên án sản xuất 
xăng giả quy mô lớn tại thị xã 
Phú Mỹ.

Qua công tác nắm tình hình và 
triển khai các mặt công tác 
nghiệp vụ, Công an tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu phát hiện tại cây xăng cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng 
Tàu thuộc Công ty TNHH thương mại 
vận tải Gia Khiêm (phường Hắc Dịch, 
TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) do 
Võ Hoài Phương (SN 1984 trú tại Tp 
Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh) làm Giám 
đốc, có dấu hiệu pha chế xăng giả để 
bán ra thị trường. Công an tỉnh đã xác 
lập chuyên án để tổ chức trinh sát, thu 
thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với 
hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là 
xăng dầu tại địa điểm này.

có hành vi bơm hóa chất từ trên xe bồn 
BKS: 50H-134.26 xuống bồn chứa tại 
cây xăng. Vào thời điểm này, tại cây 
xăng nói trên có 08 người là nhân viên 
là lái xe bồn.

Cơ quan CSĐT đã thi hành Lệnh giữ 

GIA BẢO

BÁ VƯƠNG

Tại văn bản 3590/VPCP-PL, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các 
tỉnh: Bình Định, Bình Phước khẩn trương xử lý dứt điểm 3 văn bản có 
quy định trái pháp luật.

Xét Báo cáo của Bộ Tư pháp về 
công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực 
Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất, kiến nghị của Bộ 
Tư pháp tại Báo cáo nêu trên. Bộ Tư 
pháp gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa 
phương Báo cáo nêu trên để triển khai 
thực hiện.

Bộ Công Thương và Ủy ban nhân 
dân các tỉnh: Bình Định, Bình Phước 
khẩn trương xử lý dứt điểm 3 văn bản 

nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước) và gửi kết quả đến Bộ Tư pháp 
trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương chủ 
động, kịp thời xử lý các quy định trái 
pháp luật theo kết luận kiểm tra của cơ 
quan có thẩm quyền, bảo đảm đúng 
pháp luật và tiến độ theo quy định. Bộ 
Tư pháp tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương về 
công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời 
phát hiện, kiến nghị xử lý và xử lý dứt 
điểm các văn bản trái pháp luật, các kiến 
nghị, phản ánh về các mâu thuẫn, chồng 
chéo, không phù hợp với thực tiễn trong 
hệ thống pháp luật; tổng hợp kết quả xử 
lý, báo cáo theo quy định. n

có quy định trái pháp luật (Thông tư số 
53/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của  
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 57/2018/TT-
BCT ngày 26/12/2018 quy định chi tiết 
một số điều của các Nghị định liên quan 
đến kinh doanh thuốc lá; Quyết định số 
23/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 ban 
hành quy định chính sách bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, 
tỉnh Bình Định; Quyết định số 05/2018/
QĐ-UBND ngày 12/01/2018 ban hành 
Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về 

Văn bản 3590

BÀ RỊA-VŨNG TÀU: 

Công an bắt quả tang các nhân viên cây xăng đang

Sau thời gian thu thập đủ tài liệu, 
chứng cứ, thực hiện kế hoạch phá án, 
vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 18/6, Công 
an tỉnh và các lực lượng phối hợp đã 
bắt quả tang các nhân viên tại Cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm đang 

người trong trường hợp khẩn cấp và 
Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Võ 
Hoài Phương; lệnh khám xét khẩn 
cấp các xe bồn tại hiện trường và khu 
vực cây xăng này.

Kết quả khám xét khẩn cấp hiện 
trường và nơi ở của Võ Hoài Phương, 
Công an tỉnh đã thu giữ hàng trăm triệu 
đồng, chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra 
độ RON và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên 
quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ 
quan công an xác định Võ Hoài Phương 
đã cho làm thêm hệ thống bồn chứa 
xăng gồm bồn nổi và bồn chôn ngầm 
dưới đất cùng hệ thống máy bơm công 
suất lớn để tích trữ, nhập, xuất xăng 
dầu. Đồng thời, Phương chỉ đạo các lái 
xe của công ty thường xuyên chở xăng, 
hóa chất được đưa từ nơi khác về, đổ 
vào các bồn được làm thêm, mua chất 
tạo màu đưa về cây xăng và hướng dẫn 
nhân viên phương pháp pha trộn xăng, 
hóa chất đưa về được đổ chung vào 
nhau, thêm bột tạo màu sau đó cho 
bơm lên các xe chở đi tiêu thụ. n
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HỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 
VỀ THỊ TRƯỜNG PERU

THEO CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, VIỆC 
CÓ QUAN HỆ FTA VỚI CÁC NƯỚC HIỆP ĐỊNH 
ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN 
THÁI BÌNH DƯƠNG, TRONG ĐÓ CÓ PERU SẼ 
GIÚP VIỆT NAM CÓ CƠ HỘI CƠ CẤU LẠI THỊ 
TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU THEO HƯỚNG 
CÂN BẰNG HƠN, SONG CŨNG ĐỐI DIỆN VỚI 
CÁC RÀO CẢN THƯƠNG MẠI MỚI, NÊN VIỆC 
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ SẼ GIÚP HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU BỀN VỮNG, ỔN ĐỊNH.

Dù Peru chưa tiến hành điều tra phòng vệ 
thương mại nào với hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam, việc doanh nghiệp xuất khẩu 

chuẩn bị trước các thông tin pháp luật của Peru là 
cần thiết.

Cần nắm rõ các quy định phòng vệ 
thương mại  

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương sau ba năm hiệu lực, đã có 
những tác động rõ rệt đối với tình hình xuất nhập 
khẩu của Việt Nam. Với thị trường các đối tác 
Hiệp định, Việt Nam đang có kết quả xuất siêu 
với những tăng trưởng đáng ghi nhận. Ngay cả khi 
kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tiến trình hội nhập 
kinh tế từ tác động của Hiệp định Đối tác toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hàng hóa 
của Việt Nam có nguy cơ sẽ trở thành đối tượng 
điều tra phòng vệ thương mại mới của các nước 
đối tác thành viên Hiệp định này.

Hàng hóa Việt Nam là đối tượng điều tra phòng 
vệ thương mại của 4 đối tác Hiệp định Đối tác 
toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Một 
số đối tác như Nhật Bản, Chile hay New Zealand 
cũng là những thành viên rất tích cực sử dụng 
công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành 
sản xuất trong nước. Trong nhóm các đối tác Hiệp 
định, Peru là thành viên tích cực thứ 3 sau Úc và 
Canada sử dụng các biện pháp phòng vệ thương 
mại để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Do đó, 
Cục phòng vệ thương mại nhấn mạnh, việc nắm rõ 
các quy định phòng vệ thương mại từ thị trường 
Peru là hết sức quan trọng.

Các quy định pháp luật phòng vệ thương mại 
của Peru được thể hiện qua Nghị định cấp cao quy 
định về điều tra chống bán phá giá và chống trợ 
cấp năm 2003 (Nghị định này thay thế cho Nghị 
định về điều tra chống bán phá giá và chống trợ 
cấp năm 1997) và Nghị định năm 1998 quy định 
về Hiệp định Tự vệ và Hiệp định dệt may của WTO. 
Về nội dung các quy định pháp luật của Peru, cơ 
quan lập pháp đã đưa ra những quy định tương 
đối chi tiết về nội dung điều tra.

Doanh nghiệp cần lưu ý nghiên cứu một số quy 
định về điều tra chống bán phá giá và chống trợ 
cấp, như quy định về điều kiện thị trường đặc biệt. 
Tại Điều 6 của Nghị định chống bán phá giá và 
chống trợ cấp của Peru quy định về điều kiện thị 
trường đặc biệt. Gồm có tình hình thị trường đặc 
biệt và lượng bán thấp của hàng hóa tương tự 
trong nước xuất khẩu. Nghị định nêu rõ cách thức 
xác định về lượng bán hàng thấp cũng như cách 
thức tính toán, phân bổ chi phí khi xác định giá trị 
thông thường trong điều kiện thị trường đặc biệt.

Về nền kinh tế không phải nền kinh tế thị trường, 
Peru quy định việc tính toán giá trị thông thường 
trong trường hợp nền kinh tế phi thị trường, bóp 
méo giá cả, khiến cho không thể sử dụng số liệu 
trong nước để tính giá trị thông thường của hàng 
hóa bị điều tra.

Đề phòng bị áp dụng về kinh tế phi thị 
trường

Trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, bên cạnh 
các nước Đông Á (Nhật Bản, Brunei, Malaysia và 
Singapore) đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế 
thị trường từ trước đó. Trong quá trình đàm phán 
Hiệp định, các thành viên khác như Canada, Úc, 
New Zealand hay Chile cũng đã công nhận nền 
kinh tế thị trường của Việt Nam. Peru hiện là thành 
viên duy nhất của Hiệp định chưa công nhận Việt 
Nam có nền kinh tế thị trường. Vì vậy, trong trường 
hợp Cơ quan điều tra của Peru điều tra chống bán 
phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, 
doanh nghiệp cần lưu ý chứng minh đầy đủ căn 
cứ để không bị áp dụng quy định về kinh tế phi 
thị trường. 

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền điều tra phòng 
vệ thương mại tại Peru là Ủy ban bán phá giá và 
trợ cấp của Viện quốc gia về Phòng, Cạnh tranh 
và Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ. Trong vụ việc tự vệ, bên 
cạnh Ủy ban chống bán phá giá và trợ cấp là cơ 
quan tiến hành các thủ tục điều tra, một Ủy ban 
liên Bộ được thành lập để quyết định áp dụng các 
biện pháp tự vệ. Các quyết định được thực hiện 
bởi Ủy ban sẽ được chính thức thành lập theo 
Nghị quyết Bộ trưởng của Bộ Công nghiệp, Du lịch, 
Hội nhập và đàm phán thương mại quốc tế. n

Quốc gia Peru có trữ lượng lớn về khí đốt tự nhiên và dầu mỏ

Kể từ khi gia nhập APEC năm 1998, Peru hưởng nhiều lợi ích từ các dự án và 
sáng kiến đóng góp cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế 

QUANG MINH
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ĂNG CƯỜNG 
PHÒNG CHỐNG 
BUÔN LẬU XĂNG 
DẦU TRÊN BIỂN

MINH HOÀNG

TÌNH HÌNH BUÔN LẬU XĂNG 
DẦU TRÊN CÁC TUYẾN BIÊN 
GIỚI, VÙNG BIỂN NƯỚC TA DẦN 
“NÓNG” LÊN TRƯỚC NHỮNG 
BIẾN ĐỘNG VỀ GIÁ CỦA MẶT 
HÀNG XĂNG DẦU TRONG VÀ 
NGOÀI NƯỚC. CÁC CƠ QUAN 
CHỨC NĂNG NHƯ CÔNG AN, HẢI 
QUAN, CẢNH SÁT BIỂN, QUẢN LÝ 
THỊ TRƯỜNG ĐÃ TĂNG CƯỜNG 
CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, KIỂM 
SOÁT, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN 
HOẠT ĐỘNG NÀY. 

Buôn lậu xăng dầu trên biển được đánh giá là 
đang diễn ra rất phức tạp, gây nhiều hệ lụy, 
làm thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh 

doanh bất bình đẳng...

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn bán, 
vận chuyển xăng dầu trái phép

Mới đây, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham 
nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã phối hợp với 
Tổng cục Hải quan và Công an TP Hồ Chí Minh phát 
hiện 2 tàu chở dầu, 1 xà lan chứa dầu trên  sông Sài 
Gòn. Tổng cộng gần 500  tấn dầu DO và FO. 3 phương 
tiện chở dầu nói trên thuộc Công ty  TNHH Thương 
mại vận tải xăng dầu Phúc Thọ. Qua kiểm tra thì được 
biết, đây là lô hàng tạm nhập tái xuất  nhưng DN này 
lại đưa ra thị trường tiêu thụ.Vụ việc có dấu hiệu của  
buôn lậu xăng dầu.

Cách đây 2 tháng, tại Kiên Giang, Bộ Tư lệnh cảnh 
sát biển vùng 4 cũng đã phát hiện 3 vụ buôn lậu dầu 
DO với trữ lượng 220 nghìn tấn. Dự báo tình hình sẽ 
phức tạp khi giá xăng dầu tiếp tục leo thang.

Hiện nay, lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước là 
khoảng hơn 20 triệu tấn/năm, trong đó tự chủ chiếm 
khoảng 60% đến 70%, số còn lại phải nhập khẩu. Ðây 
chính là điều kiện cho một số đối tượng sẵn sàng 
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để nhập lậu, 
pha chế xăng dầu kém chất lượng đưa ra thị trường 
tiêu thụ.

Việc buôn lậu xăng dầu, xăng giả không chỉ gây thất 
thu ngân sách nhà nước, mà ngay cả người dân, các 
doanh nghiệp, đầu mối nhập khẩu, tiêu thụ xăng dầu 
hợp pháp cũng bị ảnh hưởng lớn. Do đó, việc chống 
buôn lậu xăng dầu cần phải có cách làm mới, thường 
xuyên và triệt để hơn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng  cũng cần tiếp 
tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi bổ sung văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan. Yêu cầu xác định rõ trách 
nhiệm tập thể, cá nhân để hoạt động buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng xăng 
dầu diễn ra phức tạp, kéo dài trên địa bàn mình quản 
lý. Có như vậy mới hạn chế được hoạt động buôn  lậu 
xăng dầu  trong thời  gian tới.

Để đánh lạc hướng điều tra của lực lượng chức 
năng, các đối tượng buôn lậu xăng dầu đã sử dụng 
nhiều thủ đoạn tinh vi, các chiêu thức mới, hoạt động 
có tổ chức, khiến công tác đấu tranh, ngăn chặn gặp 
không ít khó khăn, trở ngại. Các đối tượng có thể cải 

hoán tàu cá thành tàu chở xăng dầu, ngụy trang dụng 
cụ trên tàu là khai thác thủy sản để che đậy việc mua 
bán xăng dầu trái phép...

Tăng cường phòng chống xăng giả, dầu lậu
Tại Công văn số 2310/VPCP-V.I ngày 14/4/2022, 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình 
Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã yêu cầu 
Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tập trung 
chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tiếp tục triển 
khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 160/CĐ-TTg 
ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo 
đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước 
và Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của 
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại xăng dầu và các văn bản liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động, nắm chắc tình 
hình hoạt động nhập khẩu, vận chuyển, sản xuất, kinh 
doanh, lưu kho, phân phối, lưu thông mặt hàng xăng 
dầu (các hoạt động dễ bị lợi dụng nhằm trục lợi); tăng 
cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, địa 
bàn trọng điểm trong nội địa và trên các vùng biển 
để kịp thời phát hiện, đấu tranh đối với các đối tượng 
buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh 
xăng dầu giả, kém chất lượng, nhất là các đối tượng 

có vai trò chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật.

Việc buôn lậu xăng dầu, xăng giả không chỉ gây thất 
thu ngân sách nhà nước, mà ngay cả người dân, các 
doanh nghiệp, đầu mối nhập khẩu, tiêu thụ xăng dầu 
hợp pháp cũng bị ảnh hưởng lớn. Do đó, việc chống 
buôn lậu xăng dầu cần phải có cách làm mới, thường 
xuyên và triệt để hơn.

Các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục nghiên 
cứu, rà soát, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan. Yêu cầu xác định rõ trách nhiệm tập 
thể, cá nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả đối với các mặt hàng xăng dầu diễn 
ra phức tạp, kéo dài trên địa bàn mình quản lý. Có như 
vậy mới hạn chế được hoạt động buôn lậu xăng dầu 
trong thời gian tới.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, lợi dụng giá xăng 
dầu tăng cao, các vụ buôn lậu xăng dầu từ nước 
ngoài vào Việt Nam tiếp tục gia tăng và diễn biến khá 
phức tạp, thủ đoạn tinh vi và chủ yếu xảy ra trên tuyến 
đường biển. Lực lượng chức năng liên tục phát hiện 
và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu xăng dầu, nhất là dầu DO 
với số lượng lớn. n

Tổ công tác Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4) phát hiện tàu cá 
mang số hiệu TG-90659-TS đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không 
có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc
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GIA HUY

húc đẩy phát 
triển thương 
mại điện tử

NGÀY 10/6/2022, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH KẾ HOẠCH SỐ 
157/KH-UBND VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ DỰA TRÊN NỀN TẢNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2022.

Kế hoạch nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ, 
thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại 
điện tử trong doanh nghiệp, hợp tác xã và 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh; thu hẹp khoảng cách 
giữa thành thị và nông thôn về mức độ phát triển 
thương mại điện tử. Đẩy mạnh hình thức mua sắm 
trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, từng 
bước thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người 
tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại. Xây dựng 
thị trường, nâng cao uy tín của doanh nghiệp và lòng 
tin người tiêu dùng trong thương mại điện tử thông 
qua tuyên truyền, đào tạo kỹ năng thương mại điện 
tử cho người dân và doanh nghiệp; khuyến khích do-
anh nghiệp khởi nghiệp, ứng dụng thương mại điện 
tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 
thức về thương mại điện tử 

Trên cơ sở đó, ngoài nhiệm vụ đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ 
đạo như: Tập huấn kỹ năng tham gia và bán hàng 

trên các sàn thương mại điện tử; kỹ năng ứng dụng 
thương mại điện tử để phát triển thương hiệu và 
kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh; kỹ năng về công tác bảo đảm an toàn, an 
ninh trên môi trường số. Duy trì, cập nhật, nâng cấp, 
vận hành hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử 
của tỉnh (http://thuongmaidientuthanhhoa.vn) để 
quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các hàng hóa trên 
địa bàn tỉnh.

Kết nối sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh 
Thanh Hoá với sàn giao dịch thương mại điện tử 
các tỉnh, thành phố để hỗ trợ phân phối, hợp tác xã, 
người dân. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản 
lý hoạt động thương mại điện tử tại địa phương. 
Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các 
ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho 
hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại 
điện tử trên địa bàn tỉnh thông qua “Gian hàng Việt 
trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử trong 
nước và “Gian hàng Quốc gia Việt Nam” trên sàn 
thương mại điện tử quốc tế.

Đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử
Thông qua các chương trình đào tạo, tỉnh Thanh 

Hóa đã nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp 
luật về thương mại điện tử thông qua việc tổ chức 
tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương 
mại điện tử cho cán bộ, công chức phụ trách. Theo 
Sở Công Thương Thanh Hóa, nhằm nâng cao nhận 
thức và hiệu quả trong việc phát triển thương mại 
điện tử, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng 
dẫn đôn đốc các sở, ban ngành về chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước về thương mại 
điện tử. Ngành Công Thương Thanh Hóa chủ động, 
phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên 
truyền về quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân 
khi tham gia thương mại điện tử; quảng bá hình 
ảnh, thông tin trên môi trường mạng; các tiện ích 
và ứng dụng trong việc mua, bán sản phẩm, hàng 
hóa, thanh toán điện tử, chống gian lận thương mại; 
hàng giả, hàng nhái, các hành vi lừa đảo trên môi 
trường mạng. Góp phần đưa hoạt động thương mại 
điện tử đi vào cuộc sống.

Sở Công Thương Thanh Hóa thường xuyên liên 
hệ với Bộ Công Thương tiếp nhận thông tin, các 
văn bản pháp quy để phổ biến, triển khai đến các 
địa phương, doanh nghiệp và người dân thông qua 
trang Web ngành. Phối hợp với cơ quan thông tin 
đại chúng ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 
chức và các doanh nghiệp về thương mại điện tử.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, tỉnh Thanh Hóa 
đang thúc đẩy phát triển thương mại điện tử dựa 
trên nền tảng sàn thương mại điện tử, phấn đấu 
đến năm 2025 đạt các mục tiêu phát triển thương 
mại điện tử: có 55% dân số tham gia mua sắm trực 
tuyến; 100% doanh nghiệp có website được cập 
nhật đầy đủ thông tin về giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm; 100% thủ tục hành chính công trực tuyến, 
các thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư, thủ tục 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp mức độ 3 trở lên; 100% các đơn vị 
cung cấp điện, nước, viễn thông, truyền thông triển 
khai thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt trong 
thương mại điện tử đạt 50%; trong đó thanh toán 
thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung 
gian chiếm 80%; 60% doanh nghiệp sử dụng chữ ký 
số và chứng thực chữ ký số. n

Thương mại điện tử thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Thị trường thương mại điện tử phát triển, tạo lực 
đẩy cho nền kinh tế
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QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

ĐOÀN HẰNG

BỘ CÔNG THƯƠNG 
BAN HÀNH THÔNG 
TƯ 10/2022/TT-BCT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
THÔNG TƯ QUY 
ĐỊNH THỰC HIỆN 
QUY TẮC XUẤT XỨ 
HÀNG HÓA TRONG 
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG 
MẠI HÀNG HÓA 
ASEAN.

hông tư nêu rõ về cơ chế chứng nhận 
xuất xứ và kiểm tra, xác minh xuất xứ 
hàng hóa. Theo đó, đối với Chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa (C/O), Thông tư quy 
định: Để được hưởng ưu đãi thuế quan, 
tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, Nhà 
nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan 
Nước thành viên nhập khẩu C/O mẫu D 

hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, kèm 
theo các chứng từ liên quan.

Trong trường hợp C/O mẫu D bị cơ quan hải quan 
hoặc các cơ quan có liên quan của Nước thành viên 
nhập khẩu từ chối, C/O đó sẽ được đánh dấu vào ô 
số 4 và gửi lại cho cơ quan, tổ chức cấp C/O trong 
một khoảng thời gian hợp lý nhưng không quá 60 
ngày. Nước thành viên nhập khẩu phải thông báo cho 
cơ quan, tổ chức cấp C/O lý do đã từ chối không cho 
hưởng ưu đãi thuế quan.

Trong trường hợp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa bị cơ quan hải quan của 
Nước thành viên nhập khẩu từ chối, 
chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa đó được gửi lại cho cơ quan có 
thẩm quyền của Nước thành viên xuất 
khẩu trong một khoảng thời gian hợp 
lý nhưng không quá 60 ngày. Nước 
thành viên nhập khẩu phải thông báo 
cho cơ quan có thẩm quyền của Nước 
thành viên xuất khẩu lý do đã từ chối 
không cho hưởng ưu đãi thuế quan.

Về thời hạn hiệu lực của Chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Thông 

tư quy định: Chứng nhận xuất xứ của hàng hóa, Chứng 
từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa có hiệu lực trong vòng 
12 tháng kể từ ngày cấp hoặc kể từ ngày phát hành và 

phải được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên 
nhập khẩu trong thời hạn đó. Trường hợp Chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa được nộp cho cơ quan 
hải quan của Nước thành viên nhập khẩu sau thời hạn 
quy định trên, Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
đó vẫn được chấp nhận nếu việc không tuân thủ thời 
hạn nêu trên là do bất khả kháng hoặc do những nguyên 
nhân chính đáng khác nằm ngoài kiểm soát của Nhà 
xuất khẩu.

Trong các trường hợp nộp muộn khác, cơ quan hải 
quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận 
Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đó với điều kiện 
hàng hóa được nhập khẩu trước khi hết thời hạn hiệu lực 
của Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Đặc biệt, theo Thông tư, C/O điện tử có thể được nộp, 
được cấp và được chấp nhận thay cho C/O giấy, với hiệu 
lực pháp lý tương đương.

Để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời điểm làm 
thủ tục nhập khẩu, Nhà nhập khẩu phải khai báo thông 
tin về số tham chiếu của C/O điện tử trên tờ khai hải 
quan nhập khẩu, nộp kèm theo các chứng từ chứng 
minh (như hóa đơn thương mại và vận tải đơn chở suốt 
được cấp trên lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu 
trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh 
thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải là 
Nước thành viên theo quy định tại Điều 21 của Phụ lục 
này) và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật 
Nước thành viên nhập khẩu.

Để phục vụ việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy 
định, nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu khi đề nghị cấp 
C/O điện tử phải lưu trữ chứng từ đề nghị cấp C/O điện 
tử trong thời hạn ít nhất là 3 năm kể từ ngày được cấp 
C/O điện tử theo quy định của pháp luật Nước thành 
viên xuất khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 16/7/2022. n
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DUY DƯƠNG

OA KỲ KHỞI XƯỚNG 
ĐIỀU TRA SẢN PHẨM 
VỚI TỦ GỖ NHẬP KHẨU 
TỪ VIỆT NAM
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (BỘ CÔNG THƯƠNG) KHUYẾN 
NGHỊ HIỆP HỘI VÀ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT/XUẤT KHẨU 
SẢN PHẨM TỦ GỖ TIẾP TỤC RÀ SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG XUẤT 
KHẨU CÁC SẢN PHẨM BỊ ĐIỀU TRA SANG HOA KỲ.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo 
khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán 
phá giá và chống trợ cấp với tủ gỗ nhập khẩu 

từ Việt Nam. Dù chủ động, linh hoạt với vụ kiện lần 
này của DOC, việc này cũng sẽ gây nhiều khó khăn 
cho doanh nghiệp ngành gỗ. Trong đó, bốn mặt hàng 
gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ có nguy cơ bị áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại thì tủ gỗ là mặt hàng bị 
DOC khởi xướng điều tra đầu tiên.

Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất 
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 5/2022 đạt 
1,55 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng 5/2021. Tính 
chung 5 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ ước tính đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,9% 
so với cùng kỳ năm 2021. Trong cơ cấu mặt hàng 
gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tháng 5/2022, trị giá 
xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 1,02 tỷ USD, giảm 
8,9% so với tháng 5/2021. Trong 5 tháng đầu năm 
2022, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,2 tỷ USD, tăng 
nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Riêng thị trường Hoa 
Kỳ, hiện thị trường này chiếm 68% kim ngạch xuất 
khẩu và sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Đáng chú ý, sau khi Hoa Kỳ áp thuế chống bán 
phá giá đối với tủ bếp, tủ nhà tắm đối với Trung 
Quốc thì nhà mua hàng của Hoa Kỳ sang Việt Nam 
để đặt hàng, các nhà máy của Trung Quốc cũng 
chuyển dịch sang Việt Nam để đầu tư. Do đó, Việt 
Nam đang là thị trường chủ lực trong việc cung cấp 
các sản phẩm tủ gỗ cho thị trường Hoa Kỳ.

DOC vừa thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh 

thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với tủ gỗ 
nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia với cả hai nội 
dung trong đơn đề nghị của nguyên đơn về xem xét 
phạm vi sản phẩm (scope ruling) và lẩn tránh thuế 
phòng vệ thương mại (anti-circumvention) với sản 
phẩm tủ gỗ.

Theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ, trong vòng 
300 ngày kể từ khi khởi xướng, Bộ Thương mại Hoa 
Kỳ phải ra kết luận cuối cùng của vụ việc, có thể gia 
hạn, nhưng tổng thời gian không quá 365 ngày.

Nếu các vụ kiện áp dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại trước đây thì họ áp dụng tỷ lệ nội địa 
hóa nhất định để xem xét. Tuy nhiên, với vụ kiện này, 
họ áp dụng theo phạm vi sản phẩm. Theo đó, họ 
căn cứ vào vụ việc gốc.

Cụ thể, năm 2019 Hoa Kỳ khởi xướng điều tra 
chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ 
của Trung Quốc. Năm 2020, Hoa Kỳ chính thức áp 
dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối 
với các sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nếu họ điều tra thấy các sản phẩm nằm trong 
nhóm nhập khẩu nguyên chiếc hay bộ phận tủ gỗ 
có dấu hiệu từ Trung Quốc “tuồn sang” Việt Nam và 
xuất khẩu đi Hoa Kỳ. Nếu nằm trong phạm vi đấy thì 
Hoa Kỳ sẽ áp thuế như tương tự đối với Trung Quốc.

Hiện, doanh nghiệp sản xuất tủ gỗ xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ đang nằm trong 3 nhóm gồm: sử 
dụng nguyên liệu gỗ trong nước là chính và có 1 
phần nhỏ liên quan đến ván plywood, ván veneer 
của Trung Quốc; doanh nghiệp có mua nguyên liệu ở 

Trung Quốc và dưới dạng nguyên liệu nhưng không 
phải ở dưới dạng định dạng sản phẩm (như gỗ xẻ, 
ván ép plywood chưa ra định hình); thứ ba là nguyên 
liệu nhập dưới dạng chi tiết định dạng nhưng chưa 
bào gọt cắt (giống như khung tủ, cửa tủ).

Trong đó, doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu 
thuộc dạng chưa định dạng chiếm khoảng 50%; 30 
- 40% doanh nghiệp sử dụng một phần nguyên liệu 
định dạng nhập từ Trung Quốc; số còn lại là doanh 
nghiệp sử dụng gỗ rừng trồng ở Việt Nam.

Về việc này, chúng tôi cũng đã nắm bắt thông tin 
từ trước đó và có những bước chuẩn bị nhất định. 
Trước khi DOC khởi xướng, Hiệp hội cũng đã mở các 
phiên họp với các Bộ, ngành liên quan, các doanh 
nghiệp ngành gỗ, đồng thời, cũng đã thuê luật sư. 
Cơ quan chức năng và phía luật sư cũng đã gợi ý 
cho chúng tôi trong việc làm các báo cáo.

Đồng thời, chúng tôi cũng họp với hiệp hội gỗ của 
Hoa Kỳ, cũng như phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng 
vệ thương mại (Bộ Công Thương), Ban Pháp chế 
(Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Cục 
Phòng vệ thương mại cũng đã gửi có báo cáo mẫu 
sơ bộ cho Hiệp hội và chúng tôi cũng đã gửi các 
doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, dự kiến, trong tuần này chúng tôi 
sẽ có bước chuẩn bị để trả lời nội dung thứ nhất liên 
quan đến vấn đề xem xét phạm vi sản phẩm (scope 
ruling). Nội dung thứ hai lẩn tránh thuế phòng vệ 
thương mại (anti-circumvention) thì chúng tôi sẽ 
triển khai sau đó.

Mặc dù phía DOC cho biết đối với các doanh 
nghiệp làm ăn chân chính thì việc xuất khẩu gỗ vẫn 
diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đối với các doanh 
nghiệp làm ăn chân chính cũng sẽ bị ảnh hưởng. 
Các doanh nghiệp xuất khẩu chân chính cũng phải 
chịu điều tra, giải thích và nhiều việc khác nữa. Mọi 
việc đang đi đúng hướng, tuy nhiên, rõ ràng việc này 
gây nhiều mệt mỏi cho doanh nghiệp, đơn hàng 
giảm kèm theo nhiều thứ đi theo.

Thị trường các nhà phân phối cạnh tranh khốc liệt 
tại Hoa Kỳ và tác động đến nhà sản xuất. Trong đó 
có Việt Nam.

Do đó, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam khuyến 
khích và động viên tất cả các hội viên liên quan làm 
mặt hàng tủ gỗ dù có tên hay không có tên trong 
danh sách cũng nên tự nguyện tham gia khai báo, 
gửi thông tin để phản biện, làm rõ. Bởi vì nếu doanh 
nghiệp không tham gia ngay từ đầu, doanh nghiệp 
sẽ không có cơ hội chứng minh doanh nghiệp mình 
làm đúng và sau này cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội 
nào khác để chứng minh. Còn sau khi đã đưa các 
phản biện, điều trần, phía DOC sẽ chọn một số doanh 
nghiệp để điều tra sâu hơn hoặc trả lời tiếp các câu 
hỏi sau đó, đây sẽ là câu chuyện tiếp theo. n

Các sản phẩm gỗ của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ cao bị khởi 
xướng điều tra phòng vệ thương mại tại Hoa Kỳ

Tủ gỗ Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ có nguy cơ bị khởi xướng điều tra
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OÀN THÀNH THU PHÍ KHÔNG DỪNG 
TRƯỚC 31/7/2022

QUỲNH NHƯ

CHỐT TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ 
THỐNG THU PHÍ ETC TẠI CÁC TUYẾN CAO TỐC HOÀN 
THÀNH TRƯỚC 31/7/2022, BỘ GTVT SẼ XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC 
TRƯỜNG HỢP CHẬM TIẾN ĐỘ.

Khẩn trương triển khai lắp 
đặt, vận hành hệ thống thu 
phí ETC

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản 
chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 
Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường 
cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty 
Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính 
Việt Nam (VIDIFI) và các nhà cung cấp 
dịch vụ triển khai chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ về thu phí dịch vụ đường 
bộ theo hình thức điện tử không dừng 
(ETC).

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu VEC chỉ 
đạo nhà cung cấp dịch vụ và các đơn 
vị có liên quan khẩn trương triển khai 
lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí ETC 
tại các tuyến cao tốc, hoàn thành trước 
31/7/2022.

Trường hợp chậm tiến độ, Bộ sẽ xử lý 
theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có 
thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định 
pháp luật. Bao gồm cả việc tạm dừng 
thu phí.

Đối với VIDIFI, Bộ Giao thông vận tải 
yêu cầu tiếp tục thí điểm chỉ thu phí 
không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội - 
Hải Phòng. Trong đó, cần lưu ý đặc biệt 
đến tuyên truyền, xử lý tình huống, điều 
tiết giao thông, cảnh báo từ xa để hạn 
chế các phương tiện không đủ điều kiện 
đi vào tuyến cao tốc, gây ùn tắc, mất trật 
tự an toàn giao thông.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam hỗ trợ VIDIFI 
triển khai thành công thí điểm chỉ thu 
phí không dừng trên tuyến cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng. Định kỳ hàng tháng 
báo cáo kết quả triển khai thí điểm và 
đề xuất thời điểm kết thúc thí điểm, sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính 
sách, quy định pháp luật và các vấn đề 
liên quan khác về thu phí ETC.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các nhà 
cung cấp dịch vụ tuyên truyền và tăng 
chất lượng dịch vụ để đẩy mạnh công 
tác dán thẻ, phấn đấu đến tháng 9/2022 
đạt 80 - 90% số lượng phương tiện trên 

toàn quốc dán thẻ và sử dụng dịch vụ.
Đối với tiến độ lắp thu phí không dừng 

tại các làn thu phí còn lại, Bộ Giao thông 
vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam chỉ đạo các nhà đầu tư BOT do 
Bộ Giao thông vận tải quản lý phối hợp, 
hỗ trợ các địa phương triển khai lắp 
đặt các làn thu phí còn lại tại các trạm 
thu phí đảm bảo chỉ duy trì 1 làn thu 
phí hỗn hợp tại mỗi chiều xe chạy, hoàn 
thành trước ngày 30/6/2022. Xem xét 
tạm dừng thu phí đối với các trạm triển 
khai chậm tiến độ.

Đến 31/7/2022, hoàn thành lắp 
các trạm thu phí không dừng

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn 
Quốc hội, sáng 9/6, trả lời về vấn đề 
thu phí không dừng, Bộ trưởng Bộ Giao 
thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, 
thu phí không dừng là công nghệ mới, 
cần ứng dụng để giúp việc đi lại và nộp 
thuế phí của người dân được tiện lợi, 
công khai, minh bạch. Chính phủ đã 
triển khai ứng dụng công nghệ này từ 
năm 2015, tuy nhiên, trong quá trình 
triển khai đã gặp nhiều vướng mắc, do 
thói quen của người dân, vận hành gặp 
sơ suất kỹ thuật.

Năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội có Nghị quyết giao Chính phủ đến 
năm 2019 phải triển khai xong việc này. 
Tuy nhiên, với số lượng làn đường lớn, 
Bộ đã không đáp ứng được theo đúng 
tiến độ Nghị quyết đề ra. Đến năm 2019, 
các dự án BOT (Hợp đồng xây dựng - 
kinh doanh - chuyển giao) đều có ít nhất 
2 làn thu phí không dừng. Tuy nhiên, vì 
vấn đề tái cơ cấu của Tổng công ty Đầu 
tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 
(VEC) nên chậm tiến độ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến ngày 

30/6/2022, toàn bộ các trạm thu phí 
BOT, trừ trạm của VEC phải lắp đầy đủ 
trạm thu phí không dừng ở các làn. Đến 
ngày 31/7/2022 sẽ hoàn thành toàn bộ 
lắp các trạm thu phí không dừng ở tất 
cả các làn đường.

Đưa ra giải pháp cho vấn đề này, Bộ 
trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, 
Bộ đã triển khai thành công thí điểm 
chỉ thu phí không dừng trên tuyến Hà 
Nội - Hải Phòng làm cơ sở mở rộng cho 
các tuyến cao tốc khác. Đồng thời, tăng 
cường tuyên truyền, khuyến khích các 
phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ 
để phát huy tối đa hiệu quả hệ thống. 
Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các nhà 
cung cấp dịch vụ tập trung rà soát, kịp 
thời khắc phục các lỗi trong quá trình 
vận hành hệ thống. Mặt khác, thực hiện 
đúng quy định Hợp đồng BOT đã ký, cho 
phép các dự án được áp dụng mức phí 
theo lộ trình trong Hợp đồng trong năm 
2022…

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ 
Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Văn Thành chỉ rõ vẫn còn 
nhiều vướng mắc, nhất là đối với các dự 
án của VEC, tiến độ triển khai đang rất 
chậm so với yêu cầu. 

“Thu phí không dừng là hình thức thu 
phí văn minh, hiệu quả, tiết kiệm nhân 
lực, tiết kiệm thời gian và đặc biệt tạo 
tính minh bạch, chống tiêu cực, ích 
nước lợi nhà và giúp người dân thuận 
tiện hơn khi tham gia giao thông. Do 
đó, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ 
quan, đơn vị liên quan cần thực hiện 
nghiêm Nghị quyết của Quốc hội, của 
Chính phủ, kết luận của Thủ tướng, Phó 
Thủ tướng, quyết tâm phải làm bằng 
được và không được chậm trễ”, Phó 
Thủ tướng nhấn mạnh. n

Việc triển khai còn lúng túng, chưa triệt để, chưa đồng bộ, thiếu liên thông, dẫn đến nguy cơ không bảo đảm tiến độ 
vận hành hệ thống ETC - Ảnh VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng chỉ đạo, buộc xả trạm nếu 31/7/2022 chưa xong thu phí không dừng
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VIỆC KIỂM SOÁT, XỬ LÝ XE QUÁ 
TRỌNG TẢI, QUÁ KHỔ GIỚI HẠN LÀ 
KHÔNG CÓ “VÙNG CẤM”

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỈNH ĐỒNG NAI, ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHAN TRONG - CHÁNH 
THANH TRA GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ THANH TRA - KIỂM TRA TẢI 
TRỌNG, KÍCH THƯỚC THÀNH THÙNG CỦA CÁC XE VẬN TẢI 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

 ĐỨC DUY - THÚY THANH

Lực lượng Thanh tra giao 
thông đã áp dụng nhiều 
biện pháp và đồng bộ trong 
kiểm soát tải trọng, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm 

chở hàng quá tải, quá khổ. Từ đó, góp 
phần quan trọng trong việc lập lại trật tự 
an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông trên địa bàn Đồng Nai.

Hiện nay, tại một số tuyến đường 
trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, tình 
trạng xe vận tải quá khổ, quá tải vẫn 
còn xảy ra, gây hư hỏng, xuống cấp 
đường sá. Do đó, việc kiểm soát tải 
trọng, xử lý nghiêm xe chở quá khổ 
quá tải luôn được lực lượng Thanh tra 
giao thông tỉnh Đồng Nai nghiêm túc 
thực hiện công tác kiểm tra xử lý và 
phối hợp với các lực lượng chức năng 
thường xuyên duy trì, quyết liệt tuần tra 
xử lý vi phạm.

Trong thời gian này trên toàn bộ địa 
bàn TP. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, khu 
vực mỏ đá Tân Cang, đường chuyên 
dùng quốc lộ 51 và khu vực Bửu Long, 
giáp với huyện Vĩnh Cửu,  đường tránh 
Võ Nguyên Giáp, đường Huỳnh Văn 
Nghệ, QL 1K ..., lưu lượng xe ben rất 
nhiều và hoạt động liên tục. Lực lượng 
Thanh tra giao thông đã thực hiện 
chốt chặn trên các nẻo đường trọng 
điểm. Thời tiết mùa này nắng mưa bất 
thường, nắng thì thời tiết nóng nực, 
mưa thì to. Các chủ xe có dấu hiệu vi 
phạm thường sử dụng người để canh 
lực lượng Thanh tra giao thông thực thi 
nhiệm vụ, báo cho các tài xế xe ben biết 

để né tránh rất nhiều ... Dù gặp rất nhiều 
khó khăn nhưng các lực lượng Thanh 
tra giao thông vẫn quyết tâm thực hiện 
đúng chuyên đề đã đề ra. 

“Đối với lực lượng Thanh tra giao 
thông tỉnh Đồng Nai, việc kiểm soát, xử 
lý xe quá trọng tải, quá khổ giới hạn là 
không có “vùng cấm”, không có chủ thể 
đặc biệt. Khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý 
nghiêm, rõ ràng, công khai, minh bạch”.  
Đồng chí Nguyễn Phan Trong - Chánh 
thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai trao 
đổi với chúng tôi.

Theo ghi nhận của phóng viên, lực 
lượng Thanh tra giao thông tỉnh Đồng 
Nai đã quyết liệt xử lý tình trạng xe quá 
tải và cơi nới thành thùng. Các xe vi 

phạm quá khổ, cơi nới thành thùng thì 
đều bị hạ tải, cưa thùng ngay tại chỗ 
dưới sự giám sát của các ban ngành. 
Trong đó, có sự tham gia của Đội Cảnh 
sát trật tự - Công an TP. Biên Hòa, do 
đồng chí Thiếu tá Trần Văn Đức - Đội 
phó Đội Cảnh sát trật tự TP. Biên Hòa 
phụ trách. Hai lực lượng này đã phối 
hợp kiểm tra liên ngành trong công tác 
kiểm soát xe quá khổ, quá tải lưu thông 
trên địa bàn TP. Biên Hòa trong thời 
gian qua. 

Tại khu vực mỏ đá Tân Cang đi ra 
hướng QL 51, lực lượng kiểm tra liên 
ngành sẵn sàng xử lý và kết hợp với 
Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái 
Lan để xử lý vi phạm tải trọng trên địa 

bàn. Lực lượng Thanh tra Giao thông 
đã tăng cường kiểm tra tại khu vực 
có nhiều hầm mỏ khoáng sản nhằm 
siết chặt việc chấp hành quy định về 
tải trọng cho phép của phương tiện. 
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các ban 
ngành tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng xe 
vận tải quá khổ, quá tải đã giảm thiểu 
lưu thông đáng kể. 

Trong thời gian tới, lực lượng Thanh 
tra giao thông tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục 
triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra, xử lý 
nghiêm trường hợp vi phạm tại các khu 
vực trọng điểm trên để nâng cao hiệu 
quả thực thi pháp luật. Từ đó, bảo đảm 
việc giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an 
toàn giao thông. n

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Những chiếc xe quá khổ quá tải tiểm ẩn nguy cơ mất ATGT rất lớn
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ử phạt nghiêm tình trạng 
xe quá khổ quá tải

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA 
LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH 
ĐỒNG NAI, PHÒNG CẢNH 
SÁT GIAO THÔNG (CSGT), 
LỰC LƯỢNG CSGT CỦA 
TRẠM CSGT SUỐI TRE ĐÃ 
LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẢM 
BẢO TRẬT TỰ ATGT TRÊN 
TUYẾN, BAN CHỈ HUY TRẠM 
ĐÃ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA 
CƠ BẢN TUYẾN, NẮM BẮT 
TÌNH HÌNH ANTT VÀ TRẬT 
TỰ ATGT TRÊN CÁC TUYẾN, 
TỪ ĐÓ ĐƯA RA CÁC GIẢI 
PHÁP TỐI ƯU.

ĐỨC DUY – ĐỨC HÒA

TRẠM CẢNH SÁT GIAO THÔNG SUỐI TRE:

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm 
soát, đảm bảo trật tự ATGT, 
Trạm chú trọng đến công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm 
nhằm góp phần đảm bảo an toàn 
trên tuyến như trong quá trình tuần 
tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT. 
Đặc biệt nhất là phải kể đến sự quyết 
liệt, “gắt” trong việc xử lý nghiêm xe 
cơi nơi thành thùng của đơn vị, với xe 
vi phạm, bắt buộc cưa thùng, trả về 
nguyên trạng mới cho lưu thông. 

Thời gian vừa qua, thực hiện tốt 
chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, theo 
đó, lực lượng CSGT của Trạm CSGT 
Suối Tre đã tham gia tích cực triển 
khai các chuyên đề đảm bảo ATGT 
của lực lượng CSGT toàn tỉnh như: 
Đo nồng độ cồn; kiểm tra lái xe sử 
dụng ma túy; xe quá khổ quá tải; lạng 
lách, đánh võng; đi không đúng phần 
đường, làn đường; đi vào đường cấm; 
đi xe máy không đội mũ bảo hiểm…

Chủ động bố trí lực lượng, thời gian 
hợp lý, không bỏ trống tuyến, địa bàn, 
duy trì nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm trật tự ATGT trên các 
tuyến đường, bảo đảm hoạt động 
giao thông được thuận lợi, an toàn, 

thông suốt phục vụ cho việc đi lại, 
vận chuyển hàng hóa. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về 
tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 
theo chuyên đề chở hàng quá tải 
trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo 
phương tiện trên đường bộ, đơn vị đã 
chủ động TTKS XLVP trên các tuyến 
giao thông trọng điểm, đặc biệt là tại 
các tuyến đường thường xuyên có 
xe quá khổ, quá tải hoạt động, để kịp 
thời phát hiện các hành vi chở hàng 
quá tải trọng, quá khổ giới hạn. Đây 
cũng là những là nguyên nhân tiềm 
ẩn gây ra các vụ TNGT và gây hư 
hỏng các công trình giao thông, ô 
nhiễm môi trường.

Có thể nói, thời gian qua, Trạm 
CSGT Suối Tre đã “dẹp loạn” được 
tình trạng cơi nới thành thùng xe. 
Dù là xe vận chuyển hàng hóa hay 
khoáng sản, khi phát hiện, CBCS của 
trạm đều xử lý nghiêm, làm “gắt”, lập 
biên bản, yêu cầu hạ tải, đưa xe về 
trạm, cho cưa thùng, trả về nguyên 
trạng mới cho tiếp tục lưu thông. Với 
sự nghiêm túc xử lý đó, tuyến đường 
do trạm quản lý hầu như không có 
hình ảnh các xe cơi nơi thành thùng 

lưu thông. 
Trạm CSGT Suối Tre đã phối hợp 

với các lực lượng có liên quan tăng 
cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến 
trọng điểm của mình quản lý. Theo 
ghi nhận, Trạm Suối Tre đã lên lịch 
công tác để bố trí lực lượng TTKS, 
thực hiện chuyên đề 24/24. Trong 
thời gian cao điểm, lực lượng CSGT 
sẽ tập trung kiểm tra xử lý những 

trường hợp điều khiển xe ô tô tải, 
xe ô tô kéo rơ moóc có dấu hiệu vi 
phạm như chở hàng vượt quá tải 
trọng thiết kế của xe; quá tải trọng 
của cầu, đường; quá khổ giới hạn 
của xe, cầu đường mà không có giấy 
phép lưu hành do cơ quan có thẩm 
quyền cấp; tự ý cải tạo, thay đổi kích 
thước thành, thùng xe, xe ô tô vận 
chuyển hàng siêu trường, siêu trọng 
vi phạm các quy định khi tham gia 
giao thông...

“Trường hợp phát hiện vi phạm, lực 
lượng CSGT của Trạm sẽ tiến hành 
lập biên bản vi phạm hành chính theo 
quy định, tạm giữ các loại giấy tờ, 
phù hiệu xe tải, tem kiểm định có liên 
quan đến người điều khiển, phương 
tiện, hàng hóa để bảo đảm cho việc 
xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng 
các biện pháp xử phạt chủ xe và các 
hình thức phạt bổ sung khác theo 
quy định; yêu cầu chủ xe, lái xe có 
trách nhiệm hạ tải, bảo quản hàng 
hóa, chịu mọi chi phí cho việc hạ tải 
sau khi bảo đảm trọng tải theo quy 
định mới cho xe tiếp tục lưu hành”, 
Trung tá Lê Ánh Dương - Trưởng 
trạm CSGT Suối Tre cho biết. n
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ÌNH THUẬN NỖ LỰC  
THỰC HIỆN PHONG TRÀO 
THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ  
AN TOÀN GIAO THÔNG 
NĂM 2022

TỪ NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 
NĂM 2021, NĂM 2022, TỈNH BÌNH THUẬN ĐÃ 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG 
TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN 
GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. 

THÚY THANH - THÙY DƯƠNG

B

Với chủ đề: ‘‘Xây dựng văn hóa giao thông 
an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”, Phòng Cảnh sát giao thông 

(CSGT) – Công an tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực 
không ngừng để lập lại trật tự, kỷ cương, góp phần 
tích cực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông 
và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tăng cường 
kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông 
đường bộ, các lỗi là nguyên nhân gây tiềm ẩn 
nguy cơ TNGT. 

Năm 2021, với việc triển khai đồng bộ, quyết 
liệt các biện pháp cùng với sự nâng cao ý thức 
tham gia giao thông của người dân, tình hình 
tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
giảm sâu ở cả ba mặt.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, Phòng CSGT tỉnh Bình Thuận đã và đang 
nỗ lực thực hiện phong trào thi đua bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa 
bàn tỉnh, với chủ đề: ‘‘Xây dựng văn hóa giao 
thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 
5 - 10% về số vụ, số người chết và bị thương so 
với năm 2021.

Để thực hiện mục tiêu trên, cán bộ - chiến sĩ 
Phòng CSGT đã nâng cao hiệu quả công tác, 
chuyên môn. Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT 
tỉnh đã ban hành rất nhiều kế hoạch tuần tra, 
kiểm soát trên tuyến QL1A. Xử phạt các hành 
vi vi phạm như vi phạm quy định về nồng độ 
cồn, chất ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi 
không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, 
dừng, đỗ sai quy định; chở hàng quá tải, quá kích 
thước, chở hàng rời dễ rơi vãi; chở quá số người 
quy định; không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu 
điều khiển giao thông, đi ngược chiều, lùi xe trên 
đường một chiều, lạng lách đánh võng ...

Để đạt mục tiêu đề ra, Phòng CSGT tỉnh Bình 
Thuận đã bố trí lực lượng, chốt trực để đảm bảo 
hiệu quả, hoàn thành các kế hoạch. Yêu cầu đặt 
ra đối với các Tổ TTKS - XLVP là phải tuân thủ 
đúng các quy định của pháp luật, quy trình công 
tác, kế hoạch, cũng như thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhằm 
nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho 
lái xe, chủ phương tiện, chủ đơn vị kinh doanh 
vận tải khi tham gia giao thông trên đường 
bộ.vận động, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải 
và người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp 
hành các quy định của luật Giao thông đường 
bộ. Qua đó, nhiều doanh nghiệp vận tải, lái xe và 
người tham gia giao thông đã ý thức được vai trò 
trách nhiệm của mình trong việc tham gia giao 
thông; thực hiện nghiêm các quy định của luật 
giao thông đường bộ nhằm bảo đảm an toàn 

cho chính bản thân doanh nghiệp, người lái xe và 
người tham gia giao thông.

Đồng thời, Phòng CSGT đã tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT. 
Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền về tác hại 
của rượu, bia đối với người tham gia giao thông. 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động 
tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự 
ATGT; xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn và 
chất ma túy đối với lái xe, các hành vi là nguyên 
nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Để tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 
lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục 
thực hiện tốt các nội dung, các kế hoạch TTKS 
-XLVP với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn 
giao thông, góp phần bảo đảm tốt tình hình trật 
tự an toàn giao thông, phục vụ có hiệu quả nhiệm 
vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. n

Công an tỉnh Bình Thuận đang làm nhiệm vụ
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CHO HỌC SINH

Mô hình “Câu lạc bộ hòa giải 
ở cơ sở” tác động tích cực 
đến kết quả hòa giải thành

“Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở” là tổ 
chức tự nguyện thành lập trên 
sơ sở hợp tác tương trợ, chia sẻ 

kinh nghiệm lẫn nhau của những người 
làm công tác hòa giải ở cơ sở trong cùng 
một xã, phường, thị trấn. Những thành 
viên Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở tập hợp 
lại để cùng “Nói nhau nghe và nghe nhau 
nói”; trên tinh thần trao đổi, hợp tác, chia 
sẻ thông tin để cùng nhau biết, cùng 
nhau hiểu và cùng nhau bàn bạc, đề ra 
giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn hoạt 
động hòa giải ở cơ sở và phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho người dân.

Trước đây, các Tổ hòa giải hoạt động 
độc lập; tự xem xét, giải quyết riêng biệt 
từng vụ việc nên kết quả hòa giải thành 
không cao (dưới 80%). Hiện nay, “Câu 
lạc bộ Hòa giải ở cơ sở” được “ra đời” đã 
tạo thuận lợi cho tất cả Hòa giải viên trên 
địa bàn có dịp cùng nhau chia sẻ, tranh 
luận, tìm ra nhiều giải pháp hay… trong 
việc định hướng hòa giải, từ đó tỷ lệ hòa 

giải thành được nâng lên trên 90%; đã 
góp phần quan trọng trong việc giữ gìn 
tình đoàn kết tương thân tương ái trong 
cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản 
sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn 
ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp 
phần bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn 
xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển 
đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời 
gian, kinh phí cho Nhà nước.

Với những hiệu quả bước đầu, Chủ tịch 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 284/
QĐ-UBND-KT ngày 27 tháng 7 năm 2020 
công nhận mô hình “Câu lạc bộ hòa giải ở 
cơ sở” là mô hình điển hình, tiêu biểu giai 
đoạn 2015-2020. Đồng thời Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/
KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022, 
chỉ đạo: “mỗi huyện phải thành lập ít nhất 
01 “Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở”. Theo đó, 
đến tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh Đồng 
Tháp đã thành lập 63 “Câu lạc bộ hòa giải 
ở cơ sở” (thành phố Cao Lãnh: 02; thành 
phố Sa đéc 01; Huyện Lấp Vò: 13; huyện 
Cao Lãnh: 01; huyện Tam Nông:12; huyện 
Tân Hồng 01; huyện Hồng Ngư:10; huyện 
Châu Thành:12; Thanh bình 05; Tháp 
Mười: 06).

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Đồng Tháp 
tiếp tục nhân rộng và phát triển mô hình 
này ở các huyện, thành phố, phấn đấu 
đến năm 2025 có 50% số xã, phường, thị 
trấn có thành lập và hoạt động hiệu quả 
mô hình “Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở”. n

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 
là vấn đề cấp bách hiện nay vì bên 
cạnh cơ hội được tiếp cận nguồn 

thông tin phong phú trên mạng thì mặt 
trái của nó là khi trẻ em tham gia vào môi 
trường mạng có nguy cơ chịu nhiều rủi 
ro và bị xâm hại nhiều hơn như: bị tiết lộ 
thông tin bí mật cá nhân, bị sử dụng thông 
tin cá nhân đó vào mục đích xấu, bị lôi kéo, 
kích động để vi phạm pháp luật, bị xâm hại 
tình dục, bóc lột, lừa đảo qua các trò chơi 
trên mạng,… ảnh hưởng đến nhân cách và 
tinh thần của trẻ, đôi khi là cả tính mạng.

Xuất phát từ thực tế đó, Trung tâm tư 
vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp 
lý cho người chưa thành niên – Hội Luật 
gia Việt Nam (Trung tâm) được sự hỗ 
trợ của Hội luật gia Việt Nam đã tổ chức 
tuyên truyền pháp luật cho học sinh trung 
học cơ sở về Luật an ninh mạng, những 
hành vi cấm, hậu quả, xử lý hành chính 
và hình sự các hành vi vi phạm. Qua đó, 
trang bị cho học sinh kỹ năng an toàn khi 
sử dụng mạng xã hội.

Vừa qua, Trung tâm đã tổ chức 
tuyên truyền tại 4 điểm trường 
(trường THCS Chu Văn An và trường 
THCS xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì; 
trường THCS xã UY Nỗ và xã Vĩnh 
Ngọc, huyện Đông Anh), (mỗi trường 
hơn 1000 học sinh, riêng xã Uy Nỗ 
hơn 700 học sinh).

Tại buổi tuyên truyền, chuyên gia 
Phạm Thị Bích Hảo đã đưa ra các 
tình huống và đối thoại với học sinh 
nên được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. 
Sau mỗi buổi tuyên truyền, Trung 
tâm tổ chức rút kinh nghiệm cùng 
các lãnh đạo nhà trường và Ban liên 
lạc phụ huynh học sinh.

Đại diện Ban liên lạc phụ huynh đề 
xuất tổ chức thi tìm hiểu pháp luật 
cho học sinh giữa các khối, tổ chức 
phiên tòa giả định các vụ án có bị 
cáo, bị hại là trẻ em, nhất là các vụ 
đánh nhau gây thương tích, bạo lực 
học đường.

Về phía nhà trường, Lãnh đạo nhà 
trường đã đề xuất tuyên truyền về 
phòng chống bạo lực học đường, về 
tình yêu – giới tính.

Ngoài tuyên truyền, Trung tâm tổ 
chức khảo sát nhận thức của học sinh 
khối 8 về Luật An ninh mạng, khảo sát 
nhu cầu tư vấn pháp luật của học sinh, 
một số bạn đề xuất về việc cho trẻ em 
sử dụng các app dành riêng cho trẻ 
em, học sinh và phải có sự quản lý của 

gia đình; cần có những hình phạt thích 
đáng cho kẻ xâm hại và tìm cách khôi 
phục danh dự cho người bị xâm hại; 
hỗ trợ các em cách thuyết phục cha 
mẹ tôn trọng quyền bí mật riêng tư,…

Sắp tới, Trung tâm tổ chức một Hội 
nghị tập huấn cho Cán bộ là Lãnh đạo, 
HLHPN, Đoàn thanh niên, MTTQ,… địa 
phương huyện Đông Anh về phòng 
chống bạo lực gia đình cũng đang là 
vấn đề cần được quan tâm. n T.T

Ảnh minh họa

Để góp phần nâng cao chất lượng 
các buổi hòa giải, nâng cao tỷ lệ 
hòa giải thành, thực hiện có hiệu 
quả Luật Hòa giải ở cơ sở, tỉnh 
Đồng Tháp đã xây dựng mô hình 
mới trong công tác hòa giải ở cơ 
sở - “Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở”.

Hòa giải viên cùng nhau chia sẻ, tranh luận, tìm ra nhiều giải pháp hay

PHƯƠNG THỊNH
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MỘT SỐ THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO 
CỦA TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO

ừ vấn đề thực tiễn tội phạm 
này tại các địa phương 
trong vài năm trở lại đây, 
chúng tôi thống kê một 
số dạng thủ đoạn lừa đảo. 
Sau đây là một số dạng tội 
phạm cụ thể:   

LỢI DỤNG LÒNG TIN CỦA MỘT 
SỐ PHỤ NỮ:

Tội phạm hướng tới phụ nữ độc thân, 
thiếu thốn tình cảm, cả tin, ... để kết bạn 
qua facebook. Chúng giới thiệu mình ở 
nước ngoài có chức danh, địa vị hoặc 
có điều kiện kinh tế. Sau khi làm quen, 
tạo được niềm tin nhất định, đối tượng 
lừa đảo nói muốn tặng quà hoặc gửi 
tiền tặng cho các chị, có gói quà trị giá 
rất lớn (vài chục nghìn Mỹ kim, thậm chí 
cả triệu Mỹ kim). Sau đó, đồng bọn giả 
làm nhân viên các công ty giao hàng, 
nhân viên sân bay, hải quan, thông báo 
cho bị hại biết có những gói hàng hoặc 
khoản tiền lớn gửi cho. Song thông báo 
làm nhiều lần. Bị hại muốn nhận quả, 
tiền phải mất các loại phí, thuế: Phí vận 
chuyển, phí sân bay, phí để làm thủ tục 
nhận tiền, nhận hàng, thuế Hải quan, 
tiền phạt,..., yêu cầu bị hại thực hiện 
làm nhiều lần, gửi tiền vào tài khoản 
của các đối tượng cung cấp, để được 
nhận quà. Bị hại tin tưởng chuyển tiền 
cho các đối tượng lừa đảo là tội phạm 
đã hoàn thành. Sau khi nhận được tiền, 

các đối tượng đã trung chuyển tiền vào 
các tài khoản mở ở nước ngoài ngay. 
Cơ quan điều tra gặp khó khăn khi xác 
minh, không thu hồi được tài sản. Nhiều 
người bị lừa bằng thủ đoạn này đã phải 
vay mượn của người thân họ hàng, vay 
nóng, vay lãi nặng, thế chấp ngân hàng 
nhà cửa... để có tiền chuyển cho các đối 
tượng lừa đảo. Dẫn đến phải bán nhà, 
bán tài sản trả nợ...

HACK FACEBOOK CỦA NGƯỜI 
KHÁC:

Đối tượng tìm hiểu, biết được chủ 
tài khoản facebook là người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài (Việt kiều). Sau 
khi hack được facebook, đối tượng lừa 
đảo chiếm đoạt quyền sử dụng, giả 
danh chủ tài khoản nhắn tin cho những 
người bạn, người thân của họ, nhờ lập 
tài khoản ở ngân hàng, đăng ký dịch vụ 
internet banking/mobile banking/smart 
banking để nhận, chuyển tiền. Mục 
đích các đối tượng lừa đảo sử dụng tài 
khoản ngân hàng này để trung chuyển 
tiền sang tài khoản của mình, tránh bị 
phát hiện. Đồng thời, sau khi hack chiếm 
được quyền sử dụng facebook của tài 
khoản bị hack, các đối tượng giả danh 
chủ tài khoản facebook chiếm đoạt 
được nhắn tin, nội dung muốn chuyển 
tiền cho người thân (ông bà, cô dì, chú 
bác,...) thông qua tài khoản của đối 
tượng chúng nhắm đến lừa. Chủ tài 
khoản faceboook nhận tin nhắn (bị hại), 

tưởng người nhắn tin là người nhà, nên 
đồng ý. Lúc này, đối tượng lừa đảo sẽ 
yêu cầu gửi số tài khoản cho chúng, rồi 
chúng lại gửi một đường link bảo bị hại 
đăng nhập, làm theo hướng dẫn. Bị hại 
tin tưởng làm theo, đăng nhập số tài 
khoản, họ tên, số điện thoại,... Sau khi 
có được các thông tin này, đối tượng 
lừa đảo đã đăng nhập chiếm đoạt tài 
khoản internetbanking, cập nhật vào 
tài khoản của người bị hại, rồi thực 
hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của 
bị hại sang tài khoản chung chuyển 
của các đối tượng phạm tội. Khi ngân 
hàng yêu cầu nhập mật khẩu OTP (mật 
khẩu sử dụng một lần), đối tượng đã 
dùng điện thoại giới thiệu là nhân viên 
ngân hàng hoặc người thân của người 
chủ tài khoản facebook bị chiếm đoạt 
bảo bị hại chuyển mã OTP, để hoàn tất 
thủ tục nhận tiền. Bị hại tin tưởng cung 
cấp cho các đối tượng, thì tiền trong tài 
khoản của bị hại nhanh chóng bị các đối 
tượng lừa đảo chiếm đoạt. Ngay sau khi 
chiếm đoạt được, các đối tượng lập tức 
chuyển đi các tài khoản khác (tài khoản 
thường được mở ở nước ngoài, hoặc 
mua tiền ảo, ...). Khi bị hại phát hiện bị 
lừa, bị hại trình báo công an, thì các đối 
tượng lừa đảo đã chuyển hết tiền sang 
tài khoản khác, nên không thu hồi được.

LÀM QUEN QUA MẠNG XÃ HỘI:
Tội phạm đánh vào tâm lý muốn kiếm 

tiền nhanh chóng bằng hình thức đầu tư 
vào các sàn giao dịch tiền ảo bởi các 
trang giao dịch không có nguồn gốc, 
xuất xứ. Đối tượng lừa đảo dẫn dắt, 
hướng dẫn bị hại tham gia chơi sàn giao 
dịch tiền ảo, đầu tư bằng cách bỏ tiền 
thật ra mua đổi tiền ảo. Tải ứng dụng 
sàn giao dịch (SGX, Nasdaq,...) và lập 
tài khoản (trên Benance,...) để nạp tiền 
USDT (tiền ảo). Từ đó, chuyển sang sàn 
SGX, Nasdaq để giao dịch. Thời gian 
đầu, đối tượng tinh vi có thể bỏ ra một 
vài trăm Mỹ kim. Thậm chí cả nghìn Mỹ 
kim cho bị hại mượn. Khi đầu tư nhỏ, 
phát sinh lợi nhuận, có thể đổi tiền từ 
tiền ảo sang tiền thật và rút được tiền 
thật. Khi bị hại tin tưởng nghĩ rằng đầu 
tư có lời cao, sẽ đầu tư lớn, dùng tiền 
thật mua tiền ảo nạp vào tài khoản để 
đầu tư. Khi bị hại nạp vào số tiền lớn (vài 
trăm triệu, ...) thì không rút được tiền. 
Các đối tượng lại tiếp tục dẫn người 
chơi hỏi dịch vụ khách hàng, thì nhận 
được trả lời phải nâng cấp lên tài khoản 
VIP sẽ rút được tiền và không mất tiền 
thuế (50%). Người chơi tưởng thật đã 
nạp thêm nhiều tiền để nâng cấp tài 
khoản VIP, thì nhận được thông báo ấn 

TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO TRONG THỜI GIAN QUA DIỄN 
RA VỚI THỦ ĐOẠN NGÀY CÀNG TINH VI. CÙNG VỚI VIỆC 
CÁC ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, 
MẠNG VIỄN THÔNG NHƯ ỨNG DỤNG ZALO, MESSEGER 
FACEBOOK..., THÌ VIỆC GIẢ DANH CÁN BỘ TƯ PHÁP THỰC 
HIỆN NHIỆM VỤ ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN ĐANG NGÀY 
CÀNG GIA TĂNG VÀ PHỨC TẠP, GÂY HOANG MANG, BỨC 
XÚC TRONG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN. 

định ngày giờ rút được tiền. Nhưng sau 
đó các đối tượng đã chiếm đoạt tiền, 
đánh sập sàn giao dịch mà người chơi 
đã tham gia. Kết quả, không thể xác 
minh làm rõ để xử lý theo pháp luật.

SỬ DỤNG SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ 
QUỐC TẾ: 

Thủ đoạn không còn mới, nhưng hiện 
nay vẫn có nhiều người thiếu cảnh giác, 
bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo. Từ một 
số điện thoại lạ (thường sử dụng số 
điện thoại mã quốc tế từ nước ngoài), 
nhưng nhiều người không để ý vẫn mở 
máy nghe. Khi nghe, đầu dây bên kia 
giới thiệu là nhân viên bưu điện, hoặc 
nhân viên an ninh kiểm soát hàng hóa 
ở sân bay (Nội Bài, Đà Nẵng, ....) thông 
báo cho người nghe là có bưu kiện, bưu 
phẩm gửi cho bị hại nhưng hiện nay 
đang bị giữ ở sân bay. Vì trong kiện hàng 
có rất nhiều thẻ tín dụng ngân hàng, liên 
quan đến đường dây buôn lậu, mua bán 
trái phép chất ma túy, rửa tiền quốc tế… 
đang bị cơ quan điều tra Công an tỉnh 
X, Y, Z… đang tiến hành điều tra. Thông 
báo cho biết theo thông tin của cơ quan 
chức năng, tài khoản của bị hại nhận 
được số tiền rất lớn từ đường dây này và 
bạn được hưởng số tiền hoa hồng lớn. 
Khi bạn nói không biết gì và không liên 
quan, họ hướng dẫn bạn, giúp bạn nối 
máy đến cơ quan Công an tỉnh X trình 
báo. Từ đây, do cài đặt sẵn, yêu cầu bạn 
làm theo hướng dẫn, sẽ chuyển cuộc 
nói chuyện của bạn đến những người 
có chức năng, thẩm quyền cao trong 
các cơ quan tố tụng nhưng Thủ trưởng, 
Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện 
trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát 
tỉnh X, yêu cầu bị hại phải kê khai toàn 
bộ tài sản, nhà cửa, sổ tiết kiệm,... sau 
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CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ MỨC 
HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ KHI KHÁM 
CHỮA BỆNH ĐÚNG TUYẾN

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁM CHỮA 
BỆNH BHYT ĐÚNG TUYẾN THEO 
THÔNG TƯ 30

Cụ thể, Thông tư 30/2020/TT-BYT quy 
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp 
thi hành một số điều của Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
biện pháp thi hành một số điều của Luật 
Bảo hiểm y tế, quy định 08 trường hợp 
khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến. 
Bao gồm:

(1) Đến KCB đúng cơ sở KCB ban đầu 
ghi trên thẻ BHYT.

(2) Thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại 
cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa 
khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB 
tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám 
đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác 
trong cùng địa bàn tỉnh.

Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT 
do chưa làm thủ tục khai sinh được sử 
dụng giấy chứng sinh đi KCB.

(3) Đi cấp cứu.
(4) Được chuyển tuyến KCB BHYT theo 

quy định, bao gồm:
- Được chuyển tuyến theo quy định tại 

Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-
BYT ngày 16/11/2015.

- Được chuyển tuyến theo quy định tại 
khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-
CP ngày 17/10/2018.

- Được chuyển tuyến theo quy định tại 
khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BYT 
ngày 26/2/2016.

(5) Có giấy tờ chứng minh đang ở tại 
địa phương khác trong thời gian đi công 
tác, làm việc lưu động, học tập trung theo 
các hình thức đào tạo, chương trình đào 
tạo, tạm trú và KCB ban đầu tại cơ sở KCB 
cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở 
đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

(6) Người có giấy hẹn khám lại trong 
trường hợp đã được chuyển tuyến.

(7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của 
mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ 
phận cơ thể.

(8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi 
sinh ra.

ĐƯỢC HƯỞNG BHYT ĐÚNG 
TUYẾN KHI KCB TRONG QUÁ 
TRÌNH ĐIỀU TRỊ COVID-19

Đây là nội dung tại Nghị định 29/2022/
NĐ-CP hướng dẫn một số cơ chế, chính 
sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công 
tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, việc thanh toán chi phí KCB 
các bệnh khác trong quá trình điều trị 
COVID-19 được hướng dẫn như sau:

- Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB 
theo phạm vi được hưởng và mức hưởng 
BHYT như trường hợp đi KCB đúng tuyến.

Người bệnh COVID-19 có thẻ BHYT tự 
chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí 
ngoài phạm vi được hưởng (nếu có) theo 
quy định của pháp luật về BHYT;

- Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị 
COVID-19 không bóc tách được chi phí 
KCB COVID-19 và các bệnh khác để thanh 
toán theo các nguồn hoặc không thu 
được các khoản chi phí phát sinh trong 
quá trình điều trị mà người bệnh phải trả 
theo quy định do một trong các nguyên 
nhân bất khả kháng quy định tại khoản 5 
Điều 7 Nghị định 29/2022/NĐ-CP thì:

Được ngân sách nhà nước chi trả theo 
số lượng dịch vụ y tế thực tế sử dụng và 
mức giá dịch vụ KCB BHYT.

Như vậy, chi phí KCB các bệnh khác 
trong quá trình điều trị COVID-19 sẽ được 
thanh toán như trường hợp đi KCB BHYT 
đúng tuyến.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
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đó lại tiếp tục yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền 
có vào tài khoản của cán bộ cấp cao để “Ban 
chuyên án” thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
thẩm tra, xác minh chứng minh cho bạn không 
liên quan đến dường dây buôn lậu, rửa tiền. Nếu 
bạn tin tưởng và thực hiện theo yêu cầu của các 
đối tượng lừa đảo, thì các đối tượng đã chiếm 
đoạt được tiền của bạn và chuyển ngay tiền 
chiếm đoạt đến tài khoản khác của đồng bọn, do 
đó tài sản không thu hồi được.

CHO VAY LÃI NẶNG QUA VIỆC 
CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN: 

Tài khoản ngân hàng của bạn tự nhiên nhận 
được khoản tiền vài chục triệu hoặc hàng trăm 
triệu với nội dung “ cô X, Y, Z mượn”. Chưa xác 
định được ai gửi tiền, thì có một phụ nữ (hoặc 
đàn ông) gọi điện thoại nói là chuyển nhầm và 
xin lại tiền. Lý do tiền này đang chuyển gấp để 
làm phẫu thuật cho con, bố mẹ ống nặng cấp 
cứu,......(Đối tượng sẽ có rất nhiều phương thức 
để thúc vào tâm lý người bị hại phải chuyển lại 
tiền sớm). Bạn nghĩ theo quy tắc thông thường, 
chuyển nhầm thì đương nhiên phải trả lại rồi. 
Nhưng nếu bạn hấp tấp trả tiền cho người gọi 
điện kia, thì sau đó hết thời hạn 30 ngày, 45 ngày, 
..... Chủ tài khoản trên sẽ xuất hiện và đòi khoản 
tiền đã chuyển vào tài khoản của bạn, cùng tiền 
lãi cắt cổ. Nếu bạn không trả thì sẽ cho xã hội 
đen tới quấy phá, vì có bằng chứng chuyển tiền 
với nội dung cho vay trên điện thoại “cho X, Y, Z 
vay thời hạn 30 ngày, 45 ngày,...”.

Để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân, 
chúng tôi - những người thực thi pháp luật đưa ra 
một số khuyến cáo:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP (mật khẩu 
sử dụng một lần) khi sử dụng tài khoản ngân hàng 
internetbanking/mobilbanking/smartbanking 
cho người khác.

- Khi nhận được tin nhắn từ facebook, tin nhắn 
messeger từ tài khoản của người quen, thân với 
nội dung hỏi vay tiền, nhờ chuyển tiền, chúng ta 
nên kiểm tra lại bằng cách gọi điện thoại trực 
tiếp xác nhận thông tin, tránh tin tưởng cho họ 
vay tiền, hoặc làm theo ngay gợi ý của họ.

- Cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ 
với các đề nghị, thông báo bạn liên quan đến 01 
vụ việc vi phạm pháp luật nào đó, rồi giới thiệu là 
cán bộ tư pháp như công an, kiểm sát, tòa án, yêu 
cầu bạn chuyển tiền vào tài khoản để làm rõ hành 
vi buôn lậu, buôn bán ma túy, rửa tiền của bạn, ....
Khi gặp trường hợp như vậy, bạn nên hỏi tư vấn của 
người hiểu biết pháp luật hoặc đến cơ quan công 
an nơi bạn cư trú khai báo để được hỗ trợ, không 
được sợ hãi làm theo yêu cầu, đe doạ của họ, rồi 
chuyển tiền vào tài khoản cho họ chiếm đoạt.

- Tuyệt đối không truy cập vào các đường link 
được gắn kèm trong tin nhắn lạ, không thực hiện 
thao tác trên điện thoại theo các cú pháp được 
hướng dẫn bởi người lạ.

- Khi tài khoản của bạn tự nhiên nhận được một 
khoản tiền lớn không biết từ đâu, của ai chuyển 
cho mình, sau đó có người gọi điện bảo “chuyển 
nhầm”, yêu cầu bạn chuyển lại, thì bạn nên cẩn 
thận, yêu cầu “người chuyển nhầm” phải có giấy 
xác nhận của ngân hàng rằng họ đúng là chủ tài 
khoản đó. Đồng thời nên ra ngân hàng yêu cầu 
in sổ phụ và xem tiền của ai chuyển, nội dung 
chuyển khoản, để có hướng xử lý tránh bị lừa. n

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT  
TP. HỒ CHÍ MINH
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LƯU Ý VỚI NGƯỜI DÙNG 
CMND 9 SỐ CHUYỂN 
SANG CCCD GẮN CHIP

NHỮNG NGƯỜI ĐANG DÙNG CHỨNG MINH NHÂN DÂN (CMND) 9 
SỐ KHI ĐỔI SANG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) GẮN CHIP CẦN LƯU 
Ý NHỮNG THÔNG TIN SAU ĐÂY ĐỂ CHỦ ĐỘNG TRONG VIỆC ĐỔI THẺ 
VÀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

CMND còn hạn, không bắt buộc đổi sang 
CCCD gắn chip:

Điều 38 Luật Căn cước công dân quy định, 
CMND đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu 
lực (01/01/2016) vẫn có giá trị sử dụng đến hết 
thời hạn theo quy định. Khi công dân có yêu cầu thì 
được đổi sang thẻ CCCD.

Vì vậy, CMND 9 số nếu còn hạn sử dụng vẫn được 
tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn 15 năm theo 
quy định. Người dân có nhu cầu đổi hoặc thẻ bị sai 
sót, mất, hỏng… thì mới phải đi đổi sang CCCD. Căn 
cước công dân gắn chip với nhiều ưu điểm như thẻ 
bền, bảo mật cao, tích hợp được nhiều thông tin... 
CCCD gắn chip cũng là bổ sung thông tin vào Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi khi bỏ sổ 
hộ khẩu giấy, quản lý công dân bằng mã định danh 
cá nhân.

CCCD gắn chip thay đổi số định danh:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước 

công dân, số thẻ Căn cước công dân là số định 
danh cá nhân.

Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Căn cước công dân quy định: “Số định danh cá 
nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 
6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh 
của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai 
sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên”.

Còn CMND 9 số chỉ có 9 số và không phải mã 
định danh cá nhân. Do vậy, khi đổi CMND 9 số sang 
CCCD gắn chip sẽ bị đổi số.

Xin giấy xác nhận số CMND:
Khi đổi CMND 9 số sang CCCD gắn chip sẽ bị 

đổi số. Người dân cần xin Giấy xác nhận số CMND 
để thuận tiện trong các giao dịch với cơ quan hành 
chính, ngân hàng…

Thông tư 40/2019/TT-BCA quy định, khi công dân 
làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì cơ quan 
quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 
cấp Giấy xác nhận số CMND đối với tất cả các 
trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD.

Trong trường hợp công dân bị “quên” cấp Giấy 

xác nhận số CMND thì công dân gửi văn bản đề 
nghị cấp Giấy xác nhận số CMND, xuất trình bản 
chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 
số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan 
quản lý CCCD nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ 
CCCD. Thời gian cấp lại là 7 ngày làm việc.

Hiện nay CCCD gắn chip có ghi lại thông tin về 
họ và tên của người cấp, số MND cũ nên nhiều tỉnh 
không còn tự động cấp Giấy xác nhận số CMND 
(chỉ cấp khi được yêu cầu). Thay vào đó, các Sở, 
ban ngành khai thác thông tin trong mã QR code 
trên thẻ CCCD gắn chip thay cho giấy xác nhận số 
CMND trong giao dịch hành chính, dân sự.

Đính chính/cấp lại giấy tờ liên quan:
Cũng chính từ việc bị đổi số mà khi chuyển từ 

CMND 9 số sang CCCD gắn chip, công dân cần đi 
đính chính hoặc cấp lại một số loại giấy tờ như hộ 
chiếu, tài khoản ngân hàng… Việc này giúp đảm bảo 
việc thực hiện các giao dịch, thủ tục được thuận tiện,
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TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh tổ chức phổ biến, tập huấn  
các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Sáng ngày 17/6/2022, tại Hội 
trường B - Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh tổ chức buổi phổ biến, 
tập huấn các quy định pháp luật về 
trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
cho 129 đại biểu là đại diện lãnh đạo 
BCH Quân sự quận và BCH Công an 
quận; Trưởng và phó các phòng, ban 
trực thuộc UBND quận và chuyên viên 
được phân công phụ trách công tác 
bồi thường nhà nước; Đại diện lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân; BCH Công an; 
BCH quân sự; Công chức tư pháp – hộ 
tịch; công chức địa chính – xây dựng, 
công chức văn hóa – xã hội phường.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng 

phòng Thi hành pháp luật và quản lý 
xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp 
Thành phố Hồ Chí Minh- đã truyền đạt 
khái quát những nội dung cơ bản của 
Luật Trách nhiệm bồi thường trách 
nhiệm của Nhà nước và các văn bản 
pháp luật có liên quan, tại hội nghị 
dưới sự dẫn dắt lồng ghép trong bài 
giảng các vụ việc xảy ra trách nhiệm 
bồi thường trên thực tế, nội dung sinh 
động và lôi cuốn sự chú ý của các 
đại biểu tập trung và tham gia thảo 
luận sôi nổi. Đây là hoạt động mang 
ý nghĩa thiết thực giúp các đại biểu có 
thêm kiến thức pháp luật bồi thường 
nhà nước; hiểu rõ những nội dung 

cơ bản về phạm vi trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước đối với cá nhân, 
tổ chức bị thiệt hại do người thi hành 
công vụ gây ra trong hoạt động quản 
lý hành chính; thủ tục giải quyết bồi 
thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của 
cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí 
bồi thường và trách nhiệm hoàn trả 
của người thi hành công vụ đã gây ra 
thiệt hại trong quá trình thực thi công 
vụ để ứng dụng vào việc giải quyết khi 
có các vụ việc xảy ra liên quan đến 
đơn vị mình. n

PHÒNG TƯ PHÁP  
QUẬN BINH THẠNH



Vóc dáng nhỏ nhắn cùng nét 
đẹp duyên dáng, mặn 
mà, giọng ca truyền 

cảm sấu lắng cùng với lối 
diễn xuất tự nhiên, Phượng 
Nga đã chinh phục khán 
giả yêu nghệ thuật cải 
lương suốt một thời gian 
dài và cho đến hôm nay với 
hàng trăm vở tuồng khiến 
người nghe mê mẩn ở các 
vai như: Lỗ Tứ Phượng (Lôi 
Vũ), Nhung (Tướng cướp Bạch 
Hải Đường), Y Phương (Nếu em 
là hoàng đế), Liễu Thị (Nữ nương 
tướng soái)....những vở tuồng này đã 
ăn sâu vào trong tim, trong lòng của 
những khán giả “mộ điệu” trên khắp 
mọi miền đất nước…

 “Chữ tâm” của người nghệ sĩ 
tài hoa

Ngoài là một nghệ sĩ có tên tuổi được 
xã hội công nhận, chị còn khá nổi tiếng 
với các chương trình xã hội – từ thiện đầy 
tính nhân văn. Chị là người đưa ra ý tưởng 
và tổ chức thành công 63 suất diễn (trực 
tiếp truyền hình) trên 63 tỉnh, thành cả 
nước để gây quỹ học bổng Vừ A Dính; các 
show diễn: “Sắc màu tình yêu”, “Giai điệu 
tình thương”...gây quỹ giúp nạn nhân 
chất độc da cam. Những chương trình từ 
thiện, những vở diễn thành công do chị 
đứng ra tổ chức đã tạo được ấn tượng 
sâu sắc trong lòng khán giả như vở “Sầu 
Vương ý nhạc”, chị đã mang vở này đi diễn 
từ thiện ở khắp cả nước để gây quỹ giúp 
đỡ đồng bào nghèo. 

Một trong những dấu ấn thành công 
và khó quên với chị đó là đêm tổ chức 
Giỗ Tổ ngành sân khấu ở TP.HCM (vào 
năm 2007) chị diễn vở “Sầu Vương ý 
nhạc” được truyền hình trực tiếp trên 
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) để 
gây quỹ giúp Ban Ái hữu và Viện dưỡng 
lão nghệ sĩ TP.HCM (được nguyên Chủ 
tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự 
và đánh giá rất cao). Ngoài việc tổ chức 
các show diễn gây quỹ giúp đỡ người 
nghèo ở khắp các tỉnh thành trong cả 

Nghệ sỹ Phượng Nga   
Ngôi sao sáng trên  
bầu trời nghệ thuật
 Nghệ sĩ Phượng Nga sinh ra và lớn lên tại Thủ Dầu Một – Bình Dương (thân sinh là danh 
thủ quần vợt nổi tiếng Võ Văn Bảy nhiều lần vô đich Đông Nam Á trước năm 1975). Với lòng 
đam mê ca hát từ thủa nhỏ, đến năm 17 tuổi chị quyết chí khăn gói lên đường để “Tầm sư học 
đạo” để thỏa ước lòng đam mê của mình. Với tài năng thiên bầm và ham học hỏi của mình, 
chỉ một thời gian ngắn Phượng Nga đã được chọn hát đào chánh và nhì trên các sân khấu 
lớn của những đoàn cải lương nổi tiếng trước và sau giải phóng như: Sông Bé, Sài Gòn 2, Dạ 
Lý Hương, Phước Chung, Minh Tơ, Hương Mùa Thu…

nước và cả ở nước bạn như Campuchia, 
Lào… chị còn tự tay bỏ ra hàng tỷ đồng 
để khởi công xây dựng khu nuôi dưỡng 
người già neo đơn, khó khăn tại Tịnh xá 
Ngọc Bình (phường Chánh Nghĩa, TX. 
Thủ Dầu Một - Bình Dương).

Trong những năm qua, với hàng chục 
căn nhà tình thương và nhiều cây cầu 
kiên cố được xây dựng khang trang ở 
các tỉnh miền tây do chị hỗ trợ và vận 
động kinh phí thêm từ các đồng nghiệp 
được hình thành. Chị luôn dành những 
khoảng thời gian ít ỏi của mình để đến 
các trung tâm bảo trợ xã hội, vùng sâu 
vùng xa để thăm hỏi, tặng quà và động 
viên những mảnh đời bất hạnh, người 
già, trẻ mồ côi…người ốm đau bệnh tật 
không nơi nương tựa.

Dấu ấn các vở tuồng do Nghệ 
sĩ Phượng Nga sáng tác và dàn 
dựng

Vào năm 2010 những người hâm mộ 
và các phật tử trên cả nước hết sức bất 
ngờ về một DVD tuồng cổ có nhan đề 
“Tỳ kheo ni liên hoa sắc” – đây là vở 
cải lương Phật giáo kể về cuộc đời của 
người phụ nữ có tên Liên Hoa Sắc với 
nội dung cốt lõi – từ một quá trình bà 

đi từ sai lầm, tội lỗi gây ra trong cuộc 
đời cho đến khi nhận thức được lỗi 
lầm để ăn năn hối cải, tu tâm dưỡng 
tính và quyết trở về cửa Phật, vở tuồng 
này có các nghệ sỹ tham gia như: Lý 
Hùng, NS Vũ Luân, Lê Tứ, Kiều Phượng 
Loan, Vương Linh...cùng 50 vị tăng, ni 
từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông, Tây 
Nam bộ góp mặt trong các cảnh quay… 

Tiếp đến là những vở tuồng cải lương 
mang đậm dấu ấn nghệ thuật do chính 
nghệ  sĩ Phương Nga sáng tác, dàn dựng 
như; vở tuồng “Đi tìm ánh đạo vàng”; Sự 
tích ông bà Đỗ Công Tường (ông bà sáng 
lập ra Chợ Cao Lãnh, Đồng Tháp) và 
Cuộc đời Thầy Thím (do nghệ sĩ Phương 
Nga và Nghệ sĩ Thanh Tuấn đồng sáng 
tác) đã gây được tiếng vang lớn trong 
giới mộ điệu cải lương hiện nay trên cả 
nước. Tại những vở tuồng này khán giả 
gần như bị chinh phục hoàn toàn bởi lối 
diễn xuất tài ba và nhựng câu vọng cổ 
ngọt ngào của chị.     

Một “Đại sứ Du lịch Tâm linh” 
năng động, tâm huyết

 Vào năm 2015, nghệ sĩ  Phượng Nga 
đã được Trung tâm UNESCO Văn hoá 
Thông tin Truyền thông bổ nhiệm là 
“Đại sứ Du lịch Tâm linh – nhiệm kỳ 
2015 – 2020”. Nhiều năm sau đó, với vai 
trò là một “đại sứ” NS Phượng Nga đã 
thực hiện hàng loạt liveshow lớn nhỏ 
tại Việt Nam và nước ngoài. Biết được 

ĐỨC AN

tài của chị nhiều cơ quan, ban ngành đã 
mời chị thiết kế các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật nhân dịp các sự kiện 
của cơ quan. Điểm qua một số chương 
trình do chị phụ trách chỉ đạo dàn dựng 
và thực hiện thường xuyên hằng năm 
tại các nơi như: Dinh Thầy Thím (Bình 
Thuận), Dinh Cô Long Hải, Chùa Châu 
đốc 3, Đền thờ ông bà Chủ Chợ Cao Lãnh 
- Đồng Tháp, và chùa chiền tại các nơi 
khác như: Campuchia, Lào, Hàn Quốc….
Mỗi chương trình, mỗi chủ đề với những 
sắc màu nghệ thuật khác nhau đều để lại 
những dấu ấn tốt đẹp và ấn tượng khó 
phai trong lòng các khán giả.

Chia sẻ với chúng tôi nghệ sĩ Phượng 
Nga tâm sự: “Trong lòng chị đang ấp ủ 
là trong thời gian tới chị sẽ thực hiện 
được nhiều chương trình văn nghệ - từ 
thiện tại khắp các đền, chùa trong và 
ngoài nước nhiều hơn nữa; nhằm đem 
đến các chương trình nghệ thuật cải 
lương mang sắc màu văn hóa tâm linh, 
văn hóa Phật giáo với các vở tuồng cải 
lương đặc sắc mang tính nghệ thuật 
cao, qua đó từng bước vực dậy bộ môn 
nghệ thuật cải lương, tuồng cổ đang 
dần bị mai một,. Tại các vở tuồng này 
sẽ nêu lên những sự tích về người sáng 
lập về quá trình hình thành, bảo tồn và 
phát huy những giá trị văn hóa – lịch 
sử ở những ngôi đền – đình – chùa 
– miếu…để mọi người hiểu thêm về 
những giá trị của văn hóa - lịch sử, để 
bà con địa phương luôn nhớ tới công 
ơn của các bậc tiền bối, của ông cha ta 
đã có công xây dựng và gìn giữ truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, của đất nước 

Hiện nay với gần 40 năm gắn bó 
với nghiệp cầm ca, cùng những cung 
bậc thăng trầm của cuộc sống, nghệ 
sĩ Phượng Nga vẫn luôn nỗ lực, không 
ngừng cống hiến hết mình cho nghệ 
thuật, cho cộng đồng và vẫn như là một 
con tằm nhả tơ cho đời…Với những gì 
đã đạt được như ngày hôm nay, có thể 
nói rằng nghệ sỹ Phượng Nga là một 
ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật 
của Việt Nam. n

Nghệ sỹ Phượng Nga

Nghệ sĩ phượng Nga thường xuyên làm công tác từ thiện, xây 
chùa, tặng quà cho bà con nghèo

Chương 
trình 

Lễ Hội 
Dinh Thầy 

Thím (La 
Gi - Bình 

Thuận) và Lễ 
hội Điện Trường 

Bà (Trà Bồng - Quảng 
Ngãi) do nghệ sĩ Phượng 
Nga thực hiện dàn dựng.
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TỈNH THANH HOÁ  

Chúc Mừng
Ngày Báo chí 
Cách mạng 

Việt N am 21.6    

NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG  

VIỆT NAM 21.6

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
TỈNH THANH HOÁ
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