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Bộ Công thương
thực hiện có 
hiệu quả pháp 
luật về bảo vệ 
quyền lợi người 
tiêu dùng

Cụm thi đua số 4-  
Hội Luật gia Việt Nam
tổ chức hội nghị
Sơ kết 6 tháng đầu năm   
 > T.12

Lữ đoàn 96 xứng 
đáng truyền thống
của bộ đội Pháo binh
Anh hùng 
 > T.5

Thu hút cộng đồng 
tham gia xây dựng, 
thực hiện, giám sát 
thi hành pháp luật về 
đất đai  > T.27

PHƯỜNG LINH TRUNG, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC: 
Nhiều phương pháp linh 
động trong công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
và tiếp công dân

> T. 4

Bảo vệ lợi ích của nhà đầu 
tư và các công ty hoạt động 
trên thị trường chứng khoán

> T.31

> T.30

Trưởng Ban Tuyên giáo 
trung ương về thăm tỉnh 
Tiền Giang

> T.2

> T.10

Chủ tich nước chủ trì buôi 
làm v ệc về Đề án xây dựng 
Nhà nước pháp quyền
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Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về 
Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, 
đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây 
dựng Đề án “Chiến lược xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đến năm 2030, định 
hướng đến năm 2045” chủ trì 
Hội nghị Thường trực Ban Chỉ 
đạo làm việc với Ban Cán sự 
Đảng Chính phủ về dự thảo  
Đề án.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm 
Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban 
Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường 
trực Ban Chỉ đạo; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc 
phòng; các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, 
Vũ Đức Đam và đại diện một số bộ, ngành Trung ương, các 
chuyên gia, nhà khoa học pháp lý.
 Theo Báo Nhân Dân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính 
phủ về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Các đồng chí Phó Thủ tướng và lãnh đạo bộ, ban, ngành tham dự hội nghị.Các đồng chí Phó Thủ tướng và lãnh đạo bộ, ban, ngành tham dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
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ĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG 
GIÁM SÁT VĂN BẢN  
QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHIỀU 11/7, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐÃ 
THÔNG QUA VỀ NGUYÊN TẮC DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THỰC 
HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY 
PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, 
CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Nội dung làm việc này được tiến hành dưới 
sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Khắc Định.
Trước đó, thảo luận về dự thảo nghị quyết, các 

đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều 
thống nhất nhận định, việc ban hành nghị quyết là 
cần thiết, đúng với Chương trình hành động của 
Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đúng 
Kết luận số 522 ngày 25/11/2021 tại Phiên họp 
thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời 
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ cho rằng, việc ban hành nghị 
quyết này là rất cần thiết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hằng năm có rất nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật được ban hành không 
đúng pháp luật, trong đó có cả việc ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền, 
có văn bản sai về nội dung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thượng 
tôn pháp luật là vấn đề rất quan trọng.

Muốn vậy, trước hết, cơ quan ban hành, tổ chức 
thực hiện văn bản pháp luật phải thực hiện đúng 
quy định của pháp luật.

Các đại biểu cho rằng, trong quá trình soạn thảo, 
cơ quan soạn thảo là Văn phòng Quốc hội và cơ 
quan phối hợp là Ủy ban Pháp luật đã phối hợp các 

cơ quan thực hiện rất khẩn trương.
Về kỳ báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 

rằng, đây là hoạt động giám sát thường xuyên nên 
phải có báo cáo thường xuyên, có thể theo hình 
thức mỗi năm 1 lần tại 1 kỳ họp của Quốc hội.

Dự thảo nghị quyết được ban hành dưới dạng 
văn bản hướng dẫn nên không đặt ra quy định mới, 
không đặt ra thẩm quyền mới, không đặt ra nghĩa 
vụ mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của các đại 
biểu tại phiên họp, sớm hoàn thiện dự thảo nghị 
quyết và hoàn thành các thủ tục để sớm ban hành 
nghị quyết trong tháng 7.

 (Theo Báo Nhân Dân)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại phiên họp.



4 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Tuy nhiên, thị trường vốn còn tồn 
tại hạn chế, bất cập về cấu trúc thị 
trường, hạ tầng, công nghệ, nguồn 

nhân lực, hệ thống thông tin thị trường... Cá 
biệt, một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy 
định pháp luật khi tham gia thị trường.  

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo tăng cường 
thanh tra, giám sát để vừa đảm bảo cho 
sự phát triển của thị trường, vừa phát hiện, 
xử lý các hành vi thao túng trên thị trường 
chứng khoán.

Biện pháp ổn định tâm lý nhà 
đầu tư

Hiện nay, Bộ Tài chính triển khai một 
loạt giải pháp đồng bộ đảm bảo thị 
trường chứng khoán phát triển một cách 
lành mạnh, minh bạch. Qua đó, trở thành 
kênh huy động vốn trung và dài hạn hết 
sức quan trọng cho nền kinh tế. Mục tiêu 
là đảm bảo cho thị trường chứng khoán 
hoạt động minh bạch. Bộ Tài chính đã 
thực hiện hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa 
Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, 
hoàn chỉnh và đang trình Chính phủ nghị 
định sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP 
quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu 
doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong 
nước và chào bán trái phiếu DN ra thị 
trường quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Tài chính đã làm việc với các cơ 
quan liên quan. Bao gồm Ngân hàng Nhà 
nước, Bộ Công an. Bộ Tài chính khẳng định 
những tin đồn thất thiệt không do cơ quan 
nhà nước đưa ra. Những tin đồn này đã 
khiến thị trường chứng khoán có sự lung 
lay, giảm điểm. Đây là điều rất đáng tiếc.

Bộ Tài chính cũng đưa ra nhiều chính 
sách để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu 
tư. Bao gồm cả nhà đầu tư và các DN có 
sai phạm cũng sẽ tạo điều kiện khắc phục 
sai phạm. Qua đó nhằm ổn định sản xuất 
kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của các 
cổ đông, cũng như đảm bảo việc làm cho 
người lao động, qua đó giúp công ty phát 
triển tốt hơn.

Mục đích của cơ quan nhà nước là đảm 
bảo thị trường chứng khoán phát triển lành 
mạnh, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà 
đầu tư, quyền lợi của DN và nhà phát hành 
hoạt động bình đẳng, minh bạch. Thực 
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ Tài chính đã làm việc với Bộ Công an 
để đưa ra các giải pháp để thực hiện ổn 

ẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ 
CÁC CÔNG TY HOẠT ĐỘNG TRÊN 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

QUANG MINH

THỜI GIAN QUA, THỊ TRƯỜNG VỐN PHÁT TRIỂN 
NHANH CẢ VỀ CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU SÂU VỚI 
QUY MÔ, SẢN PHẨM, THANH KHOẢN TĂNG 
NHANH; GÓP PHẦN HUY ĐỘNG ĐƯỢC NGUỒN LỰC 
TÀI CHÍNH RẤT QUAN TRỌNG CHO NỀN KINH TẾ 
VÀ HỖ TRỢ, BỔ SUNG CHO KÊNH CUNG ỨNG VỐN 
TRUYỀN THỐNG LÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. 

định phát triển thị trường vốn, thị trường 
tài chính, thị trường chứng khoán. Qua đó, 
không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. 
Vụ việc vừa qua là tiếng chuông cảnh tỉnh 
để thị trường quay trở lại hoạt động minh 
bạch phát triển, đảm bảo sự phát triển kinh 
doanh lành mạnh và cạnh tranh bình dẳng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đưa ra những 
giải pháp bao gồm sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiểu 
biết pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, và các quy định liên quan 
để nhà đầu tư có lựa chọn cân nhắc chịu 
trách nhiệm về việc của mình. Nhà phát 
hành phải thực hiện đúng quy định pháp 
luật về phát hành, tránh thao túng giá. Đối 
với công ty kiểm toán thì phải thực hiện 
kiểm toán một cách chính xác nhất, đúng 
đắn nhất, đảm bảo báo cáo kiểm toán 
đúng và chính xác. Bộ Tài chính áp dụng 
cả biện pháp trực tiếp và gián tiếp như yêu 
cầu kiểm toán trực tiếp kiểm tra công tác 
kế toán của đơn vị phát hành. Đồng thời 

kiểm tra lại những công ty chứng khoán 
mà các tổ chức kiểm toán đã kiểm toán và 
yêu cầu rút giấy phép và xử lý những đơn vị 
kiểm toán độc lập thiếu trách nhiệm để xảy 
ra sai sót. Mặt khác, Việc xử lý các vi phạm 
là việc cá biệt và riêng lẻ cũng là để bảo vệ 
nhà đầu tư, bảo vệ DN phát hành.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục giám 
sát chặt quá trình phát hành, cũng như 
quá trình giao dịch trên thị trường chứng 
khoán. Khi phát hiện ra những bất thường, 
rủi ro sẽ tổ chức để thanh tra và khi phát 
hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý 
theo quy định của pháp luật.

Cần có công cụ kiểm soát thị 
trường chứng khoán phù hợp

Thị trường chứng khoán thế giới đã phát 
triển hàng trăm năm nay. Việt Nam mới chỉ 
có 28 năm. Mặc dù còn non trẻ, nhưng thị 
trường chứng khoán của Việt Nam đang 
phát triển rất nhanh, mạnh và còn rất nhiều 
dư địa phát triển. So với các nước xung 

quanh, thì mức độ phát hành, dư địa của thị 
trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn. 
Điều đó cho chúng ta thấy việc thúc đẩy 
thị trường phát triển, trở thành kênh huy 
động vốn trung và dài hạn hết sức quan 
trọng cho nền tài chính quốc gia và thúc 
đẩy sự phát triển của đất nước. Nhưng 
việc thực hiện hoạt động trên thị trường 
chứng khoán phải theo quy luật của thị 
trường nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy 
định của pháp luật, bởi vì kinh tế thị trường 
nhưng vẫn phải có quản lý của nhà nước, 
chứ không thể phát triển một cách tự do.

Thị trường chứng khoán và các hoạt 
động kinh tế thì phải theo quy luật khách 
quan của thị trường, nhưng chúng ta cũng 
cần có những giải pháp để phòng ngừa, 
ngăn chặn các mặt trái của quy luật thị 
trường, chẳng hạn như các vấn đề đi chệch 
ra khỏi quy định của luật pháp, các hành 
động lách luật hoặc lợi dụng thị trường để 
làm méo mó các quy định pháp luật thì 
phải xử lý một cách nghiêm minh. Việc 
thị trường tăng giảm là do quy luật của thị 
trường, tuân theo cung cầu của người mua, 
người bán. Chúng ta cần tạo ra sân chơi 
bình đẳng để thị trường hoạt động minh 
bạch. Do vậy, Bộ Tài chính sẽ bám sát theo 
quy định của pháp luật để ngăn ngừa sai 
phạm và xử lý sai phạm. Bộ Tài chính sẽ 
đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa, tức là 
“tiền phòng - hậu kiểm”.

Thực hiện như vậy để bảo vệ lợi ích 
của nhà đầu tư và lợi ích của các công ty 
hoạt động trên thị trường chứng khoán 
một cách minh bạch, bình đẳng và có giá 
trị đúng đắn nhất. Đây cũng là một trong 
những mục tiêu Bộ Tài chính đặt ra nhằm 
đảm bảo thị trường chứng khoán phát 
triển, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước. n

Nhà đầu tư cá nhân giao dịch trên sàn chứng khoán luôn chịu nhiều rủi ro một khi lãnh đạo sàn thiếu trách nhiệm

Ảnh minh họa
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TRẢI QUA 76 NĂM XÂY 
DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ 
TRƯỞNG THÀNH, BỘ ĐỘI 
PHÁO BINH LUÔN TÍCH 
CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, 
VƯỢT KHÓ, HY SINH HOÀN 
THÀNH XUẤT SẮC MỌI 
NHIỆM VỤ, XỨNG ĐÁNG 
VỚI 8 CHỮ VÀNG TRUYỀN 
THỐNG “CHÂN ĐỒNG 
VAI SẮT, ĐÁNH GIỎI, BẮN 
TRÚNG”. LÀ ĐƠN VỊ TRỰC 
THUỘC BINH CHỦNG PHÁO 
BINH ĐỨNG CHÂN TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI, 
LỮ ĐOÀN PHÁO BINH 96 
LUÔN KẾ THỪA XỨNG ĐÁNG 
TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG 
CỦA BỘ ĐỘI PHÁO BINH 
VIỆT NAM. VỮNG MẠNH 
TOÀN DIỆN “MẪU MỰC, TIÊU 
BIỂU”, GÓP PHẦN XÂY DỰNG 
LỰC LƯỢNG PHÁO BINH 
CÁCH MẠNG, CHÍNH QUY, 
TINH NHUỆ, TỪNG BƯỚC 
HIỆN ĐẠI LÀ NHỮNG MỤC 
TIÊU MÀ LỮ ĐOÀN ĐÃ VÀ 
ĐANG NỖ LỰC XÂY DỰNG 
TRONG GẦN 14 NĂM QUA.

ách đây 76 năm, 
Đồng chí Hoàng Văn 
Thái, Tổng Tham mưu 
trưởng Quân đội nhân 
dân Việt Nam công 
bố quyết định của Bộ 
Quốc phòng về việc 
thành lập Đoàn Pháo 
binh Thủ đô gồm 3 

trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân 
Tảo, Pháo đài Xuân Canh, đánh dấu sự 
ra đời của lực lượng Pháo binh Quân đội 
nhân dân Việt Nam. Trong 76 năm qua, 
truyền thống vẻ vang của bộ đội Pháo 
binh đã trở thành nguồn lực trong đời 
sống tinh thần, tình cảm sâu sắc, nguồn 
cổ vũ to lớn tiếp thêm sức mạnh để mỗi 
cán bộ, chiến sĩ Pháo binh phát huy trí 
tuệ tài năng, tiến lên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy truyền thống của Binh chủng 
Pháo binh anh hùng, Lữ đoàn 96 đã và 
đang cùng nhau đoàn kết, quyết tâm 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Toàn Lữ đoàn luôn kế thừa truyền 
thống anh hùng, nỗ lực xây dựng Đảng 
bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững 
mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 
góp phần xây dựng lực lượng Pháo binh 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại.

Gần 14 năm thành lập, đóng quân tại 
Đồng Nai, Lữ đoàn Pháo binh 96 luôn kế 
thừa xứng đáng truyền thống anh hùng 
của bộ đội Pháo binh Việt Nam “Chân 
đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”, nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, 

chủ động, khắc phục khó khăn, tiến độ 
toàn diện”. Đơn vị luôn hoàn thành đúng, 
đủ kế hoạch, chương trình, nội dung, 
thời gian huấn luyện cho các đối tượng 
với chất lượng được nâng lên, tiến bộ 
vững chắc; nhiều năm đạt danh hiệu 
Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi, được 
Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ 
Tư lệnh Pháo binh và UBND tỉnh Đồng 
Nai khen thưởng. Đặc biệt, năm 2020, 
Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ 
thi đua là đơn vị dẫn đầu trong phong 
trào thi đua Quyết thắng toàn quân giai 
đoạn 2015-2020; năm 2021, Lữ đoàn 
được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.

Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống 
binh chủng Pháo binh, Lữ đoàn 96 đã có 
nhiều hoạt động thiết thực chào mừng; 
tiến tới kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập 
Lữ đoàn 96 (20/8/2008-20/8/2022). 
Tiêu biểu như Hội thao quân sự nhân 
dịp 30/4; Hội thi “Sĩ quan pháo binh toàn 
năng” cấp Lữ đoàn năm 2022 vừa được 
Lữ đoàn tổ chức thành công. Hội thi đạt 
các yêu cầu, kế hoạch và đảm bảo tuyệt 
đối an toàn, kể cả những nội dung mới, 
mang tính đột phá là dịp đơn vị kiểm tra 
toàn diện về trình độ, năng lực, phương 
pháp, tác phong công tác của cán bộ, 
sĩ quan từ cấp trung đội đến tiểu đoàn 

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Lữ đoàn 96 hướng tới Đại hội đại biểu 
ĐTN CSHCM Binh chủng Pháo binh nhiệm kỳ 2022-2027

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2022

Hội thao quân sự nhân dịp 30/4/2022

Thắp nến tri ân nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành

ĐỨC DUY - ĐỨC HÒA

và trợ lý tiểu đoàn. Theo đó, tính “toàn 
năng” trong hội thi lần này được thể hiện 
khá rõ ở từng nội dung thi cũng như từng 
môn thi mà các tuyển thủ phải vượt qua. 
Nghĩa là người cán bộ sĩ quan chỉ huy 
không chỉ giỏi một lĩnh vực mà phải biết, 
nắm chắc tất cả các mặt: quân sự, chính 
trị, hậu cần, kỹ thuật.

Được biết, 48/48 tuyển thủ tham gia 
hội thi đã nỗ lực, vượt khó hoàn thành 
tốt, xuất sắc nhiều nội dung hội thi; bảo 
đảm đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra, tuyệt 
đối an toàn về người, vũ khí trang bị 
trong quá trình diễn ra hội thi. Qua đó, 
từng tuyển thủ có cơ hội thể hiện khả 
năng, trình độ của bản thân, nhất là các 
nội dung đột phá về công tác tham mưu 
huấn luyện, tham mưu tác và các nội 
dung trên các mặt: quân sự, chính trị, 
hậu cần, kỹ thuật…góp phần nâng cao 
chất lượng huấn luyện mọi mặt, sẵn 
sàng chiến đấu của Lữ đoàn.

Để có được đơn vị như hôm nay, gần 
14 năm qua, cán bộ, chiến sỹ của Lữ 
đoàn phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều, 
vượt hết mọi khó khăn để thực hiện 
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội 
giao để xứng đáng kế thừa truyền thống 
vẻ vang của Binh chủng Pháo binh, 
xứng đáng với 8 chữ vàng “Chân đồng 
vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” mà Bác Hồ 
kính yêu đã khen tặng. n



6 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Để phát huy kết quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBG-
DPL) đã triển khai trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng phối hợp PB-
GDPL tỉnh, các cấp huyện trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai công 
tác PBGDPL đa dạng về nội dung, phong 
phú về hình thức, bám sát các nội dung, 
Chương trình, Đề án PBGDPL của Trung 
ương, phù hợp với từng đối tượng cụ 
thể và tình hình kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐPB 
ngày 20/6/2022 của Hội đồng phối 
hợp  PBGDPL huyện Đam Rông về tổ 
chức Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL 
về Luật Hôn nhân và gia đình, hôn 
nhân cận huyết và một số văn bản có 
liên quan, Phòng Tư pháp huyện Đam 
Rông đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 
xã Rô Men, huyện Đam Rông tiến hành 
tuyên truyền, PBGDPL lồng ghép trong 
buổi sinh hoạt thôn cho người dân tộc 
thiểu số di cư H’Mông tại thôn 05 thuộc 
xã Rô Men.    Tại các buổi sinh hoạt, 
người tham dự còn được cấp phát tờ 
rơi, tờ gấp song ngữ giới thiệu về các 
quy định pháp luật của Luật Hôn nhân 
và gia đình, các quy định của pháp luật 
hình sự, xử lý hành chính về tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết thống để về nghiên 
cứu, tìm hiểu.

Việc tổ chức giao lưu, sinh hoạt thôn 
đồng thời phổ biến các quy định về hôn 
nhân và gia đình, tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết đã góp phần thay đổi nhận 
thức của người dân, nhất là đồng bào 
dân tộc thiểu số H’Mông trên địa bàn 

xã Rô Men, huyện Đam Rông; giúp họ 
thực hiện tốt các quy định của Luật 
Hôn nhân và gia đình; không tảo hôn, 
không kết hôn cận huyết thống.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Lâm 
Đồng tiếp tục tham mưu Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành các 
Kế hoạch và Chương trình về công tác 
PBGDPL, trong đó tập trung vào các 
nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai 
thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 
03/9/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong công tác PBGDPL, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 
Nhân dân; trọng tâm tuyên truyền, phổ 
biến các luật, pháp lệnh mới được thông 
qua và các chính sách, pháp luật khác 
liên quan đến an ninh, quốc phòng, trật 
tự an toàn xã hội, các lĩnh vực pháp 
luật được dư luận xã hội quan tâm; 
quan tâm PBGDPL cho các đối tượng 
đặc thù, ưu tiên người dân tộc thiểu số, 
người dân tại địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn…; triển khai thực hiện “Ngày 
Pháp luật năm 2022”; tăng cường phối 
hợp PBGDPL trong nhà trường và cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đổi 
mới nội dung, hình thức giảng dạy, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; 
thường xuyên tổ chức các Cuộc thi, Hội 
thi về pháp luật cho đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng.   n

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
 PHÁP LUẬT – BỘ TƯ PHÁP

LÂM ĐỒNG  
TỔ CHỨC PBGDPL 

VỀ LUẬT HÔN NHÂN 
VÀ GIA ĐÌNH

TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO  
DÂN TỘC THIỂU SỐ H’MÔNG 

HUYỆN ĐAM RÔNG

Việc ban hành và thực hiện Đề 
án “Tăng cường năng lực tiếp 
cận pháp luật của người dân” 

được Bộ Tư pháp xác định sẽ là một 
trong những giải pháp quan trọng 
để góp phần bổ sung, bổ trợ cho 
các chương trình, đề án về PBGDPL 
đang được các bộ, ngành thực hiện, 
qua đó hướng đến mục tiêu cao nhất 
nhằm tạo điều kiện tối đa cho người 
dân tiếp cận pháp luật và nâng cao 
năng lực tiếp cận pháp luật.

Đề án xác định các giải pháp chủ 
yếu như hoàn thiện thể chế, chính 
sách, cơ chế bảo đảm, hỗ trợ nâng 
cao năng lực tiếp cận pháp luật 
của người dân. Trong đó tập trung 
nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các 
quy định pháp luật về PBGDPL, hòa 
giải ở cơ sở, tiếp cận thông tin, luật 
sư, tư vấn pháp luật, công chứng, 
các thiết chế bổ trợ khác; hoàn thiện 
quy định pháp luật nhằm nâng cấp 
và đổi mới hoạt động của Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về pháp luật bảo đảm 
đồng bộ, thống nhất, hỗ trợ người 
dân tăng cường tiếp cận pháp luật 
được dễ dàng, thuận tiện.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động và trách nhiệm của 
các cơ quan nhà nước trong thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của các 
thiết chế bảo đảm, hỗ trợ, nâng 

cao năng lực tiếp cận pháp luật 
của người dân. Trong đó tập trung 
vào việc nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm, năng lực của các cơ quan và 
cán bộ, công chức trong hoạt động 
cung cấp thông tin, phổ biến – giáo 
dục pháp luật, tiếp công dân, đối 
thoại, tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính, khiếu nại, tố cáo, thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn…

Phát huy vai trò của các tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 
nghiệp, các tổ chức hành nghề bổ 
trợ tư pháp trong hỗ trợ người dân 
tiếp cận pháp luật. Tăng cường 
năng lực tiếp cận pháp luật cho 
người dân, gồm có năng lực tiếp cận 
thông tin pháp luật và năng lực sử 
dụng quyền, tự bảo vệ quyền.

Tăng cường năng lực tiếp cận 
pháp luật cho nhóm đặc thù, yếu 
thế (gồm 06 nhóm đối tượng theo 
quy định của Luật Phổ biến giáo dục 
pháp luật năm 2012). Đề án cũng 
giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, 
đoàn thể ở Trung ương và địa 
phương gồm Bộ Tư pháp, Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thông tin 
đại chúng, báo chí, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. n

ĂNG CƯỜNG 
NĂNG LỰC TIẾP 
CẬN PHÁP LUẬT 

CHO NHÓM ĐẶC THÙ, 
YẾU THẾ

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS góp 
phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực. Ảnh: minh họa

ĐOÀN HẰNG

Đoàn Luật sư Hà Nội tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân huyện Thường 
Tín về hòa giải ở cơ sở.
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ÊN BÁI TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, 
RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Đây là công cụ quan trọng, hữu hiệu 
để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, 
tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, 

công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của văn 
bản QPPL, qua đó góp phần hoàn thiện hệ 
thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ 
chức thi hành pháp luật, phục vụ sự phát 
triển của địa phương.

Sở Tư Pháp tỉnh Yên Bái đã kiểm tra, rà 
soát văn bản pháp luật kịp thời, thận trọng, 
chính xác, quyết liệt. Việc xử lý văn bản 
không phù hợp pháp luật đã được thực 
hiện ngày càng nghiêm túc, hiệu quả hơn. 
Phần lớn những bất cập sau khi được phát 
hiện, kết luận đều được cơ quan ban hành 

GIA BẢO

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sai sót, bất cập, hạn 
chế, hoàn thiện pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi 
cho sự phát triển KT-XH, ngành Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tăng 
cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật (VBQPPL) sau khi ban hành.

NHỨC NHỐI LỪA BÁN  
LAO ĐỘNG QUA CAMPUCHIA

PHAN HÒA

Gần đây tại Gia Lai liên tục xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên 
có nhu cầu tìm việc làm với mức thu nhập cao đã bị lừa sang 
Campuchia rồi sau đó bị đòi tiền thế thân…Vào lúc 18 giờ ngày 3/7, tại sân bay 

Pleiku (Gia Lai) lực lượng phòng, 
chống ma túy và tội phạm Bộ đội 

Biên phòng Gia Lai; Đoàn Đặc nhiệm 
Phòng chống ma túy và tội phạm miền 
nam; Cục Phòng chống ma túy và tội 
phạm (Bộ Tư lệnh Biên phòng) đã đón 
hai nạn nhân là Pui Thái (sinh năm 1994) 
và Pui Phú (sinh năm 2006) trú tại làng 
Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) 
và đưa về nhà an toàn. Đây là 2 trong 
số 7 nạn nhân được các lực lượng chức 
năng giải cứu thành công trong vụ mua 
bán người trái phép sang Campuchia. Cả 
7 nạn nhân bị lừa đảo đều là công dân 
đang cư trú tại làng Kloong thuộc xã biên 
giới Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Gần đây, tại Gia Lai liên tục xuất hiện 
tình trạng thanh thiếu niên có nhu cầu 
tìm việc làm với mức thu nhập cao đã 
bị lừa sang Campuchia rồi sau đó bị đòi 
tiền thế thân.

Về vấn đề này, Thượng tá Đinh Văn 
Sơn, Phó Phòng An ninh mạng và 

Phòng chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 
hình thức tuyển lao động ra nước ngoài 
làm việc thực chất là lừa đảo, giữ người 
trái phép. Hầu hết các thanh thiếu niên 
bị lừa vào đường dây “Việc nhẹ, lương 
cao” còn nhiều hạn chế về nhận thức, 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông 
qua hợp đồng, những người này giao chỉ 
tiêu, ép nạn nhân đi lừa đảo người khác. 
Khi không đạt chỉ tiêu thì ép nạn nhân 
nộp phạt khoảng 1.000 USD. Nếu chống 
đối thì sẽ bị đánh đập, bỏ đói.

Trước phản ánh của người dân, ngày 
1/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có văn 
bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội, Công an và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, báo 
cáo việc người lao động trên địa bàn 
bị lừa sang Campuchia làm việc, đánh 
đập, đòi tiền chuộc. Ủy ban nhân dân 
tỉnh Gia Lai cũng giao Công an tỉnh triển 
khai nắm tình hình, tham mưu đề xuất 
việc triển khai ngăn chặn, phòng ngừa 
tình trạng lừa đảo lao động sang nước 
ngoài làm việc; vấn đề mua bán người 
trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý khi có dấu 
hiệu vi phạm. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu Ủy ban nhân dân các địa phương 
chủ động nắm bắt tình hình lao động 
trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên 
truyền, ngăn chặn, phòng ngừa các vụ 
việc lừa đảo lao động, tình trạng mua 
bán người qua biên giới trái phép; đồng 
thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tích 
cực phối hợp các cơ quan ngoại giao, 

lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia để 
có kế hoạch giải cứu những trường hợp 
đang còn ở Campuchia.

Cũng theo Thượng tá Sơn, qua thống 
kê, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn 
ghi nhận 43 trường hợp bị lừa đảo qua 
mạng điện thoại, internet với số tiền 
hơn 26 tỷ đồng; có những trường hợp 
bị lừa đảo hơn 10 tỷ đồng. “Người dân 
khi có nhu cầu tìm việc làm cần phải 
tìm hiểu kỹ, muốn tìm việc và thực hiện 
các thủ tục theo quy định về hợp đồng 
lao động. Đồng thời, tìm hiểu công việc, 
nơi làm thông quan chính quyền địa 
phương hoặc cơ quan của ngành lao 
động, thương binh và xã hội để được 
hướng dẫn, tư vấn cụ thể. Người dân 
phải tỉnh táo trước những thông tin trên 
mạng xã hội, cần có kiểm chứng để 
tránh việc bị lừa như trên...”, Thượng tá 
Sơn khuyến cáo.  n

Anh Pui Thái (mặc áo đỏ-giữa) được các lực lượng giải cứu trở 
về nhà vào ngày 3/7

trên địa bàn tỉnh, ngành Tư Pháp đã kịp thời 
tham mưu UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra 
và báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Bộ Nội 
vụ theo quy định. Qua kết quả tự quả kiểm 
tra, xác định Quyết định số 11/2021/QĐ-
UBND của UBND tỉnh Yên Bái ban hành phù 
hợp với quy định của pháp luật và tình hình 
thực tiễn tại địa phương. Quá trình rà soát, 
trong năm 2021 có 49 văn bản hết hiệu lực 
toàn bộ; 10 văn bản hết hiệu lực một phần. 
Trong kỳ báo cáo các sở, ban, ngành thuộc 
UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tiến 
hành rà soát 23/23 VBQPPL. Qua rà soát 
đã đề nghị sửa đổi, bổ sung 03 văn bản (01 
Nghị quyết, 02 Quyết định), đề nghị thay thế 
14 văn bản (01 Nghị quyết, 13 Quyết định), 
bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản (05 Quyết định), 
bãi bỏ một phần văn bản (01 Quyết định).

Đến thời điểm báo cáo, đã sửa đổi, bổ 
sung 03 văn bản; thay thế 10 văn bản; bãi 
bỏ 01 phần văn bản. Còn 09 văn bản đang 
được tham mưu, xử lý theo quy định. Thực 
hiện 02 đợt rà soát chuyên đề, đề xuất hoàn 
thiện chính sách, quy định của pháp luật 
liên quan đến việc nâng cao chất lượng và 
sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người 
dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, trọng tâm là nguồn nhân lực trong 
lĩnh vực pháp luật và tư pháp, rà soát văn 
bản theo quy định của Quyết định số 06/
QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 
thực thư điện tử phục vụ chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030.

Việc rà soát văn bản đã được tiến hành 
đầy đủ, kịp thời, ngay khi phát sinh căn 
cứ rà soát, nhờ đó đã đảm bảo tính thống 
nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật của địa phương với văn bản của cơ 
quan nhà nước cấp trên, phù hợp với tình 
hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến 
GDPL tới các cấp, các ngành, các tầng 
lớp nhân dân nhằm giáo dục tư chính trị, 
tư tưởng hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp 
phần quan trọng đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến bộ xã hội, 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh.  n

có phương án xử lý trên tinh thần cầu thị, 
trách nhiệm, vì lợi ích chung của xã hội.

Tự kiểm tra 11/11 VBQPPL do UBND 
tỉnh ban hành. Kiểm tra theo thẩm quyền 
26 VBQPPL (cấp tỉnh kiểm tra 13 VBQPPL 
do UBND cấp huyện gửi; cấp huyện kiểm 
tra 13 VBQPPL do cấp xã gửi kiểm tra). 
Qua kiểm tra các VBQPPL được ban hành 
cơ bản bảo đảm về thẩm quyền, nội dung, 
trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành 
văn bản. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai 
sót trong quá trình soạn thảo văn bản và 
được xử lý theo quy định (03 văn bản của 
UBND cấp huyện). Thực hiện yêu cầu của 
Bộ Nội vụ đề nghị xem xét lại tính phù hợp 
của Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Yên Bái 
ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý công chức xã, phường, thị trấn 

Ảnh minh họa
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VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
 PHÁP LUẬT – BỘ TƯ PHÁP

TRONG QUẢN LÝ, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

iện nay có 03 chương trình mục tiêu 
quốc gia đang được triển khai thực 
hiện, đó là Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 
(ban hành kèm theo Quyết định số 
1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 
(ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 
18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ).

Theo Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai 
các nhiệm vụ:

- Đối với các cơ quan chủ quản chương trình: Lập, 
phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện các chương trình 
mục tiêu giai đoạn 2021-2025 theo quy định của 
Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị 
định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 
phủ; Ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm 
quyền để đảm bảo đầy đủ cơ sở cho tổ chức thực 
hiện, giải ngân nguồn vốn của các chương trình sau 
khi được giao vốn; Thực hiện đồng bộ các biện pháp 
quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo 
sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục 
tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí; không 
để phát sinh nợ đọng cơ bản.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo 
nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa 
phương, nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao tính chủ 
động, linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương 
trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia; phát huy vai trò chủ thể của cộng 
đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ 
chức thực hiện và giám sát các chương trình mục 
tiêu quốc gia. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, 
công bằng, đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ 
chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, 
tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham 
nhũng, tiêu cực.

- Đối với các cơ quan chủ chương trình, chủ dự án 
thành phần và các cơ quan liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao: Khẩn trương xây dựng trình Thủ 
tướng Chính phủ các đề án, chương trình chuyên đề 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững; Hoàn thành việc ban hành các 
thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện từng 
chương trình, dự án thành phần thuộc chương trình 
mục tiêu quốc gia trước ngày 01 tháng 7 năm 2022…

Tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Tư 
pháp chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội 
dung 03 về tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận 
và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng 
cho dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
Trong đó xác định mục tiêu là bảo đảm công bằng 
trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng các mô hình 
điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng 
hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng 
mắc, tranh chấp pháp luật; đối tượng hướng tới là già 

làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, 
cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi; người thực hiện trợ giúp pháp lý và 
cán bộ các cơ quan liên quan.

Tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, Bộ Tư pháp chủ trì, hướng dẫn thực hiện 
nội dung 04 về tăng cường hiệu quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết 
hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn và nội dung 
05 về nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp 
lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp 
pháp lý.

Để triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo trách 
nhiệm, chức năng quản lý nhà nước, Bộ Tư pháp đã 
ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 
(Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/
TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; 
hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện, ban hành một số 
văn bản nhằm triển khai thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia, hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp 
cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 
nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2021-2025. n

ĐÓ LÀ YÊU CẦU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH 
PHỦ TẠI CÔNG ĐIỆN SỐ 501/CĐ-TTG NGÀY 10 
THÁNG 6 NĂM 2022 VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC TRIỂN 
KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA.

Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng 
dân cư và bảo đảm tính công khai, minh bạch, 

công bằng, đúng quy định pháp luật

Cộng đồng dân cư phát huy vai trò giám sát trong công tác bảo vệ môi trường
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HÀ NỘI PHẤN ĐẤU NÂNG TỶ LỆ GIẢI QUYẾT TIN 
TỐ GIÁC, TIN BÁO TỘI PHẠM ĐẠT 90%

NAM KHÁNH

ĐỨC DUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn 
Thị Tuyến yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan phấn 
đấu nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tin tố giác, tin 
báo tội phạm đạt 90% theo chỉ đạo của Trung ương. 
Tiếp tục giữ vững tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 
75%, khám phá trọng án bảo đảm trên 90%.

gày 4/7, Ban Chỉ đạo cải cách tư 
pháp Thành ủy Hà Nội tổ chức 
Hội nghị giao ban về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và 
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành đã 
tập trung chỉ đạo, bám sát Chương trình số 33-
CTr/BCĐ, ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo cải 
cách tư pháp Thành uỷ Hà Nội, ban hành chương 
trình công tác Cải cách tư pháp của cơ quan, đơn 

vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đạt 
kết quả rõ nét trên các mặt công tác.

Theo đó, công tác xây dựng, thẩm định các văn 
bản quy phạm pháp luật để thực hiện trên địa bàn 
thành phố được thực hiện đúng quy trình, nghiêm 
túc và phục vụ tốt cho sự phát triển chung. Đối 
với UBND TP Hà Nội, đã chủ động tham mưu cho 
Bí thư và Ban Chỉ đạo tổng kết Luật Thủ đô để 
trình xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình 
Chính phủ và Quốc hội. Hoạt động phổ biến giáo 
dục pháp luật được triển khai sâu rộng, bám sát 
các nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Việc 
chấp hành pháp luật trong điều tra, xét xử được 
thực hiện nghiêm túc, không xảy ra oan sai, bỏ lọt 
tội phạm.

Các cơ quan tư pháp thành phố được đẩy mạnh, 
hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được triển 
khai sâu, rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, 
phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hoạt động 
điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm 
túc, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai.

Ngoài ra, chất lượng hoạt động của các cơ quan 
tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến 
tích cực. Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy 
cảm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm các 
cơ quan tư pháp thành phố khẩn trương tập hợp, 
nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm 
minh đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư 
luận đồng tình ủng hộ.

Toà án Nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã triển khai 
thủ tục hòa giải, đối thoại và đẩy mạnh hoạt động 
hòa giải, đối thoại trước khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ 
việc. Quan hệ phối hợp công tác giữa Công an với 
Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân hai cấp 
của thành phố luôn đảm bảo chặt chẽ theo Quy 
chế phối hợp liên ngành phục vụ cho hoạt động 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử luôn được tiến hành 
thống nhất…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải 
cách tư pháp Thành ủy Hà Nội yêu cầu, thời gian 
tới, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 
208 ngày 2/10/2020 của Thành ủy Hà Nội về thực 
hiện Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 5/1/2022 
của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành uỷ về 
“Trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022” 
và các quy định của pháp luật có liên quan đến 
hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng 
yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan phấn đấu 
nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tin tố giác, tin báo 
tội phạm đạt 90% theo chỉ đạo của Trung ương. 
Tiếp tục giữ vững tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 
75%, khám phá trọng án bảo đảm trên 90% và cố 
gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Quốc hội giao.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
Hà Nội đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP đề 
nghị UBND TP tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp 
nghiên cứu, đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị 
và xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Kịp thời 
tăng cường thanh tra, kiểm tra trong vấn đề bổ trợ 
tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi 
phạm. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hệ thống trụ 
sở các cơ quan tư pháp lộ trình đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với Ban Nội chính Thành ủy, đồng chí Nguyễn 
Thị Tuyến đề nghị chủ trì, phối hợp các đơn vị có 
liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế 
hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/
TU, ngày 5/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp 
tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công 
tác thi hành án dân sự, hành chính”. Viện kiểm sát 
Nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn 
vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế 
phối hợp số 01/QC-LN ngày 21/4/2017 giữa 10 
sở, ngành TP để phù hợp với tình hình thực tiễn. n

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị

THIẾU TƯỚNG VŨ HỒNG VĂN 
GIỮ CHỨC VỤ CỤC TRƯỞNG 
CỤC AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ 
công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh 
chính trị nội bộ. Quyết định điều động bổ 
nhiệm Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, nguyên 
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận 
công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An 
ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7/2022.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ 
trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng 

chế độ hưu trí đối với Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục 
trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, từ ngày 1/7/2022; 
Quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc 
Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ 
Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7/2022.

Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn tân 
Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ sẽ tiếp tục đóng 

góp trí tuệ cùng những kinh nghiệm quý báu cho công tác 
bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực 
lượng CAND không ngừng phát triển, vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong tình 
hình mới.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn Cục trưởng An ninh chính trị 
nội bộ, khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến 
đơn vị xây dựng Cục thật sự trong sạch, vững mạnh, chính 
quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của 
Bộ Chính trị...

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định 
cho Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
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TRONG NHỮNG NĂM QUA, ĐƯỢC SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ 
ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, SỰ PHỐI 
HỢP CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÔNG TÁC TIẾP DÂN 
VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI PHƯỜNG LINH 
TRUNG ĐÃ CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC.

Đặc biệt trong 2 năm với tình hình đại dịch Co-
vid- 19 diễn biến phức tạp vừa qua, việc phổ 
biến, tuyên truyền pháp luật về phòng chống 

dịch bệnh đã góp phần giúp địa phương thực hiện 
tốt việc đẩy lùi dịch bệnh trong lúc toàn bộ xã hội bị 
giản cách, đồng thời thích ứng nhanh với trạng thái 
bình thường như hiện nay. 

Khi kinh tế - xã hội dần phục hồi, ổn định thì chính 
quyền địa phương lại tiếp tục đẩy mạnh công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cũng như 
công tác tiếp công dân tại cơ sở.  Xuyên suốt 6 
tháng đầu năm 2022 công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật được UBND phường Linh 
Trung áp dụng nhiều phương pháp linh động với 
các kết quả như :

- Công tác tuyên truyền tập trung: tổ chức 03 buổi 
tuyên truyền 06 văn bản pháp luật, số lượt người 
tham dự 1863 người, đối tượng là cán bộ công 
chức, trưởng 06 khu phố, các ban ngành, đoàn thể 
và học sinh trên địa bàn phường Linh Trung.

- Công tác tuyên truyền, phát thành: Phát thanh 
cố định tại 03 trạm ngày 2 buổi (sáng, chiều); 
97giờ/195 buổi, trong đó nội dung phát thanh tập 
trung vào các quy định của pháp luật về Phòng 
chống tham nhũng, Phòng cháy chữa cháy; Vệ 
sinh an toàn thực phẩm; Phòng chống dịch bệnh; 
Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; Tai nạn 
đuối nước; Phương thức thủ đoạn của các loại tội 
phạm; ma túy và tác hại của ma túy; tuyên truyền 
về thông tin đổi thẻ Bảo hiểm y tế mới; tuyên tryền 
tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid - 19; tuyên truyền an toàn và phòng tránh tai 
nạn điện đồng thời tuyên truyền về phòng cháy và 
chữa cháy hay Luật trẻ em, Luật Thanh niên…

- Thành lập Tổ đưa tin phường Linh Trung  theo 
Quyết định số 493/QĐ - UBND ngày 04/4/2022 
của Chủ tịch UBND phường Linh Trung gồm có 14 
thành viên, thực hiện cung cấp, viết tin bài để đăng 
trên trang thông tin điện tử của phường, trang 

mạng xã hội của phường (zalo, facebook, fanpage 
phường Linh Trung).

Bên cạnh đó, UBND phường phối hợp tốt với các 
văn phòng Luật sư, Hội luật gia thành phố Thủ Đức, 
Chi hội luật gia phường Linh Trung, văn phòng Thừa 
phát lại để hỗ trợ tuyên truyền những văn bản luật 
và quy định pháp luật cho người dân.

Về công tác tiếp dân tại địa phương trong 6 tháng 
đầu năm 2022 thì Tổng số lượt tiếp 148 lượt, số 
người được tiếp 15 người; số vụ việc 03 vụ việc tiếp 
lần đầu. Thủ trưởng trực tiếp 24 lượt; đơn vị tiếp 
công dân 124 lượt, số người được tiếp 15 người.

 Xác định việc tiếp dân và  giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của Phường nên Đảng ủy - Ủy 
ban nhân dân Phường đã tăng cường chỉ đạo các 
ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội chủ 
động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân 
tại cơ sở, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những 
vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Đảm bảo giải 
quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định tại Luật 
Khiếu nại, Luật Tố cáo. UBND phường đã chuẩn bị 
cho phòng tiếp công dân đảm bảo đủ cơ sở vật 
chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp công 
dân; niêm yết nội quy, các quy định của pháp luật về 
Tiếp công dân, khiếu nại, Tố cáo, về quyền và nghĩa 
vụ của người khiếu nại, tố cáo và lịch tiếp công dân 
của Chủ tịch UBND Phường.

 Chính quyền cơ sở còn chỉ đạo các đoàn thể 
chính trị - xã hội Phường tăng cường công tác tuyên 
truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật 
đến đoàn viên, hội viên, nhất là đối với các lực lượng 

nòng cốt chính trị; kịp thời nắm bắt và phản ánh đến 
cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nguyện 
vọng chính đáng của người dân và chủ động, tích 
cực phối hợp với các cơ quan chức năng vận động, 
thuyết phục người dân nơi có dự án được triển khai 
nhanh chóng chấp hành, đảm bảo dự án được triển 
khai kịp tiến độ; trong ký báo cáo không có thanh 
tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo.

Công chức tư pháp thực hiện công tác tiếp công 
dân của phường theo đúng quy định của Luật Tiếp 
công dân.  Đặc biệt là việc chú trọng phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương 
để phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo đạt được hiệu quả cao. “Đơn cử 
như dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn 
Chí nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, chỉnh trang 
mỹ quan đô thị thì tuyệt đại đa số người dân trên 
địa bàn đồng tình với chủ trương trên của chính 
quyền, còn lại chỉ có một số ít hộ dân khiếu nại về 
chính sách, giá cả bồi thường nên chưa bàn giao 
mặt bằng cho đơn vị thi công. Để giải quyết vướng 
mắc này thì UBND phường Linh Trung ngoài việc 
phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương 
phân tích cho họ hiểu được lợi ích to lớn mà dự án 
mang lại cho cộng đồng còn tuyên truyền, phổ biến 
cho người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật 
liên quan nhằm thuyết phục họ chấp hành tốt chủ 
trương của nhà nước. Đến nay thì gần như tất cả 
các hộ dân khiếu nại trước đây đã thực hiện xong 
việc bàn giao mặt bằng, góp phần cho dự án hoàn 
thành hơn 80% tiến độ”, anh Trần Thanh Ca, công 
chức tư pháp - hộ tịch UBND phường Linh Trung 
chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác tiếp dân.

Từ việc tuyên truyền PBGDPL với các hình thức 
linh hoạt, đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với 
từng địa bàn, đối tượng kết hợp tuyên truyền, phổ 
biến các quy định của pháp luật về tiếp công dân, 
khiếu nại, tố cáo… dưới nhiều hình thức sáng tạo 
trong thời gian qua đã truyền tải thông điệp pháp 
luật kịp thời, nhanh chóng đến toàn thể cán bộ, 
đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường Linh 
Trung. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, 
tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc 
chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước làm cho hệ thống 
chính trị ở cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, 
đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng, phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương. n

QUỐC HUY

Đoàn Thanh niên phường Linh Trung thực hiện tuyên truyền trong việc 
phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp công dân tại UBND phường Linh Trung

hiều phương pháp 
linh động trong 
công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật 
và tiếp công dân
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Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật 
tự vẫn có nhiều vấn đề, khó khăn 

và thách thức. Nhưng lực lượng CAND 
tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực cố gắng không 
ngừng nghỉ để đảm bảo được những 
mục tiêu đề ra. Theo báo cáo của Công 
an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, toàn 
lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã 
đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Báo cáo cho thấy, phạm pháp hình 
sự được kiềm giảm, trên địa bàn tỉnh 
xảy ra 544 vụ (giảm 64 vụ = 10,53% so 
với cùng kỳ năm 2021 và giảm 180 vụ 
= 24,86% so với cùng kỳ năm 2019), 
thời điểm chưa xảy ra dich Covid-19. 
So với cùng kỳ năm 2019, đa số tội 
phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe 
và sở hữu được kéo giảm như: Giết 
người (giảm 3,85%), Cố ý gây thương 
tích (giảm 27,07%), Trộm cắp tài sản 
(giảm 42,34%), Cướp tài sản (giảm 
44,12%), Hủy hoại hoặc cố ý làm hư 
hỏng tài sản (giảm 37,04%), Cướp 
giật tài sản (4,88%). 

Đã điều tra, khám phá 650/741 vụ 
vi phạm pháp luật về trật tự xã hội 
(đạt tỷ lệ 87,72%), bắt xử lý 1.937 đối 
tượng. Trong đó án hình sự điều tra 
làm rõ 453/544 vụ (đạt tỷ lệ 83,27%); 
án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 
trọng điều tra làm rõ 71/77 vụ (đạt tỷ 
lệ 92,21%). Phát hiện, triệt phá 182 
vụ/1.083 đối tượng đánh bạc, tổ chức 
đánh bạc; phát hiện 15 vụ/15 đối 
tượng môi giới, chứa mại dâm và mua 
dâm, bắt nhiều hơn 05 vụ (15/10 vụ). 
Đấu tranh, triệt phá 11 băng, ổ, nhóm 
tội phạm từ đơn giản đến nguy hiểm, 
bắt xử lý 59 đối tượng. Xác minh, truy 
bắt, vận động đầu thú 112 đối tượng 
truy nã; bắt cho địa phương khác 60 
đối tượng truy nã.

Trong công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm ma túy, công an tỉnh 
Đồng Nai đã phát hiện, bắt xử lý 298 
vụ/671 đối tượng mua bán, tàng trữ, 
sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 
hơn 3,5kg ma túy tổng hợp, 2.115 viên 
thuốc lắc, 32,5 gram heroin, 05 cây + 
05 gốc cần sa tươi, 408,62 gram cần 

ÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 
CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2022

Toàn cảnh hội nghị

sa khô, 01 gói hạt cần sa, 02 súng tự 
chế, 08 viên đạn cùng nhiều tài sản, 
phương tiện liên quan. Đã khởi tố 255 
vụ/397 bị can, xử phạt hành chính 36 
vụ/234 đối tượng với số tiền hơn 330 
triệu đồng.

Công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, 
phát hiện, xử lý 200 vụ/251 cá nhân, 
tổ chức vi phạm pháp luật về quản lý 
kinh tế. Đã khởi tố 51 vụ/90 bị can; xử 
phạt hành chính 123 vụ/135 cá nhân, 
tổ chức với tổng số tiền hơn 825 triệu 
đồng. Điều tra, khởi tố 06 vụ; bắt, xử lý 
15 bị can về tham nhũng, chức vụ. 

Đối với công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật 
về môi trường, công an tỉnh đã phát 
hiện, xử lý 193 vụ/201 cá nhân, tổ 
chức vi phạm pháp luật về môi trường. 
Đã khởi tố 03 vụ/03 bị can; xử lý hành 
chính 163 vụ/178 cá nhân, tổ chức với 

số tiền hơn 5,7 tỷ đồng và đang củng 
cố hồ sơ xử lý các vụ việc còn lại.

Trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT, trong 
6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT tỉnh 
Đồng Nai tiếp tục đạt được nhiều kết 
quả tích cực, tai nạn giao thông được 
kiềm chế, kéo giảm trên cả 03 tiêu chí 
(giảm 5,13% số vụ, 4,3% số người chết 
và 4% số người bị thương so với năm 
2021), không để xảy ra tai nạn giao 
thông đường thủy. Đã phát hiện, xử lý 
hơn 34.000 trường hợp vi phạm trật 
tự an toàn giao thông với số tiền gần 
38,5 tỷ đồng; kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn xử lý 06 vụ, xử lý 37 đối tượng 
có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép, 
gây mất trật tự công cộng, tạm giữ 47 
phương tiện có dấu hiệu thay đổi kết 
cấu các loại. Thực hiện phân cấp công 
tác đăng ký, cấp biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ tại Công 
an các huyện, thành phố và công an 

THÚY THANH - THÙY DƯƠNG

Ngày 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã  tổ chức Hội nghị 
sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 và sơ 
kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 
19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị đã 
đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất, kết quả các mặt 
công tác Công an từ đầu năm đến nay. Qua kết quả 
công tác cho thấy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 
được lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai nỗ lực, cố gắng, 
đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

127 xã, phường, thị trấn kể từ ngày 
21/5/2022.

Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC 
5.513 lượt đối với các quán bar, nhà 
hàng, vũ trường, khách sạn, trung 
tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà ở 
kết hợp sản xuất, kinh doanh và các 
cơ sở có nguy cơ cháy nổ trên địa 
bàn, xử lý hành chính trên 280 trường 
hợp vi phạm các quy định về phòng 
cháy, chữa cháy với tổng số tiền gần 
1,5 tỷ đồng; tổ chức 17 cuộc chữa 
cháy, 27 lượt cứu nạn, cứu hộ, cứu 
sống 05 người.

Dù có nhiều thuận lợi, nhưng khó 
khăn cũng không ít trong công tác bảo 
vệ an ninh, bảo đảm ANTT, ATXH, vì 
vậy trong 6 tháng cuối năm 2022, lực 
lượng Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục 
thực hiện các mục tiêu, có các giải 
pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, yêu cầu đề ra. n

Đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh 
Đồng Nai phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích
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Tham dự hội nghị có Luật gia Trần Đức 
Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng 
ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam 

cùng đại diện Hội Luật gia các tỉnh: Bà Rịa-
Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, Bình 
Dương, Ninh Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí 
Minh, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đắk Nông.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có ông 
Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Luật gia 
Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Luật gia 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm trưởng Cụm thi 
đua số 4 cho biết: Được sự quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội Luật gia Việt 
Nam, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành 
phố; sự phối hợp với các sở, ban, ngành tại 
địa phương, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố 
thuộc Cụm đã xây dựng và triển khai thực 
hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào 
thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, cơ quan, đơn vị, những tháng đầu 
năm 2022 trên các mặt công tác.

Theo số liệu báo cáo sơ kết công tác Hội 

ội Luật gia Việt Nam 
tổ chức hội nghị  
Sơ kết 6 tháng đầu năm

SÁNG 07/07/, TẠI BÌNH THUẬN, CỤM THI ĐUA SỐ 4 – HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
(CÁC TỈNH KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ) ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG 
TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG 
HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022.

MINH CHÁNH

CỤM THI ĐUA SỐ 4 

và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, về 
công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp 
luật năm 2022 Hội Luật gia các tỉnh, thành 
phố thuộc Cụm thi đua số 4 đã tham dự và tổ 
chức 192 hội nghị; Góp ý 1.494 lượt dự thảo 
Luật và văn bản quy phạm pháp luật khác 
theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội, 
HĐND, UBND và các ban, ngành địa phương; 
Thẩm định, rà soát, kiểm tra 588 các văn bản 
dưới Luật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức 
tại địa phương.

Một số dự án Luật được đóng góp như: Luật 
Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác Công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, 
Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 
tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án Dân sự…

Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã phối 
hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú: thông qua hệ thống Đài 
phát thanh, truyền hình, báo địa phương, 
báo mạng, loa phát thanh của xã, phường, 
thị trấn, khu phố, làng bản ở các địa bàn dân 
cư… về giáo dục, phố biến pháp luật.

Cụm thi đua số 4 – Hội Luật gia Việt Nam 
đã tổ chức 1.520 cuộc trực tiếp, có 128.414 
lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 3.257 
cuộc, với 339.553 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh, thành 
thuộc Cụm thi đua số 4 đã chỉ đạo các Chi 
Hội Luật gia trực thuộc, các Trung tâm, Chi 
nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật tiếp tục 
làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp 
pháp lý với nhiều kênh phù hợp với điều kiện 
phòng, chống dịch của từng địa phương 
như: Tư vấn trực tiếp bằng việc trao đổi, tư 
vấn gián tiếp, trên điện thoại, Zalo… tư vấn 
pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối 
tượng thuộc diện chính sách, người nghèo, 
người già neo đơn, trẻ em, người có hoàn 
cảnh khó khăn, người yếu thế, người khuyết 
tật, người dân tộc thiểu số...

Các đơn vị, địa phương Cụm thi đua số 
4, đặc biệt là Chi Hội Luật gia cơ sở đều có 
Luật gia, Luật sư tham gia hoà giải và đối 

thoại tại toà; Tham gia hòa giải viên tại thôn, 
ấp, làng, bản, khu phố, tổ dân phố để tư vấn 
giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở. Nội 
dung chủ yếu về dân sự, đất đai, nhà ở, hôn 
nhân và gia đình, thừa kế, công tác đền bù 
giải phóng mặt bằng, các mâu thuẫn trong 
nội bộ nhân dân… giúp cho người dân thỏa 
thuận giải quyết các tranh chấp pháp lý ổn 
thỏa, đúng pháp luật, tránh được những hậu 
quả pháp lý bất lợi xảy ra.

Kết quả đã tham gia tư vấn giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo 993 vụ việc; Tham gia 
hoà giải 4.023 vụ việc; hòa giải thành 3.763 
vụ việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý 
kiến và thảo luận về công tác Hội 6 tháng 
đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022. Đồng thời, cho ý kiến về các 
vấn đề thảo luận. Tại hội nghị, Cụm thi đua 
số 4 cũng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam có 
ý kiến để cơ quan có thẩm quyền sớm ban 
hành Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho giai đoạn tiếp theo; Mở các lớp tập huấn 
chuyên sâu về công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, cung 
cấp tài liệu về kỹ năng hoạt động Hội; Cung 
cấp, tư vấn kỹ năng, kinh nghiệm tham gia 
xây dựng chính sách pháp luật, Tư vấn pháp 
luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở…cho 
cán bộ, Hội viên. n

Luật gia Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cụm trưởng 
Cụm thi đua số 4 phát biểu khai mạc Hội nghị.

Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
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Ngành thanh tra phát hiện vi phạm về kinh 
tế hơn 25.000 tỷ đồng, 9.623 ha đất

VINH NGUYÊN

6 tháng đầu năm 2022, dưới sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh 
tra Chính phủ và ngành Thanh tra 
đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó 
khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao.

gày 7/7, Thanh tra Chính phủ 
(TTCP) đã tổ chức hội nghị trực 
tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2022 của ngành Thanh tra. 
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Tổng TTCP Đoàn 

Hồng Phong chủ trì hội nghị.

Kiến nghị xử lý hành chính 1.682 
tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ 
quan điều tra 163 vụ, 89 đối tượng

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của 
TTCP cho thấy, thời gian qua, toàn ngành đã 
triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 
77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn 
thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều 
lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế 25.022 
tỷ đồng, 9.623 ha đất. Trong đó, kiến nghị thu 
hồi 10.268 tỷ đồng và 134 ha đất; xuất toán, 
loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện 
đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền 
xem xét xử lý 14.753 tỷ đồng, 9.489 ha đất; 
ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 
4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành 
chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển 
cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 
89 đối tượng.

Các cơ quan hành chính tiếp nhận 186.824 
đơn các loại; đã xử lý 175.493 đơn, có 151.036 
đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 80,8% tổng số 
đơn đã xử lý; qua xử lý có 22.589 đơn khiếu 
nại, 9.078 đơn tố cáo, 119.369 đơn kiến nghị, 
phản ánh; có 10.452 vụ việc khiếu nại, 3.289 
vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan 
hành chính Nhà nước.

Thông qua công tác giải quyết khiếu nại tố 

cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 3,4 tỷ 
đồng, 1,6 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 
16,9 tỷ đồng, 3,3 ha đất; khôi phục, đảm bảo 
quyền lợi cho 20 tổ chức, 258 cá nhân; kiến 
nghị xử lý 279 người (trong đó có 231 cán bộ, 
công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục 
xử lý 13 vụ, 14 đối tượng (có 10 cán bộ, công 
chức).

Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải 
quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng chống 
tham nhũng được công bố, công khai theo 
đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, 
địa phương kiểm tra tại 4.538 cơ quan, tổ 
chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát 
hiện 67 đơn vị vi phạm.

22 trường hợp người đứng đầu bị 
kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy 
ra tham nhũng

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi 
để xảy ra tham nhũng, trong kỳ báo cáo có 22 
trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu 
trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ 
luật 18 người.

Ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn các 
cơ quan Nhà nước và chỉ đạo cơ quan thanh 
tra tăng cường việc phát hiện và xử lý tham 
nhũng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ 
quan hành chính Nhà nước phát hiện 30 vụ 
việc, 40 người. Kết quả phát hiện số vụ việc 
tham nhũng và số người đứng đầu bị xử lý 
trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng tăng so 
với cùng kỳ năm 2021.

Đối với cuộc thanh tra chuyên đề về mua 
sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đã có nhiều cơ 
quan thanh tra làm tốt, kịp thời triển khai thanh 
tra, kết luận thanh tra đảm bảo chất lượng như: 
Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, 
Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bạc Liêu... Bên 

cạnh đó, vẫn có một số đơn vị triển khai, báo 
cáo còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung 
của toàn ngành.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại tố cáo, đã tập trung đôn đốc việc rà 
soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn 
đọng, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình 
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội 
quan trọng của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành 
thanh tra thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn 
chế: Vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong 
hoạt động thanh tra, kiểm tra. Một số cuộc 
thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo 
và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc 
thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm. 
Việc đôn đốc, thực hiện kết luận, kiến nghị 
về thanh tra còn bất cập. Việc tiếp công dân 
định kỳ của thủ trưởng một số bộ, ngành, địa 
phương còn chưa đầy đủ; nhiều vụ việc khiếu 
nại tố cáo giải quyết còn chậm, kéo dài khi giải 
quyết còn sai sót. Một số kế hoạch công tác 
phòng chống tham nhũng triển khai còn chậm; 
tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 
giải quyết công việc chưa được ngăn chặn 
hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham 
nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị 
còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều 
tham luận nêu bật những kết quả trong công 
tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và 
phòng chống tham nhũng tại các bộ, ngành, 
địa phương. Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị 
cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong 
việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. 
Qua đó, có kiến nghị, giải pháp góp phần phát 
triển ngành thanh tra… n

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 
6 tháng đầu năm

Toàn cảnh hội nghị
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CÔNG BỐ LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ

MINH HOÀNG

NĂM LUẬT VỪA ĐƯỢC THÔNG QUA GỒM LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG; LUẬT 
THI ĐUA KHEN THƯỞNG; LUẬT ĐIỆN ẢNH; LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM; 
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước 
tổ chức họp báo công bố Lệnh của 
Chủ tịch nước về năm luật vừa được 

Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3. Phó 
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm 
Thanh Hà chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng 
Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công 
bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật được 
Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm: 
Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua, khen 
thưởng, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh 
bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 là cơ 
sở pháp lý quan trọng, vững chắc để Cảnh 
sát cơ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với yêu 
cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ 
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển 
và hội nhập của đất nước.

Luật gồm 5 chương và 33, quy định cụ thể 
các nội dung về: Vị trí, chức năng; nguyên 
tắc hoạt động của Cảnh sát cơ động; xây 
dựng Cảnh sát cơ động; hợp tác quốc tế; 
các hành vi bị nghiêm cấm; sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; huy động người, 
phương tiện, thiết bị dân sự; hệ thống tổ 
chức của Cảnh sát cơ động... 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 
gồm 8 chương, 96 điều. Luật có các điểm 
mới là: Thực hiện phân cấp, phân quyền 
mạnh hơn trong công tác thi đua, khen 
thưởng. 

Luật thể hiện rõ nguyên tắc thành tích 
đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp 
thời của hình thức khen thưởng theo công 
trạng và thành tích đạt được để khắc phục 
tình trạng khen thưởng “tích lũy thành tích, 
cộng dồn thành tích”...

Chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, 
công nhân, nông dân, người lao động trực 
tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, 
dân quân tự vệ… quan tâm khen thưởng cơ 
sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải 
đảo. Giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài 
nhà nước và kinh tế tư nhân. Quy định cụ 
thể khen thưởng đối với người nước ngoài 
có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam. 
Bổ sung hình thức khen thưởng kháng 
chiến “Huy chương Thanh niên xung phong 
vẻ vang” (Khoản 2 Điều 96)...

 
Luật Điện ảnh năm 2022 với mục đích 

thể chế hóa chủ trương, đường lối của 
Đảng, Hiến pháp năm 2013 nhằm xây dựng 

nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện 
đại, đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong tổng thể phát triển của 
văn hóa - xã hội, đảm bảo tính minh bạch, 
tính khả thi cao và tính thống nhất trong hệ 
thống pháp luật.

Luật gồm 8 chương, 50 điều, thay thế 
Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh 
năm 2009.

Luật Điện ảnh năm 2022 có những điểm 
mới cơ bản là: kế thừa, sửa đổi, bổ các 
khái niệm thuật ngữ quy định tại Luật Điện 
ảnh năm 2006 và bổ sung sung thuật ngữ 
“Công nghiệp điện ảnh”, “Phân loại phim”, 
“Phim Việt Nam”, “Trường quay” và “Địa 
điểm chiếu phim công cộng”.

Về chính sách của Nhà nước về phát triển 
điện ảnh, công nghiệp điện ảnh (Điều 5), 
Luật Điện ảnh năm 2022 quy định việc đầu 
tư và hỗ trợ vào một khoản (khoản 2 Điều 5) 
nhằm tạo sự linh hoạt trong chính sách của 
Nhà nước đối với hoạt động điện ảnh. Luật 
đã thể hiện rõ hơn cơ chế, biện pháp của 
Nhà nước huy động mọi nguồn lực đầu tư, 
phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; 
sắp xếp lại theo nhóm chính sách để bảo 

ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA5 LUẬT
đảm tính logic, phù hợp với quy định của 
pháp luật về đầu tư, ngân sách Nhà nước 
đồng thời khuyến khích tăng cường, xã hội 
hóa hoạt động điện ảnh.

Về những nội dung và hành vi bị nghiêm 
cấm trong hoạt động điện ảnh (Điều 9), 
Luật quy định chi tiết, cụ thể hơn những nội 
dung và hành vi bị cấm trong hoạt động 
điện ảnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
tuân thủ Luật.

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 
gồm 7 chương, 157 điều, trong đó có sửa 
đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến 
việc thực hiện cam kết của Việt Nam về 
thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo 
hiểm nước ngoài; về tỉ lệ sở hữu vốn của 
nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh 
nghiệp bảo hiểm.

Cùng với đó là những sửa đổi, bổ sung 
để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với 
hệ thống pháp luật có liên quan. Sửa đổi, 
bổ sung để phù hợp với thực tiễn, giải quyết 
những vướng mắc trong thời gian vừa qua 
về bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo 
hiểm và doanh nghiệp tải bảo hiểm, bảo 
hiểm vi mô. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ:  tập trung vào 7 nhóm 
chính sách lớn về: Đảm bảo quy định rõ về 
tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người 
biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan 
trong các trường hợp chuyển nhượng, 
chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan. 
Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế 
bố trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm 
vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách 
Nhà nước. Tạo thuận lợi cho quá trình thực 
hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền 
liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp. Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa 
đáng và cân bằng trong bổ hộ quyền sở 
hữu trí tuệ. Tăng cường hiệu quả hoạt động 
hỗ trợ về sở hữu trí tuệ. Nâng cao hiệu quả 
của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc 
các cam kết quốc tế. n

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ 
trì họp báo

Toàn cảnh họp báo
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HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT TẠI 2 XÃ BOM BO VÀ ĐỨC LIỄU
TRONG HAI NGÀY 05-06/7, HỘI LUẬT GIA TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐÃ PHỐI HỢP VỚI 
UBND XÃ BOM BO VÀ XÃ ĐỨC LIỄU, HUYỆN BÙ ĐĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN 
TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤT ĐAI, BỘ LUẬT DÂN SỰ, GẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO 
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG.

Tham dự Hội nghị với sự tham gia của hơn 100 
đại biểu đại diện UBND, các ban ngành, đoàn 
thể và nhân dân hai xã xã Bom Bo và xã Đức 

Liễu, huyện Bù Đăng. 
Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Luật gia – Tư 

vấn viên pháp luật Trịnh Văn Huy – Giám đốc Trung 
tâm Tư vấn pháp luật, Báo cáo viên cấp tỉnh triển 
khai nội dung của Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp 
luật; Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ về Trung tâm 
tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh; Phổ biến 
pháp luật về Bộ luật Dân sự (Quy định về quyền 
thừa kế và quyền sử dụng đất). 

Báo cáo viên đã thực hiện phổ biến sâu rộng và 
trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc xoay quanh về 
những vấn đề liên quan đến Luật Dân sự quy định 
về quyền thừa kế cho người dân tại hai xã Bom Bo 

và Đức Liễu (huyện Bù Đăng).
Những ý kiến vướng mắc tại Hội nghị đã được 

Báo cáo viên và Tư vấn viên pháp luật hướng dẫn và 
giải đáp thỏa đáng, được chính quyền địa phương 
và nhân dân quan tâm, đánh giá cao. Thông qua 
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của 
cán bộ và nhân dân ở cơ sở trong việc chấp hành 
và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Nhất 
là về lĩnh vực đất đai; quyền thừa kế nhằm hạn 
chế tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật, tăng 
cường hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp 
luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật 
tự tại địa phương.

HẠNH HUYỀN

Luật gia Trịnh Văn Huy – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Báo cáo viên cấp tỉnh 
triển khai nội dung của Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho hay: Thời gian 
vừa qua, Bộ Tài chính, UBCKNN đã có một số 
buổi tiếp công dân liên quan đến vụ việc phát 

hành trái phiếu riêng lẻ của 3 doanh nghiệp thuộc 
Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Bộ Tài chính, UBCKNN cũng đã nhận được các 
đơn kiến nghị của các nhà đầu tư mua trái phiếu 
Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên quan đến việc hoàn 
trả tiền mua trái phiếu cho các nhà đầu tư. UBCKNN 
đã chuyển các đơn này đến cơ quan cảnh sát điều 
tra Bộ Công an để được xem xét, giải quyết theo quy 
định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trái phiếu Tân Hoàng Minh, 
cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết 
định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy 
ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn 

vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố 
bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét 
đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội 
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, căn cứ 
kết quả điều tra và đề nghị của cơ quan cảnh sát 
điều tra (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 
nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an), UBCKNN đã 
phối hợp ban hành quyết định hủy 9 đợt phát hành 
trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của 3 
công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 
Việc hủy các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ được 
thực hiện căn cứ trên cơ sở đề nghị của cơ quan có 
thẩm quyền, theo quy định pháp luật và thẩm quyền 
của UBCKNN.

Vụ việc liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh 
hiện đang thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 
cảnh sát điều tra Bộ Công an, UBCKNN đã thông 
báo trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về 
việc các nhà đầu tư mua trái phiếu trong 9 đợt chào 
bán trái phiếu riêng lẻ của 3 doanh nghiệp liên quan 
đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên hệ làm việc với 
cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để được giải 
quyết theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an mới đây, Thiếu 
tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục 
Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, 
buôn lậu (C03) cho hay: Kết quả điều tra đến nay 
xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 
tỉ đồng của các nhà đầu tư. Hiện các bị hại đến khai 
báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 
50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra. n

Thông tin về  
trái phiếu  
Tập đoàn  
Tân Hoàng Minh
THỜI GIAN QUA, DƯ LUẬN PHẢN ÁNH, 
SAU KHI UBCKNN HỦY 9 LÔ TRÁI PHIẾU 
CỦA TÂN HOÀNG MINH, HÀNG NGHÌN 
NHÀ ĐẦU TƯ TRÓT RÓT TIỀN ĐẦU TƯ 
VÀO TRÁI PHIẾU CỦA TẬP ĐOÀN NÀY 
NHIỀU NGÀY QUA SỐNG TRONG LO ÂU 
VÌ KHÔNG BIẾT BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC 
NHẬN LẠI TIỀN.

PHƯƠNG QUANG

Ảnh minh họa
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TRẦN HÒA

hanh Hóa đề xuất  
mở rộng Cảng  
hàng không Thọ Xuân

Theo ước tính, sản lượng 
hành khách qua Cảng hàng 
không Thọ Xuân năm 2022 
sẽ vượt 1,4 triệu lượt khách 
so với công suất phục vụ. Vì 
vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Thanh Hóa đã kiến nghị Bộ 
GTVT đưa Cảng hàng không 
này được đầu tư mở rộng 
sớm hơn so với quy hoạch.

Cảng Hàng không Thọ Xuân hiện nay. (Nguồn ảnh: Báo Thanh Hóa)

Thông tin từ Bộ Giao thông Vận 
tải cho biết: UBND tỉnh Thanh 
Hóa đã gửi văn bản đề nghị Bộ 

Giao thông Vận tải (GTVT) đầu tư xây 
dựng nhà ga hành khách T2 và hạ tầng 
đồng bộ theo quy hoạch Cảng Hàng 
không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa đề 
nghị Bộ GTVT xem xét báo cáo, đề 
xuất cấp có thẩm quyền kêu gọi, thu 
hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có 
năng lực tham gia đầu tư hoặc bố trí 
nguồn vốn hợp pháp khác từ ngân 
sách Nhà nước để đầu tư xây dựng 
nhà ga hành khách T2 và hạ tầng 
đồng bộ Cảng Hàng không Thọ Xuân 
trong giai đoạn 2022 – 2025.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã nhận 
được thông báo từ Tổng Công ty Cảng 
Hàng không Việt Nam (ACV) – đơn vị 
đang quản lý, khai thác sân bay Thọ 
Xuân về dự án đầu tư xây dựng nhà 
ga hành khách T2 công suất 5 triệu 
lượt khách/năm và kết cấu hạ tầng 
đồng bộ Cảng Hàng không Thọ Xuân 
(có tổng mức đầu tư khoảng 2.120 tỷ 
đồng) không nằm trong kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 
2025 của doanh nghiệp này và được 
phân kỳ thực hiện đầu tư sau năm 
2025.

ACV còn đề nghị Bộ GTVT xem xét, 
đề xuất kêu gọi hình thức đầu tư phù 
hợp theo quy định của Pháp luật nếu 

có nhu cầu đầu tư ngay.
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện 

nhà ga hành khách T1 Cảng Hàng 
không Thọ Xuân đang khai thác các 
đường bay nội địa với công suất vượt 
công suất thiết kế và không có khu 
vực cách ly ga quốc nội, quốc tế, khu 
vực quản lý xuất nhập cảnh, hải quan 
nên chưa đảm bảo cho khai thác các 
đường bay quốc tế.

Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa cho 
rằng, việc đầu tư xây dựng nhà ga 
hành khách T2 và kết cấu hạ tầng 
đồng bộ theo quy hoạch Cảng Hàng 
không Quốc tế Thọ Xuân được phê 
duyệt ngay trong giai đoạn 2021 – 
2025 là rất cần thiết và phù hợp với 
tình hình phát triển.

Việc đưa sân bay Thọ Xuân kết 
hợp khai thác hàng không dân dụng 
từ ngày 5/2/2013 là bước đột phá về 
phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh 
Thanh Hóa, tạo điều kiện cho người 
dân đi lại thuận tiện, rút ngắn thời 
gian di chuyển và thu hút các nguồn 
lực cho đầu tư phát triển, các nhà đầu 

tư và khách du lịch đến với tỉnh Thanh 
Hóa. Trong quá trình khai thác, tốc độ 
tăng trưởng Cảng Hàng không Thọ 
Xuân liên tục tăng cao (trung bình 
các năm 2013 – 2015, lượng khách 
tăng 160%/năm). Do vậy, Bộ GTVT đã 
đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác 
nhà ga hành khách mới T1 từ tháng 
1/2016 với công suất thiết kế 1,2 triệu 
lượt khách/năm.

Trong các năm 2016 – 2020, lượng 
hành khách qua cảng tiếp tục tăng 
cao, trung bình 17%/năm và được 
đánh giá là một trong những cảng 
hàng không có tốc độ tăng trưởng 
nhanh trên cả nước.

Năm 2022, mặc dù thị trường hàng 
không mới từng bước phục hồi sau 
khi đại dịch COVID-19 được kiểm 
soát, nhưng lượng hành khách qua 
cảng trong 5 tháng đầu năm đã đạt 
671.000 lượt; với tốc độ khai thác 
như hiện nay, dự kiến đến hết năm 
2022 lượng hành khách qua cảng đạt 
khoảng 1,4 triệu lượt, vượt công suất 
thiết kế nhà ga T1.n

QUỐC HÙNG

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê 
duyệt “Kế hoạch thực hiện 
Chiến lược công tác dân tộc 
giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn 
đến 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng”. Theo đó, tỉnh đặt ra mục 
tiêu phấn đấu nâng mức thu 
nhập đầu người trong vùng 
dân tộc thiểu số lên 84-87 triệu 
đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong 
đồng bào dân tộc thiểu số từ 
2-3% mỗi năm.

Theo Quyết định số 1183/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2022, UBND tỉnh Lâm 
Đồng đặt mục tiêu chung cho Kế 

hoạch này nhằm phát triển toàn diện, 
nhanh, bền vững vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi; khai thác tiềm 
năng, bảo vệ môi trường, không gian 
sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu 
số; cải thiện rõ rệt đời sống, nâng cao 
sinh kế của nhân dân, rút ngắn khoảng 
cách về mức thu nhập giữa vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số so với bình quân 
của tỉnh… Mục tiêu cụ thể đặt ra đến 
năm 2030, phấn đấu nâng mức thu nhập 
đầu người trong vùng dân tộc thiểu số  
từ 84 - 87 triệu đồng, bằng 70% thu nhập 
bình quân đầu người của tỉnh.

Kế hoạch này cũng đặt ra mục tiêu đến 
năm 2030, các xã vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, 
có đường ô tô đến trung tâm xã rải nhựa 
hoặc bê tông; phấn đấu 95-99,5% hộ dân 
được sử dụng điện lưới quốc gia, nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh, được tham gia bảo 
hiểm y tế và tiêm chủng mở rộng…; giải 
quyết cơ bản vấn đề ổn định dân di cư 
tự do, thiếu đất ở, đất sản xuất; 70% lao 
động trong độ tuổi được đào tạo nghề 
phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người 
dân tộc thiểu số…

Tỉnh Lâm Đồng xác tiếp tục nâng cao 
nhận thức về công tác dân tộc; đảm bảo 
nguồn lực thực hiện Chiến lược công tác 
dân tộc với giải pháp ưu tiên nguồn lực từ 
ngân sách nhà nước, huy động sự tham 
gia của các ngân hàng thương mại; đổi 
mới việc thực hiện chính sách dân tộc 
như cụ thể hóa hệ thống pháp luật liên 
quan đến công tác dân tộc, công khai 
minh bạch các chương trình, dự án, kế 
hoạch để người dân và các tổ chức chính 
trị- xã hội biết, tham gia quản lý; kiện toàn 
và đổi mới bộ máy, đổi mới hoạt động, 
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heo quyết định phê duyệt, Dự án có điểm đầu tại 
Km90+000 Quốc lộ 19 (thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia La) 
và điểm cuối tại Km 108+000 Quốc lộ 19 (thuộc huyện 
Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). Phạm vi cải tạo, nâng cấp dự án có 
chiều dài khoảng 18km, bám theo hướng tuyến hiện hữu, 
cải tạo cục bộ một số vị trí bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật 

của cấp đường.
Dự án được đầu tư với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp 

III - đồng bằng, đoạn qua khu đông dân cư, yếu tố địa hình khó 
khăn châm chước vận tốc thiết kế 60km/h. Mặt cắt ngang nền 
đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Một số đoạn qua khu 
đông dân cư nghiên cứu mở rộng phù hợp điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc nâng cấp, cải tạo nền, mặt đường, Dự án còn 
phá dỡ cầu cũ, xây dựng mới 5 cầu trên tuyến, bao gồm: Cư An, 
Cà Tưng, Lúc Kúc, Xà Huồng, Hà Tam.

Tổng mức đầu tư hơn 522 tỷ đồng, trong đó, chi phí đền bù, hỗ 
trợ, tái định cư gần 13 tỷ đồng, chi phí xây dựng, thiết bị hơn 389 
tỷ đồng…, dự án sẽ hoàn thành trước năm 2025.

Được biết, Quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai được xây dựng 
từ lâu và chỉ có quy mô 2 làn xe, mặt đường nhỏ hẹp khoảng 
7 - 9m, chỉ đáp ứng tốc độ di chuyển thấp. Điều này đã gây khó 
khăn trong việc đi lại của người dân, cũng như quá trình giao lưu 
thương mại giữa Gia Lai và các địa phương lân cận.

HƠN 522 TỶ ĐỒNG 
CẢI TẠO QUỐC LỘ 19

KC

Bộ GTVT vừa ký Quyết định phê duyệt dự án cải 
tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 90 - Km 108 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư dự 
án hơn 522 tỷ đồng.

hấn đấu  
nâng cao 

mức thu nhập 
cho đồng bào 
dân tộc thiểu số

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công 
tác dân tộc; xây dựng và triển khai các đề án, 
chương trình, chính sách thực hiện Chiến lược 
công tác dân tộc.

Tỉnh Lâm Đồng có 47 dân tộc sinh sống, 
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 70.655 
hộ với 333.561 nhân khẩu, chiếm 25,72% 
dân số của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 78/124 xã 
phường, 478/1.376 thôn là vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi. Trong năm 2020, tình 
hình kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số tiếp tục phát triển; công tác xóa đói 
giảm nghèo được quan tâm thực hiện, đến 
cuối năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân 
tộc thiểu số còn 3,58%, giảm 2% so với cuối 
năm 2019.

Theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 
12/1/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về 
việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo đến 
cuối năm 2021 thì hiện toàn tỉnh có 9.731 hộ 
nghèo, chiếm 2,87% dân số tỉnh. Trong số đó, 
có tới 6.739 hộ nghèo là đồng bào dân tộc 
thiểu số. n

Tỉnh Lâm Đồng có 47 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 70.655 hộ 
với 333.561 nhân khẩu, chiếm 25,72% dân số của tỉnh. (Ảnh: Hoàng Mẫn)

Quóc lộ 19 chạy qua tỉnh Gia Lai. (Nguồn ảnh: mt.gov.vn)
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Đây là dự án trọng điểm thuộc chương 
trình đột phá về giảm ùn tắc giao 
thông, giảm tai nạn giao thông; đáp 

ứng nhu cầu giao thông khu vực cửa ngõ 
phía Tây Nam, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của TP.HCM và khu vực.

Ngày 13/10/2015, UBND TP.HCM phê 
duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, 
quy mô đầu tư ở giai đoạn 1 là xây dựng 2 
đường song hành hai bên, đáp ứng 3 làn xe 
(mỗi bên), chiều dài tuyến khoảng 2,7km 
(từ nút giao Quốc lộ 1 đến nút giao đường 
Tân Tạo – Chợ Đệm).

Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh là nhà 
đầu tư; Công ty TNHH MTV Đầu tư BOT 
TP.HCM – Trung Lương là doanh nghiệp 
thực hiện dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 
1.557 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi 
thường giải phóng mặt bằng do tách thành 
dự án riêng). Dự kiến thời gian thực hiện từ 
năm 2015 – 2017.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của dự án 
thấp (chỉ đạt khoảng 140 tỷ đồng, tương 
đương 12% phần khối lượng xây lắp). 
Thời gian thực hiện dự án đã hết. Ngày 
24/3/2020, UBND TP.HCM đã ban hành 
công văn giao Sở GTVT thông báo với nhà 
đầu tư, doanh nghiệp dự án các nội dung 

ổ sung kế hoạch kiểm toán 
dự án xây dựng  đường cao 
tốc TP.HCM – Trung Lương

vi phạm Hợp đồng BOT đã ký và yêu cầu 
khắc phục trong thời gian 90 ngày để xem 
xét khả năng tiếp tục thực hiện Hợp đồng 
BOT đã ký kết.

Ngày 14/5/2021, Ngân hàng Thương 
mại CP Bưu điện Liên Việt lại có văn bản 
gửi Sở GTVT TP.HCM về việc không tiếp 
tục tài trợ vốn vay cho Công ty TNHH MTV 
Đầu tư BOT TP.HCM – Trung Lương theo 
hợp đồng tín dụng đã ký kết. Nguyên nhân 
là do doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư vi 
phạm hợp đồng tín dụng, thi công đình trệ, 
kéo dài nên ảnh hưởng đến phương án tài 
chính, nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng.

Không tiếp tục đề xuất chỉ định nhà đầu 
tư mới tiếp nhận toàn bộ các quyền và 
nghĩa vụ của nhà đầu tư và doanh nghiệp 
dự án; không đề xuất hay chỉ định nhà đầu 
tư mới khác và không thực hiện quyền tiếp 
nhận dự án của bên cho vay nêu tại Hợp 
đồng BOT đã ký kết.

Ngày 22/6/2021, UBND TP.HCM đã 
chấp thuận việc chấm dứt trước thời hạn 
Hợp đồng BOT đã ký kết; và giao các sở 
ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất 
UBND TP thủ tục chấm dứt trước thời hạn 
và tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án theo 
đúng quy định.

Theo UBND TP.HCM, căn cứ các quy định 
pháp luật hiện hành và Hợp đồng BOT đã 
ký kết, dự án chỉ có thể triển khai tiếp trong 
trường hợp chấm dứt trước thời hạn với nhà 
đầu tư và ngân hàng cho vay phải tiếp nhận 
và đề xuất nhà đầu tư mới thay thế.

Vì vậy, đề nghị Kiểm toán Nhà nước quan 
tâm, chấp thuận bổ sung kế hoạch kiểm 
toán dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối 
từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc 
TP. HCM - Trung Lương (giai đoạn 1) theo 
hình thức Hợp đồng BOT trong năm 2022. n
 PV

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải 
Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: 
UBND TP.HCM đã có văn bản gửi 
Kiểm toán Nhà nước đề nghị bổ 
sung kế hoạch kiểm toán dự án 
xây dựng đoạn tuyến kết nối từ 
đường Võ Văn Kiệt đến đường cao 
tốc TP.HCM – Trung Lương (giai 
đoạn 1) theo hợp đồng BOT trong 
năm 2022.

Ảnh minh họa

HƯƠNG GIANG

ỪNG GIAO  
    CỘNG ĐỒNG  
BỊ KHAI THÁC 
TRÁI PHÉP

Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, 
liên quan đến vụ phá rừng cộng đồng ở xã Thượng Hóa, 
cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về 
khai thác, bảo vệ rừng, đồng thời chuyển vụ án đến Công 
an huyện Minh Hóa để tiếp tục điều tra theo quy định.

6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Bình Dương từng bước phục 
hồi tích cực qua từng tháng, từng quý. Tăng trưởng GRDP 
quý I ước tăng 5,3%, quý II tăng 8,35% và tính chung 6 tháng 
tăng 6,84%...

Khu trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

TRẦN HÒA
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Trước đó, đầu tháng 4/2022, Hạt 
Kiểm lâm huyện Minh Hóa chỉ 
đạo Trạm Kiểm lâm xã Thượng 

Hóa phối hợp Ủy ban nhân dân xã 
Thượng Hóa, Đồn Biên phòng Cà Xèng 
và chủ rừng là các Ban Quản lý rừng 
cộng đồng bản Phú Minh và thôn Phú 
Nhiêu, xã Thượng Hóa kiểm tra rừng tại 
một số khu vực thì phát hiện 21 cây gỗ 
có đường kính gốc 35-80cm bị chặt hạ 
trái phép. Lâm sản còn tại hiện trường 
hơn 6m3 gỗ tròn thông thường. Loại 
rừng bị khai thác là rừng tự nhiên, chức 
năng là rừng sản xuất và có một phần 
là rừng phòng hộ. Tiếp đó, cuối tháng 
4, tổ công tác liên ngành huyện Minh 
Hóa kiểm tra một số khu vực rừng tại 
Thượng Hóa phát hiện thêm 10 cây gỗ 
bị chặt hạ trái phép.

Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đã 
trưng cầu giám định tư pháp vụ việc 
và theo kết luận giám định của Chi cục 
Kiểm lâm Quảng Bình thì số lượng lâm 
sản bị thiệt hại là 31 cây, với khối lượng 
82m3 gỗ tròn thông thường từ nhóm 

II đến nhóm VIII, đa số đã bị lấy đi. 
Hiện trường chỉ còn lại gốc, bìa bắp và 
39,7m3 trong đó có một số khúc bị sâu 
bọng, mục ruột lâm tặc bỏ lại.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện 
Minh Hóa đã ban hành quyết định khởi 
tố vụ án hình sự “Tội vi phạm quy định 

về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” 
xảy ra tại khu vực rừng xã Thượng Hóa, 
huyện Minh Hóa theo Điều 232 Bộ luật 
Hình sự; đồng thời chuyển vụ án đến 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Minh Hóa để tiếp tục điều tra 
theo thẩm quyền.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 
huyện Minh Hóa Nguyễn Công Chung, 
khu vực rừng bị khai thác trái phép 
đều do các Ban Quản lý rừng cộng 
đồng thôn, bản quản lý và một số diện 
tích do Ủy ban nhân dân xã Thượng 
Hóa tạm quản lý. Để xảy ra sự việc 
này chứng tỏ trách nhiệm quản lý nhà 
nước về rừng và đất lâm nghiệp của 
địa phương chưa cao. Ủy ban nhân 
dân huyện Minh Hóa đã chỉ đạo xã 
Thượng Hóa làm rõ trách nhiệm đối 
với tập thể, cá nhân có liên quan đến 
vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra 
trên địa bàn quản lý.

“Việc giao rừng cho cộng đồng quản 
lý thực tế cũng bộc lộ nhiều hạn chế 
dẫn đến tình trạng mất rừng. Cộng 
đồng dân cư được giao bảo vệ, quản lý 
rừng nhưng 2 năm nay chưa được cấp 
kinh phí cho nên còn lỏng lẻo, lơ là với 
diện tích rừng được giao, từ đó rừng 
bị khai thác trái phép mà không hay 
biết”, Hạt trưởng Nguyễn Công Chung 
cho biết thêm.

Gỗ bị khai thác trái phép còn bỏ lại hiện trường ở khu vực rừng Thượng Hóa (Quảng Bình).

INH TẾ BÌNH DƯƠNG TỪNG 
BƯỚC PHỤC HỒI TÍCH CỰC

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
tăng 8,35%; tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tăng 

12,3%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
đạt gần 32 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách 
ước đạt 34.800 tỷ đồng, đạt 58% dự toán 
Thủ tướng Chính phủ giao... Tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội đạt 60.723 tỷ đồng, 
tăng 9,6%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 
2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 91% so và đứng đầu 
cả nước và hơn 38.395 tỷ đồng vốn đăng 
ký kinh doanh.

Bình Dương đã hoàn thiện thủ tục lựa 
chọn tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Bình 
Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
2050. Tỉnh tập trung phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn trong 
thực hiện các thủ tục thành lập Khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore III, Khu công 
nghiệp Cây Trường, Khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên mở rộng, chuẩn bị đầu tư một số 
cụm công nghiệp ở phía Bắc của tỉnh và 
các tuyến đường giao thông trọng điểm: 
Vành đai 4, cao tốc Hồ Chí Minh - Thủ 
Dầu Một - Chơn Thành qua địa bàn tỉnh, 
nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Tỉnh 
đang nghiên cứu xây dựng phương án tạo 
nguồn thu từ quỹ đất phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội.

Tỉnh Bình Dương cũng khởi công, động 
thổ và xúc tiến thủ tục triển khai các dự 
án như: Khu công nghiệp Việt Nam - 
Singapore III, nhà ở xã hội, cầu Bạch Đằng 
2, mở rộng Quốc lộ 13; khẩn trương chuẩn 
bị các điều kiện, thủ tục triển khai tuyến 
đường Vành đai 3 sau khi được Quốc hội 
thông qua chủ trương đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự nỗ 
lực khôi phục kinh tế sau cao điểm đại 
dịch Covid-19, tất cả các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội của tỉnh Bình Dương đều có những 
bước khôi phục ngoạn mục, với những chỉ 
số tăng trưởng khá trong cả nước.

Bình Dương dẫn đầu cả nước về thu 
nhập bình quân đầu người. Dòng chảy 
đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tiếp tục 
tăng làm sáng lên bức tranh kinh tế của 
tỉnh trong năm 2022.

Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh đã ban hành 
các kế hoạch, văn bản triển khai các Nghị 
quyết của Chính phủ, của bộ, ngành Trung 
ương về phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế 
của tỉnh Bình Dương đạt được nhiều kết 
quả tích cực, nhiều chỉ tiêu có mức tăng 
trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2021; 
các hoạt động của đời sống xã hội đã trở 
lại trạng thái bình thường. Nhìn chung, tất 
cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh 

đều đạt được những kết quả nổi bật.
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 

Bình Dương trong 6 tháng đầu năm ước 
đạt gần 19 tỷ USD (đạt xuất siêu hơn 6,1 
tỷ USD), trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ 
lệ cao nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 
6,478 tỷ USD, kế đến là thị trường Liên 
minh châu Âu (đạt hơn  2,2 tỷ  USD), Hàn 
Quốc, Nhật Bản đạt hơn 1,8 tỷ USD,... 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, tỉnh sẽ 
tập trung triển khai thực hiện các dự án 
có tác động liên vùng như: Tuyến đường 
Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí 
Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành qua địa 
bàn tỉnh. Phối hợp thực hiện các dự án 
như cầu Bạch Đằng 2 nối tỉnh Đồng Nai 
- Bình Dương; nâng tĩnh không cầu Bình 
Triệu 1 trên sông Sài Gòn; nâng cấp, mở 
rộng Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, 
cảng An Tây… n
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ách thửa theo  
quyết định của Tòa án

TRẢ LỜI MANG TÍNH  
THAM KHẢO:

Điều kiện tách thửa theo quyết định 
của Tòa án

Pháp luật không đưa ra quy định cụ 
thể về điều kiện tách thửa cho quyết 
định của Tòa án. Điều kiện để Tòa án 
phân chia tài sản là phụ thuộc từng nội 
dung vụ việc được quy định trong các 
văn bản pháp luật khác nhau.

Hơn nữa hiện nay trong Luật Đất đai 
thì có quy định về điều kiện tách thửa 
được giao cho cho Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. Theo đó thì Điều 75a Nghị 
định 148/2020/NĐ-CP có đề cập Ủy 
ban nhân dân tỉnh căn cứ quy hoạch, kế 
hoạch và tình hình thực tế địa phương 
để quy định điều kiện tách thửa. Do đó 
mỗi địa phương sẽ có những điều kiện 
tách thửa khác nhau. Hầu hết ở các địa 
phương thì điều kiện tách thửa chủ yếu 
bao gồm:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản 
khác gắn liền với đất (sau đây gọi là 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

- Đảm bảo quyền sử dụng đất liền kề
- Đảm bảo diện tích tối thiểu còn lại 

theo đúng quy định.
Do câu hỏi đưa ra không nói rõ địa 

phương nên không xác định được điều 
kiện về diện tích tối thiểu để tư vấn 
chính xác. Nhưng qua nghiên cứu quy 
định diện tích tối ở 63 tỉnh ở Việt Nam, 
có những quy định khác nhau về diện 
tích tối thiểu để tách thửa theo quyết 
định của Tòa án.

+ Diện tích tối thiểu để tách thửa theo 
quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
không ảnh hưởng đến quyết định của 
Tòa án. Điều đó có nghĩa Tòa án có thể 
quyết định chia quyền sử dụng đất cho 
mỗi chủ thể mà không phụ thuộc quyết 
định diện tích tối thiểu của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. Tình trạng này được quy 
định tại các tỉnh như Khánh Hòa, Long 

An, Bến Tre, Bắc Giang, Bình Dương, 
Bình Phước, Cà Mau, Ninh Thuận, Cần 
Thơ, Phú Yên, Quảng Bình, Đồng Tháp, 
Sóc Trăng.

+ Quyết định của Tòa án buộc phải 
theo quyết định diện tích tối thiểu được 
tách thửa theo quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. Tòa án nhân dân tại 
An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, và Thừa 
Thiên Huế phải tuân theo quy định diện 
tích tối thiểu của Ủy ban nhân dân các 
tỉnh trên.

+ Ở Đà Nẵng, Quảng Nam thì quy 
định về diện tích tối thiểu riêng cho các 
quyết định của Tòa án. Quyết định diện 
tích tối thiểu của Tòa án và của Ủy ban 
nhân tỉnh không liên quan tới nhau.

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tách 
thửa theo quyết định Tòa án không đủ 
điều kiện tách thửa theo quy định của 
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh thì chỉ được quyết định phân chia 
theo giá trị quyền sử dụng đất.

+ Các tỉnh còn lại không đề cập đến 
diện tích tối thiểu theo quyết định của 
Tòa án.

Trình tự, thủ tục tách thửa theo quyết 
định của Tòa án

Sau khi xác định được điều kiện tách 

“Hai vợ chồng tôi có một diện tích đất sử dụng chung là 70m2. Nay vợ chồng tôi quyết định ly hôn. Chúng tôi đã 
nộp đơn tại Tòa án và đang đợi phán quyết của Tòa. Xin Tòa soạn giải thích cho chúng tôi rõ hơn về tách thửa đất 
theo quyết định của Tòa án.”

thửa theo quyết định của Tòa án tại 
từng địa phương thì xác định nội dung 
trình tự thủ tục tách thửa. Trình tự tách 
thửa theo quyết định Tòa án cũng có 
nội dung như trình tự thủ tục tách thửa 
nói chung cho các trường hợp.

Theo như quy định tại Điều 75 Nghị 
định 43/2014/NĐ-CP; Điều 3 của Nghị 
định số 148/2020/NĐ-CP và Điều 9 
của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 
thì trình tự thủ tục tách thửa theo quyết 
định của Tòa án theo các bước sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ
Người sử dụng đất có nhu cầu tách 

thửa chuẩn bị bộ hồ sơ có các loại giấy 
tờ sau theo quy định và nộp tại Văn 
phòng đăng ký đất đai cấp huyện/quận 
hoặc Ủy ban nhân dân cấp phường/xã 
nơi có đất.

- Đơn đề nghị tách thửa đã được 
chính xác thông tin;

- Quyết định của Tòa án
- Bản sao và bản gốc Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
Cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và viết 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ có lịch hẹn trả 
hồ sơ theo quy định cho người sử dụng 
đất muốn tách thửa. Hồ sơ không hợp 

Tuần qua, Tạp chí Phổ biến pháp luật Việt Nam nhận được thắc mắc 
của bạn đọc ở Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh. Bạn đọc hỏi:

lệ thì cán bộ phụ trách có thể trả lại hồ 
sơ và hướng dẫn chính xác người sử 
dụng đất nộp hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ thì cán bộ 
phụ trách tiến hành các thủ tục đo đạc 
địa chính và xuất trích lục để hoàn thiện 
hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 3. Nhận kết quả
Người sử dụng đất có nhu cầu tách 

thửa nhận quyết định tách thửa và 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
thực hiện hoạt động tách thửa trong 
vòng 15 ngày, kể từ thời điểm nhận hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp tách thửa tại 
vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó 
khăn thì xác định thời hạn trong vòng 
25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Tách thửa theo quyết định của Tòa 
án hiện nay còn một vấn đề pháp lý 
còn bỏ ngỏ, chưa có hướng dẫn cụ thể, 
thống nhất tại các địa phương. Hạn 
chế này sẽ dẫn đến việc thực hiện gây 
lúng túng cho các cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền trên thực tế.

TRUNG TÂM TƯ VẤN  
 PHÁP LUẬT TP.HCM
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Khoa học và công nghệ đã trở 
thành lực lượng sản xuất chủ 
yếu. Sản phẩm của khoa học và 
công nghệ chiếm phần lớn trong 
giá trị của nhiều hàng hóa, dịch 
vụ. Khoa học công nghệ đang 
tạo ra sự khác biệt to lớn trong 
sự phát triển giữa các quốc gia. 
Trong đó, phải kể đến những 
thành tựu xuất sắc của công 
nghệ thông tin và truyền thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 
do khoa học công nghệ đạt được, còn 
những mặt trái không mong muốn là 

khoa học công nghệ bị lợi dụng sử dụng vào 
nhiều hoạt động phạm tội và được thế giới 
gọi chung là tội phạm sử dụng công nghệ 
cao. Đây là loại tội phạm mới, đang có xu 
hướng phát triển, diễn biến hết sức phức 
tạp, đa dạng và khó lường trên quy mô toàn 
cầu. Đây là mối đe dọa to lớn đối với sự ổn 
định, phát triển của các quốc gia và được 
xác định là một trong những nguy cơ, thách 
thức lớn nhất của cộng đồng quốc tế.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và 
Truyền thông, hiện nay nước ta có khoảng 
31,5 triệu người sử dụng mạng Internet 
(chiếm 1/3 dân số cả nước), Internet băng 
rộng đạt 12 triệu thuê bao (trong đó: Băng 
thông rộng cố định đạt 7 triệu thuê bao, 
băng thông rộng di động 3G đạt gần 5 triệu 
thuê bao). Điện thoại di động đạt 138 triệu 
thuê bao. Về ứng dụng công nghệ thông 
tin, 100% cơ quan Nhà nước có trang, cổng 
thông tin điện tử, cung cấp hơn 100.000 
dịch vụ công trực tuyến các loại phục vụ 
người dân và doanh nghiệp. Tội phạm sử 
dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã triệt 
để lợi dụng tính ưu việt của mạng Internet 
để thực hiện hành vi phạm tội, gây ra nhiều 
hậu quả xấu đối với xã hội, cuộc sống bình 
yên và hạnh phúc của nhân dân.

 Các loại hình tấn công phổ biến:
  - Tấn công deface: Truy cập bất hợp 

pháp vào cơ sở dữ liệu nhằm phá hoại, sửa 
đổi dữ liệu, trộm cắp dữ liệu và thay đổi 
giao diện.

- Tấn công từ chối dịch vụ DDoS: Làm 
tắc nghẽn đường truyền bằng cách cài mã 
điều khiển các máy tính “ma” trong mạng 
botnet truy cập liên tục và lặp đi lặp lại vào 
một địa chỉ trang web đã định trước.

- Phát tán virus, phần mềm gián điệp: 
Phát tán qua dịch vụ web 2.0 như Yume, 
Second Life, Facebook, Flickr, YouTube, 
Anhso... nhằm lây lan vào máy tính cá 
nhân để lấy thông tin cá nhân như mật 
khẩu của e-mail, tài khoản chat.

 - Tội phạm trong thương mại điện tử: 
Lừa đảo qua quảng cáo, bán hàng trực 
tuyến; lừa trên các sàn giao dịch ảo như 
ngoại tệ, vàng, bất động sản, huy động vốn 
tín dụng; lừa đảo bằng e-mail từ các nước 
châu Phi, châu Âu thông báo trúng thưởng 
sổ số lớn, đề nghị tham gia rửa tiền, đề 
nghị nhận hộ tiền thừa kế...

- Tội phạm trộm cắp thông tin thẻ tín 
dụng: Bằng các thủ đoạn như Skimming 
(dùng máy cà thẻ ghi trộm dãy số trên thẻ); 
sử dụng phần mềm gián điệp để lấy thông 
tin gõ từ bàn phím; truy cập bất hợp pháp 
vào website, cơ sở dữ liệu để lấy cắp thông 
tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng; tạo ra 
một trang web bán hàng giả; thu thập, mua 
bán thông tin thẻ tín dụng trên một số diễn 
đàn của hacker.

- Thủ đoạn rút tiền từ thẻ ngân hàng: 
Thông đồng với nơi chấp nhận thẻ để rút 
tiền; mua hàng qua mạng bằng thông tin 
thẻ trộm cắp; rửa tiền với nhiều loại tiền 
ảo như Liberty Reserve, e-Gold, Paypal, 
Webmoney, ePassport...; chuyển tiền từ 
thẻ tín dụng trộm cắp sang tài khoản ngân 
hàng; dùng thẻ tín dụng trộm cắp để đánh 
bạc, cá độ qua mạng.

- Lừa đảo trong mua bán hàng qua mạng 
- B2B: Khi ký hợp đồng qua mạng, đặc biệt 
là hợp đồng ngoại thương, tội phạm thường 
thực hiện đúng hợp đồng đầu để tạo lòng 
tin. Khi lượng tiền thanh toán lên đến hàng 
triệu USD, đối tượng nhanh chóng rút tiền 
trước khi người mua phát hiện hành vi lừa 

đảo và không giao hàng hoặc giao hàng 
không đúng hợp đồng.

- Lừa đảo trong mua bán hàng qua mạng 
- C2C: Lợi dụng đặc điểm của việc mua bán 
qua mạng là người mua bao giờ cũng phải 
trả tiền trước, người bán chào hàng không 
chuyển hàng, hoặc giao không đúng với 
quảng cáo về chất lượng, số lượng, chủng 
loại, mẫu mã...

Một số thủ đoạn khác:
- Gửi thư thông báo tặng cho một kiện 

hàng giá trị lớn từ nước ngoài với điều kiện 
phải chuyển trước một khoản phí để làm 
thủ tục.

- Bùng nổ hiện tượng gửi thư điện tử, 
nhắn tin lừa đảo, tống tiền, đe dọa, quấy 
rối, khủng bố.

- Nhiều công ty cung cấp nội dung số tổ 
chức nhắn tin trúng thưởng, bói toán, lô 
đề, tư vấn tình dục, phát tán văn hóa phẩm 
đồi trụy… với mỗi tin nhắn sẽ bị trừ 15.000 
VND. Người nhắn tin chỉ biết bị lừa sau khi 
tài khoản hết tiền.

Những hành vi phạm tội phổ biến của 
loại tội phạm này thường là làm giả các 
loại hồ sơ, giấy tờ, thẻ ATM, thẻ tín dụng 

hòng ngừa tội phạm  
sử dụng công nghệ cao

rất tinh vi để rút tiền từ ngân hàng; sử dụng 
đường truyền Internet tốc độ cao và lắp 
đặt thiết bị, các máy phát sóng trái phép 
sử dụng mạng viễn thông, mạng internet 
để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của 
cá nhân sau đó cấu kết với các đối tượng 
trong nước, giả danh là cán bộ các cơ quan 
nhà nước rồi gọi điện thoại cho nạn nhân 
để hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài 
khoản của chúng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Đáng chú ý, nhiều loại tội phạm truyền 
thống đang có xu hướng chuyển sang sử 
dụng công nghệ cao để hoạt động phạm 
tội như trộm cắp; lừa đảo; tống tiền; đánh 
bạc, cá độ bóng đá; mại dâm; buôn bán 
hàng cấm; phát tán văn hóa phẩm đồi 
trụy; rửa tiền… Đa phần người dân bị lừa 
đảo là do lòng tham và sự thiếu hiểu biết. 
Từ việc nạp thẻ mua hồ sơ để nhận giải xe 
máy hoặc tiền mặt, sử dụng chiêu trò hack 
nạp thẻ điện thoại di động, tống tiền qua 
điện thoại. Gần đây, trên mạng Internet đã 
xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên lập 
các website, kho ứng dụng cho điện thoại 
di động, máy tính bảng có nội dung khiêu 
dâm. Từ đó, chúng phát tán link trên các 
mạng xã hội nhằm lừa người sử dụng click 
vào để chiếm đoạt tiền của họ. Sau khi 
được cảnh báo, các nội dung khiêu dâm bị 
xóa bỏ trên các kho ứng dụng, tội phạm lại 
biến thể sang các trò lừa đảo mới như việc 
tạo ra các trò chơi với hình dạng bên ngoài 
bình thường có tiêu đề rất “hot” để câu 
khách song tiềm ẩn bên trong lại chứa các 
“mã độc” có khả năng gửi tin nhắn về tổng 
đài để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 
người sử dụng. Nguy hiểm hơn, có những 
“mã độc” có thể đánh cắp được các dữ liệu 
như ảnh, video, danh bạ, tin nhắn, thông tin 
về tài khoản Facebook, E-mail, tài khoản 
ngân hàng… 

TRUNG TÂM TƯ VẤN  
 PHÁP LUẬT TP.HCM
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âng cao hiệu quả tuân thủ 
pháp luật của người dân

Theo Điều 178 của BLHS Tây Ban Nha 
hiện hành, bất cứ ai xâm phạm quyền tự 
do tình dục của người khác, bằng bạo lực 
hoặc đe dọa, sẽ bị trừng phạt theo tội tấn 
công tình dục với mức án tù từ 1 tới 5 năm.

Cuối tháng 5/2022, Hạ viện Tây Ban Nha 
đã thông qua một dự luật coi sự đồng 
ý là yếu tố quyết định chính trong các 

vụ tấn công tình dục, giúp nạn nhân không 
phải chứng minh rằng mình bị bạo hành hoặc 
đe dọa.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban 
Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây 
Ban Nha) thông báo đã bắt giữ hai công dân 
Việt Nam với cáo buộc “xâm hại tình dục đối 
với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm 
quyền riêng tư”.

Hiện hai công dân đã được tại ngoại và 
trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây 
Ban Nha xử lý.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam 
tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, 
giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở 
tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp 
thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt 
Nam và sở tại.

Công dân Việt Nam phải tuân thủ 
pháp luật Việt Nam và ở nước sở tại

Khoản 1 Điều 6 Bộ luật Hình sự 2015 quy 
định: “Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân 
thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở 
ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, 
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại 
Việt Nam theo quy định của Bộ luật này”.

Đối với một hành vi phạm tội tại nước ngoài, 
pháp luật hình sự của Việt Nam vẫn sẽ xem 
xét truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm 
tội. Tuy nhiên, hành vi này phải được “quy định 
là tội phạm”. Có nghĩa, cùng là một hành vi, 
pháp luật của nước khác quy định đó là hành 
vi phạm tội, nhưng đối với Bộ luật Hình sự 
của Việt Nam, hành vi đó không cấu thành tội 
phạm thì không có căn cứ xử lý.

Hành vi phạm tội đã đủ yếu tố cấu thành tội 
phạm theo pháp luật Việt Nam, vẫn có thể phải 
chịu trách nhiệm hình sự. Theo nguyên tắc 
quốc tịch, công dân Việt Nam phải tuân thủ 
pháp luật Việt Nam ở bất cứ nơi nào. Đồng thời, 
phải tuân thủ pháp luật ở nước sở tại.

Khi người Việt Nam phạm tội ở nước ngoài 
sẽ bị pháp luật Việt Nam xử lý trong trường hợp 
có ký kết các Hiệp định về dẫn độ, đưa người 

vi phạm về Việt Nam tiến hành thủ tục tố tụng. 
Khi đó, hành vi phạm tội phải được áp dụng 
bằng pháp luật Việt Nam.

Pháp luật rất nghiêm khắc với hành 
vi tấn công tình dục 

Liên quan đến nghi ngờ việc hai công dân 
Việt Nam có hành vi tấn công tình dục/hiếp 
dâm người dưới 18 tuổi (cụ thể là cô gái 17 
tuổi), luật Việt Nam quy định về hành vi hiếp 
dâm tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Người nào có hành vi dùng vũ lực, đe dọa 
dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể 
tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác 
giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình 
dục khác trái với ý muốn của nạn nhân đối với 
người 17 tuổi sẽ phạm tội hiếp dâm với mức 
phạt từ 05 năm đến 10 năm tù.

Hiện pháp luật Việt Nam quy định người từ 
16 tuổi trở lên có quyền tự do về tình dục. Hành 
vi quan hệ tình dục trái ý muốn hoặc người đã 
thành niên mà quan hệ tình dục với người chưa 
đủ 16 tuổi hoặc hành vi mua bán dâm mới là 
hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu quan hệ tình dục với người từ đủ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi mà có trả tiền thì bị xử lý về tội 
mua dâm người dưới 18 tuổi. Còn hành vi quan 
hệ tình dục tự nguyện với người từ đủ 16 tuổi 
trở lên thì không vi phạm pháp luật.

Trường hợp có tố cáo về hành vi hiếp dâm 
thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh 
làm rõ có hành vi quan hệ tình dục hay không 
và hành vi quan hệ tình dục có trái ý muốn hay 
không.

Theo dự luật mới đã được Hạ viện Tây Ban 
Nha thông qua tháng 5/2022, thì quan hệ tình 
dục không đồng thuận có thể bị coi là tội hiếp 
dâm và phải chịu án tù lên đến 15 năm. Dự luật 

yêu cầu phải có sự đồng thuận rõ ràng đối với 
các hành vi tình dục. Theo đó, đồng ý là sự thể 
hiện rõ ràng ý chí của một người, sự im lặng 
hoặc thụ động không phải là sự đồng ý. 

Với vụ việc này cần chờ kết luận chính thức 
từ phía cơ quan tố tụng nước sở tại trên cơ sở 
các căn cứ pháp lý và tiến trình thực hiện thủ 
tục tố tụng. Nếu có dấu hiệu tội phạm, các cơ 
quan chức năng sẽ tiến hành các cuộc điều 
tra, xác minh làm rõ hành vi của các cá nhân 
có liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định 
pháp luật.

Có thể dẫn độ để về Việt Nam xét xử?
Trường hợp người nước ngoài phạm tội trên 

lãnh thổ của một quốc gia Châu Âu, có thể sẽ 
giải quyết theo pháp luật của nước sở tại hoặc 
sẽ trục xuất để xử lý theo pháp luật của quốc 
gia có công dân vi phạm. Điều này tùy vào Điều 
ước quốc tế và Hiệp định tương trợ tư pháp 
giữa các bên (nếu có).

Hiện nay, Việt Nam và Tây Ban Nha đã có 
văn bản hợp tác về tư pháp thông qua Thông 
báo số 34/2017/TB-LPQT về việc thực hiện 
quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc 
tế năm 2016. Hiệp định tương trợ tư pháp về 
hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha, ký tại 
Madrid ngày 18 tháng 9 năm 2015, có hiệu lực 
với Việt Nam kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2017.

Hình thức dẫn độ được quy định tại Khoản 
1 Điều 20 về chuyển giao truy cứu trách nhiệm 
hình sự tại Thông báo này. Cụ thể: “Thông qua 
Cơ quan trung ương, các Bên có thể chuyển 
giao việc truy cứu trách nhiệm hình sự cho các 
cơ quan tư pháp của Bên kia khi xét thấy Bên 
đó có điều kiện thuận lợi hơn để tiến hành việc 
điều tra, truy tố và xét xử tội phạm”.

Ảnh minh họa

BÁ VƯƠNG
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Ộ CÔNG AN  
TRIỂN KHAI CẤP 

QUỲNH NHƯ

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới được thực 
hiện theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA 
ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy 
định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành 
và các biểu mẫu liên quan.

So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ 
thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ 
chiếu mới được thiết kế công phu, 

trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong 
cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di 
sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: 
Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố 
cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà 
Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý 
Sơn…, góp phần khẳng định và quảng bá 
những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể 
hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn 
hóa Việt Nam. 

Công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ 
trước ngày 01/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng 
đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ 
chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 01/7/2022 sẽ 
không có giá trị.

Bộ Công an đã chuyển các mẫu hộ chiếu 
ngoại giao, công vụ, phổ thông không gắn 
chíp điện tử theo mẫu mới cho Bộ Ngoại 
giao để thông báo đến Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài và các cơ quan, tổ 
chức quốc tế có liên quan biết.

Đối với các mẫu hộ chiếu ngoại giao, 
công vụ, phổ thông không gắn chíp điện tử, 
Bộ Công an dự kiến sẽ cấp phát cho công 
dân vào Quý III/2022.

Cấp Hộ chiếu qua Cổng dịch vụ 
công Bộ Công  an

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an 
cho biết, ngay ngày đầu tiên cấp Hộ chiếu 
phổ thông không gắn chíp điện tử, số lượng 
công dân Việt Nam đến Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh và các cơ quan Quản lý xuất 
nhập cảnh địa phương tương đối lớn. 

Để tránh thời gian chờ đợi của công dân, 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an 
khuyến khích công dân chủ động khai tờ 
khai đề nghị cấp Hộ chiếu qua Cổng dịch 
vụ công Bộ Công an: https://dichvucong.
bocongan.gov.vn giúp tiết kiệm thời gian, 
chi phí của công dân mà không phải đến 
trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp 
hàng nộp tờ khai, chụp ảnh.

Để khai cấp Hộ chiếu phổ thông, công 
dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến 
của Bộ Công an, đăng nhập, điền đầy đủ 
thông tin đề nghị cấp Hộ chiếu, địa chỉ 
email, đăng tải ảnh chân dung (để in trên 
Hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận Hộ 

chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ 
quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa 
chỉ nhận Hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực 
tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi 
yêu cầu. 

Trường hợp công dân không đủ điều kiện 
sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có 
nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy 
trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp Hộ 
chiếu hiện hành.

Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu 
phổ thông lần đầu

1. Hồ sơ gồm:
- 01 tờ khai theo mẫu;
- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt 

nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính 
màu, phông nền màu trắng.

* Đối với người mất năng lực hành vi dân 
sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm 
chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân 
sự, người chưa đủ 14 tuổi thì:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu 
phải do cha, mẹ hoặc người đại diện theo 
pháp luật khai, ký tên và được Công an xã, 
phường, thị trấn nơi người đó thường trú 
hoặc tạm trú xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh.

- Nộp 01 bản sao giấy khai sinh hoặc trích 
lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi.

- Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 
chứng minh người đại diện hợp pháp đối 
với người mất năng lực hành vi dân sự, 

người có khó khăn trong nhận thức, làm 
chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân 
sự. Trường hợp bản chụp không có chứng 
thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, 
đối chiếu.

Lưu ý:
- Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa 

chọn đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện 
tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

- Người chưa đủ 14 tuổi được cấp hộ 
chiếu không gắn chíp điện tử.

2. Nơi nộp hồ sơ:
- Trường hợp chưa có Thẻ căn cước công 

dân thì nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm 
trú.

- Trường hợp có Thẻ căn cước công dân 
thì nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập 
cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi thuận lợi.

* Những trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu 
lần đầu, nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh, Bộ Công an (trụ sở: số 44-46 
phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận 
Ba Đình, TP. Hà Nội hoặc số 333-335-337 
Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) thì 
phải có các giấy tờ sau:

- Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của 
bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám, 
chữa bệnh;

- Có căn cứ xác định thân nhân ở nước 
ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

Công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ 
trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG 
THEO MẪU MỚI

- Có văn bản đề nghị của cơ quan trực 
tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong 
lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ 
chức cơ yếu;

- Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do 
người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập 
cảnh Bộ Công an quyết định.

3. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại 

nơi nộp hồ sơ. Nếu có yêu cầu nhận kết quả 
tại địa điểm khác với nơi nộp hồ sơ thì phải 
trả phí dịch vụ chuyển phát qua bưu điện.

Người mất năng lực hành vi dân sự, 
người có khó khăn trong nhận thức, làm 
chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân 
sự, người chưa đủ 14 tuổi do người đại diện 
theo pháp luật nộp hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, 
ngày lễ).

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 
hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

4. Thời hạn giải quyết:
- Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp 
nhận hồ sơ hợp lệ.

- Không quá 03 ngày làm việc đối với các 
trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu 
nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 
Bộ Công an. n



24 PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG

ỒNG NAI TRIỂN KHAI 
HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ 
ĐỘT PHÁ, CÁC GIẢI PHÁP 
NÂNG CAO PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ XÃ HỘI

THÙY DƯƠNG

5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất 
khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt gần 10,9 tỷ 
USD, tăng 14% so cùng kỳ năm 2021; giá trị 
kim ngạch nhập khẩu hơn 8 tỷ USD, tăng 
1,06% so cùng kỳ.

Năm 2022, tỉnh Đồng Nai đặt ra 
7 chỉ tiêu về kinh tế đó là tốc 
độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 

tăng 6,5-7,0% so với năm 2021. GRDP 
bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 
126,26 triệu đồng/người. Tỷ trọng kinh 
tế số trong GRDP đạt 11,5%. Tỷ trọng 
doanh thu thương mại điện tử đạt 10%. 
Kim ngạch xuất khẩu tăng 8,0-8,5% so 
với năm 2021.  Tổng vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội khoảng 100,07 ngàn tỷ 
đồng. Tổng thu ngân sách đạt dự toán 
được giao.

Các nhiệm vụ, giải pháp tỉnh Đồng Nai 
thực hiện đó là thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; 
phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội. Thực hiện có hiệu quả đồng bộ 
các chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp. Trong đó, tập trung tháo gỡ, giải 
quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo 
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp 
phát triển ổn định, vững chắc.

Tổ chức điều hành ngân sách chặt 
chẽ, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường các 
hoạt động chống thất thu, chống chuyển 
giá, gian lận thương mại; rà soát kiểm tra 
thuế các doanh nghiệp thuộc diện miễn, 
giảm thuế do chính sách ưu đãi đầu tư, 
các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, 
các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, 
các doanh nghiệp có hoạt động chuyển 
nhượng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, thất thoát ngân sách, tài sản công, 
triệt để tiết kiệm các khoản chi ngay từ 
khi lập, giao và thực hiện dự toán để ưu 
tiên cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, an sinh xã hội và phục hồi, 
phát triển kinh tế - xã hội; triển khai và 
thực hiện tốt quản lý và sử dụng hóa đơn 
điện tử. Nâng cao hiệu quả quản lý và 
sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt 
là các dự án quan trọng quốc gia trên 
địa bàn, các công trình trọng điểm của 
tỉnh và địa phương.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu 
tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số 
hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh (PAPI), đáp ứng yêu cầu phát 
triển, giải quyết kịp thời các kiến nghị 
của người dân, doanh nghiệp. Thúc đẩy 
khởi nghiệp, sáng tạo và đồng hành 
cùng doanh nghiệp. Khuyến khích các 
thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh 
công tác cổ phần hóa, cơ cấu lại, thoái 
vốn doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp thực hiện các lĩnh vực đột phá. 
Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy mạnh 
nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến 
bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng 
tạo, nhất là những thành tựu của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển 
kinh tế thân thiện môi trường, kinh tế số 
và các mô hình kinh tế mới, ứng dụng 
công nghệ số.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 theo quy định của Luật 
Quy hoạch... Phát triển các ngành công 
nghiệp - xây dựng có hàm lượng khoa 
học công nghệ cao, công nghiệp chế 
biến nông sản. Khôi phục các ngành 
thương mại, dịch vụ ... Triển khai thực 
hiện hiệu quả chủ trương về phát triển 
du lịch thành ngành kinh tế quan trọng 
trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tập trung tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư các dự án phát triển du 
lịch trên địa bàn tỉnh …

Với những mục tiêu, nhiệm vụ đó, 5 
tháng đầu năm 2022, kinh tế tỉnh Đồng 
Nai phục hồi tương đối tốt trên nhiều 
lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, 

thương mại dịch vụ, xuất khẩu, huy động 
nguồn vốn toàn xã hội, Đồng Nai trở 
thành trung tâm cung ứng sản phẩm 
công nghiệp lớn cho nhiều tập đoàn đa 
quốc gia tại Việt Nam và nhiều nước trên 
thế giới.

5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch 
xuất khẩu đạt gần 10,9 tỷ USD, tăng 14% 
so cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, Kim 
ngạch nhập khẩu hơn 8 tỷ USD, tăng 
1,06% so cùng kỳ. Tổng quan, 5 tháng 
đầu năm 2022, Đồng Nai đạt giá trị 
xuất siêu gần 2,9 tỷ USD. Dự báo, những 
tháng tới, hoạt động xuất, nhập khẩu 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng 
trưởng mạnh; cả năm 2022, Đồng Nai có 
thể xuất siêu khoảng 7 tỷ USD.

Có thể nói, kinh tế tỉnh Đồng Nai phục 
hồi tương đối tốt trên nhiều lĩnh vực như 
vậy là do các doanh nghiệp, chính quyền 
các cấp, người dân đã có nhiều nỗ lực 
trong phòng, chống dịch Covid-19 và 
phục hồi sản xuất. Đặc biệt, các mục 
tiêu phát triển kinh tế được tỉnh Đồng 
Nai đã bám sát vào đúng tình hình tại 
địa phương, từ đó các mục tiêu đề ra 
được thực hiện rất tốt. n
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Kim Dinh quê mới của tôi,
Có hồ Cẩm Thạch núi đồi xanh tươi.

Sân trường rộn rã tiếng cười,
Đoàn học sinh nhỏ xinh tươi vui vầy.

Chân núi rợp mát bóng cây,
Núi mẹ đến lễ có đầy con chiên.

Cầu cho đất nước bình yên,
Nhân dân hạnh phúc ba miền hòa ca.

Nhà thờ ánh điện sao xa,
Tiếng chuông hòa tiếng thánh ca đón chào.

Dưỡng sinh thể dục tuổi cao,
Giúp cho các cụ dạt dào tuổi xuân.
Múa bài “lòng mẹ” vang ngân,
Tâm hồn các cụ dần dần trẻ ra.

Tiếp bài múa quạt xòe hoa,
Lòng tôi rôn rã chan hòa tình thương.

Tiếng chuông vang vọng Long Hương,
Chào mừng các cụ lên đường dự thi.

Quyết tâm, nhẫn nại ra đi,
Đem vinh quang đến sá gì tuổi cao.

Hoa Lựu cùng với hoa Đào,
Bên cành Dương Liễu, đọng vào giọt sương.

Hoa Hồng, Hoa Lý thơm hương,
Đoạt vành nguyệt quế trên đường công danh.

Dằng đôi, thị lý, thị nhanh,
Ông Tâm, ông Đính kết thành hoa tươi.

Múa sao cho đạt điểm mười 
Liên, Oanh, Linh, Cậy dáng người thanh cao.

Thị Năm, Xuân Giắng năm nào,
Xung phong giết giặc, biết bao nhọc nhằn.

Hiểm nguy, vất vả khó khăn,
Bom rơi, đạn nổ vẫn lăn lưng vào.
Nguyễn nhẫn nại bên chiến hào,

Chân bị thương nặng vẫn ào xông lên.
Noi gương trí dũng gan bền,

Nghe theo lời Bác, tiến lên diệt thù.
Nay hát bài xuân chiến khu.

Nhớ ngày cách mạng mùa thu năm nào.
Hòa bình, thống nhất vui sao,

Hai miền nam bắc dạt dào tình ca.
Mỗi cụ là một đóa hoa,

Nở tươi trong ánh chan hòa nắng xuân.
Bà Rịa lòng những tần ngần,

Dưỡng sinh, múa quạt đón xuân lại về.
Mai vàng nở rộ ven đê.

Chào mừng thành tích đã về Kim Dinh.

Tác giả :  Nhà văn Trần Đình Nghiêm, sinh năm : 1950, quê quán ông tại xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 
Nam, hiện ngụ tại : phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông là tác giả cuốn tiểu thuyết 
nổi tiếng một thời “Bí mật cây sồi đen” từng được Nhà xuất bản Thanh niên tái bản lần thứ 7 vào năm 2018.

hàomừng  
thể dục 
dưỡng sinh

Từ 1/1/2023 sẽ áp dụng thuế bảo 
vệ môi trường theo tinh thần Nghị 
quyết 579/2018/UBTVQH14, nếu 

không có trường hợp gì đặc biệt.
Sáng 6/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch 

Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội họp phiên bất thường và đã 
xem xét, thông qua Nghị quyết về mức 
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, 
mỡ nhờn với 100% thành viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết 
tán thành.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường 
đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống 
mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 
31/12/2022.

Cụ thể, mức thuế đối với xăng giảm 
từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 
đồng/lít; nhiên liệu bay giảm từ 1.500 
đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; 
dầu diesel giảm từ 1.000 đồng/lít xuống 
mức sàn 500 đồng/lít; dầu mazut, dầu 
nhờn giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức 
sàn 300 đồng/lít; mỡ nhờn giảm từ 1.000 
đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg; 
dầu hỏa giữ mức 300 đồng/lít vì đây là 
mức sàn trong khung mức thuế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất 
thời hạn áp dụng Nghị quyết là từ ngày 
11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Từ 
ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường 
đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực hiện 
theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ nêu rõ, xăng, dầu là 
một loại vật tư chiến lược, đồng thời là 
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không chỉ 
đối với tiêu dùng mà đối với cả sản xuất. 
Việc quản lý giá xăng, dầu được thực hiện 
theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự 
điều tiết của Nhà nước, và xăng, dầu nằm 
trong danh mục các mặt hàng Nhà nước 
bình ổn giá.

Theo tính toán hiện nay, chi phí xăng, 
dầu trong nền kinh tế Việt Nam chiếm 
khoảng 3,52% tổng chi phí của nền kinh 
tế, gas khoảng 1,45%. Cũng theo tính toán 
của từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục 
Thống kê, nếu giá xăng, dầu tăng khoảng 
10% thì GDP của toàn bộ nền kinh tế giảm 
khoảng 0,5%. Do đó, trong bối cảnh giá 
dầu tăng như hiện nay thì việc bình ổn giá 
là hết sức quan trọng, góp phần kiềm chế 
lạm phát.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ 
xem xét để nghiên cứu để sửa đổi, bổ 
sung Nghị định liên quan thuế nhập khẩu 
ưu đãi tối huệ quốc MFN; đồng thời, 
khẩn trương xem xét, nghiên cứu đối với 
những vấn đề liên quan thuế giá trị gia 
tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt 
hàng xăng, dầu. Trong trường hợp giá cả 
xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức 
tạp, tăng cao hoặc vẫn neo ở mức cao, 
tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ 
mô, sinh kế đời sống người dân và tăng 
trưởng nền kinh tế thì Chính phủ sớm 
nghiên cứu để trình Quốc hội xem xét, 
quyết định.

Ngoài việc cắt giảm thuế, Chủ tịch 
Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nghiên 
cứu để có thể có những chính sách hỗ trợ 
đối với một số đối tượng bị tác động trực 
tiếp trong trường hợp giá xăng, dầu tiếp 
tục tăng cao hoặc neo ở mức cao, như 
các ngư dân đánh bắt thủy sản, nhất là 
đánh bắt xa bờ, giao thông vận tải, người 
nghèo, người thu nhập thấp.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông 
qua Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã nghe Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức 
Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ và 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách 
của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình 
bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, 
mỡ nhờn. n

HÔNG QUA NGHỊ 
QUYẾT GIẢM KỊCH 
KHUNG THUẾ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 
XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN

VĂN TOẢN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất điều chỉnh mức thuế bảo vệ 
môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung 
thuế, áp dụng từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý  
LIÊN QUAN ĐẾN THẺ  
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

VINH NGUYÊN

Thẻ căn cước công dân mang lại nhiều tiện tích trong các giao dịch. Do đó, dễ bị các đối tượng 
đánh cắp thông tin cá nhân để thực hiện các hành vi phạm tội nếu người sử dụng mất cảnh giác.

Nhiều tiện ích của Thẻ căn cước công dân 
gắn chíp

Thẻ căn cước công dân gắn chíp là thiết bị nhận dạng 
thông minh cho phép tích hợp lượng lớn dữ liệu về nhân 
thân, các loại giấy tờ có liên quan đến cá nhân... 

Thẻ căn cước công dân gắn chíp có thể đóng vai trò 
thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy 
cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 
gia. Người dùng chỉ cần dùng thẻ căn cước công dân để 
có thể tiếp cận nhiều dịch vụ vốn dĩ đòi hỏi hàng loạt giấy 
tờ khác nhau. 

So với các loại giấy tờ tùy thân hiện nay, thẻ căn cước 
công dân gắn chíp có nhiều ưu điểm như tích hợp được 
nhiều thông tin của công dân hơn; liên thông với các 
thông tin khác về thuế, bằng lái xe, bảo hiểm y tế... 

Vì vậy, người dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công 
dân thay vì nhiều loại giấy tờ khác khi làm các thủ tục hành 
chính như trước đây, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Từ những tiện ích nêu trên khi người dân sử dụng thẻ 
căn cước công dân trong các giao dịch như sử dụng các 
dịch vụ online (mua hàng, xin việc, vay tiền...) hoặc việc 
người dân mất cảnh giác trong việc chia sẻ hình ảnh thẻ 

căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên các trang 
mạng xã hội (Facebook, Zalo...) là điều kiện thuận lợi để 
các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân của người dân 
để thực hiện các hành vi phạm tội như: Trao đổi, mua bán 
thông tin cá nhân thu được cho đối tượng khác để sử 
dụng vào mục đích phạm tội (làm giấy tờ giả để mở tài 
khoản lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua vay vốn các 
ngân hàng, tổ chức tín dụng chuyển nhận tiền do vi phạm 
pháp luật mà có...).

Khuyến cáo người dân cần chú ý 5 nội dung sau:
- Tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, cầm cố thẻ 

căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho các công ty 
cho vay hoạt động “tín dụng đen”.

- Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hình ảnh thẻ căn 
cước công dân có gắn chíp điện tử lên các trang mạng xã 
hội như Facebook, Zalo...

- Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân có gắn chíp, 
người dân phải trình báo ngay cho cơ quan chức năng 
hoặc đến các điểm cấp thẻ căn cước công dân nơi đăng 
ký thường trú, tạm trú để được hướng dẫn thủ tục cấp lại 
thẻ thẻ căn cước công dân mới. 

Đây là cơ sở để xác thực chủ sở hữu thẻ căn cước công 
dân trong thời gian bị mất không có liên quan đến các 
giao dịch dân sự phát sinh hay thực hiện các hành vi vi 
phạm pháp luật.

- Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo đánh cắp thông tin 
cá nhân thẻ căn cước công dân có chíp điện tử để thực 
hiện các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần liên hệ 
ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. 

Trường hợp nghi ngờ, phát hiện số thẻ căn cước công 
dân của cá nhân được mở tài khoản ngân hàng... thì báo 
ngay cho bên ngân hàng khóa tài khoản vi phạm.

- Trường hợp cá nhân phát hiện việc cho thuê thẻ căn 
cước công dân có chíp điện tử thì cung cấp ngay sai 
phạm cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Cung cấp tài 
liệu có liên quan việc cho thuê, mướn thẻ căn cước công 
dân để xử lý theo quy định. 

Nếu biết đối tượng sử dụng thẻ căn cước công dân của 
người khác để mở tài khoản và sử dụng vào các hoạt 
động trái pháp luật mà không tố giác thì có thể bị xử lý 
theo pháp luật tùy vào việc đối tượng vi phạm mức độ 
ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc 
biệt nghiêm trọng để có cơ sở xử lý.

TIỀN GIANG BẦU BỔ SUNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Tiền 
Giang khóa X, với sự có mặt của 
57/57 đại biểu, ông Nguyễn Hữu 
Lợi - Bí thư Thị ủy kiêm Chủ tịch 
HĐND thị xã Gò Công đã được tín 
nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Tiền Giang với số 
phiếu đạt 100%.

Ông Nguyễn Hữu Lợi sinh năm 1974, 
quê quán ở xã Long Thuận, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang. Được kết nạp 

vào Đảng ngày 03/02/1995, Thạc sĩ Chính 
trị học, Cử nhân Chính trị, Cử nhân Xã hội 
học, Cao cấp Lý luận Chính trị. Trước khi 
được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh Tiền Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021- 
2026), ông Nguyễn Hữu Lợi có nhiều năm 
đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã 
Gò Công, rồi là Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch 
HĐND thị xã Gò Công…

Với đông đảo người dân khu vực Gò 
Công, cán bộ, công chức viên chức, người 
lao động,… ở Gò Công có lẽ ai cũng sẽ bày 
tỏ niềm vui mừng khi ông Nguyễn Hữu Lợi 
được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhưng 
cũng sẽ có không ít người bày tỏ sự nuối 
tiếc trước việc thị xã Gò Công thiếu vắng 
đi hình ảnh một người lãnh đạo luôn lắng 
nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân 

và hành động vì mục tiêu dân giàu- nước 
mạnh.

Kết quả với số phiếu bầu tín nhiệm tuyệt 
đối 57/57 phiếu, ông Nguyễn Hữu Lợi- Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch HĐND 
thị xã Gò Công được bầu giữ chức vụ Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X 
(nhiệm kỳ 2021- 2026). Trước đó, tại Kỳ 
họp thứ nhất khóa X HĐND tỉnh cũng đã 
bầu ông Trần Thanh Nguyên- Tỉnh ủy viên, 
Bí thư Huyện ủy Cái Bè, đại biểu HĐND tỉnh 
khóa X giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021- 2026).

Về cơ cấu lãnh đạo HĐND tỉnh Tiền 
Giang hiện nay có: ông Võ Văn Bình- ủy viên 
Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Bí thư thường 
trực Tỉnh Ủy đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch 
HĐND tỉnh Tiền Giang. Và nay có thêm 01 
Phó Chủ tịch HĐND là: ông Nguyễn Hữu 
Lợi. HĐND tỉnh có các Ban trực thuộc là: 
Ban Pháp chế, Ban Kinh tế- Ngân sách, Ban 
Văn hóa- Xã hội,… Văn phòng Đoàn Đại 

Biểu Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh 
Tiền Giang đặt tại địa chỉ: 12A Rạch Gầm, 
phường 1, Thành phố Mỹ Tho. 

Bài viết này thay lời chúc mừng chân 
thành nhất gửi đến ông Nguyễn Hữu Lợi- 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 
X nói riêng và HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 
X (nhiệm kỳ 2021- 2026), nhân dân tỉnh 
Tiền Giang nói chung. 

 ANH DUY

Ô. Nguyễn Hữu Lợi- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch 
HĐND thị xã Gò Công (người ngồi  từ trái sang) được bầu giữ 
chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X

Ô.Nguyễn Hữu Lợi- Bí thư Thị Ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị xã Gò 
Công
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HU HÚT CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY 
DỰNG, THỰC HIỆN, GIÁM SÁT THI HÀNH 
PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Tiêu Động (Bình Lục, Hà Nam) ngày càng được chỉnh trang xanh-sạch- đẹp.

KHÁNH TRÂN

Dự thảo kế hoạch truyền 
thông Dự án Luật Đất đai 
(sửa đổi) hướng tới mục 
tiêu tạo sự liên kết giữa 
cộng đồng và sự tham gia 
của toàn xã hội vào công 
tác xây dựng, tổ chức thực 
hiện và giám sát việc thi 
hành pháp luật đất đai nói 
riêng và chính sách pháp 
luật lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường.

Xây dựng Kế hoạch truyền 
thông Dự án Luật Đất đai 
(sửa đổi)

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (TN&MT) Lê Minh Ngân vừa 
có buổi làm việc với lãnh đạo một số 
đơn vị trực thuộc về kế hoạch truyền 
thông Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn 
Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm 
Truyền thông TN&MT cho biết, thực 
hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc 
xây dựng kế hoạch truyền thông Dự 
án Luật Đất đai (sửa đổi), Trung tâm 
đã phối hợp với các đơn vị có liên 
quan xây dựng dự thảo kế hoạch 
truyền thông dự án này.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của dự 
thảo kế hoạch nhằm tạo sự liên kết 
giữa cộng đồng và sự tham gia của 
toàn xã hội vào công tác xây dựng, 
tổ chức thực hiện và giám sát việc 
thi hành pháp luật đất đai nói riêng 
và chính sách pháp luật lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt 
động phối hợp với các cơ quan thông 

tấn, báo chí, các chuyên gia, nhà khoa 
học để thực hiện truyền thông về xây 
dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Cung cấp và tiếp nhận các thông 
tin, ý kiến phản biện từ cộng đồng, xã 
hội để đánh giá quá trình thực thi Luật 
Đất đai và đề xuất các nội dung sửa 
đổi phù hợp.

Hình thành các đợt truyền 
thông trọng điểm về Dự án 
Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhiệm vụ của Kế hoạch là tổ chức 
tọa đàm trao đổi, tham vấn và cung 
cấp thông tin, tư liệu trực tiếp cho 
các cơ quan thông tấn, báo chí, các 
nhóm phóng viên để hình thành các 
đợt truyền thông trọng điểm trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng;

Sản xuất các ấn phẩm truyền thông, 
thành lập, vận hành chuyên trang; 
phối hợp với các cơ quan thông tấn, 

báo chí, các cơ quan truyền thông 
tuyên truyền về kết quả tổng kết thi 
hành Luật Đất đai và các nội dung 
sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai;

Tổ chức các đoàn đi thực tế tại địa 
phương cho các phóng viên, biên tập 
viên báo chí tìm hiểu và truyền thông 
các nội dung của dự án Luật Đất đai 
(sửa đổi);

Truyền thông cung cấp thông tin về 
các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai 
tới các đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra,  tổ chức các Hội thảo, diễn 
đàn cung cấp, phổ biến, tham vấn ý 
kiến các tổ chức chính trị - xã hội, 
chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản 
lý, các hiệp hội doanh nghiệp, hội luật 
sư, các doanh nghiệp, quần chúng 
nhân dân và cộng đồng dân cư về các 
nội dung sửa đổi của Luật Đất đai...

Kế hoạch đặt ra thời gian thực hiện 
từ năm 2022 đến hết năm 2023.

Xây dựng các chuyên trang tham 
vấn ý kiến đối với Dự án Luật Đất đai 
(sửa đổi)

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ 
bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch 
truyền thông, đồng thời đề xuất, góp 
ý hoàn thiện về các nội dung như: 
Tăng cường phối hợp với các cơ quan 
truyền thông trong công tác truyền 
thông;

Xác định các nội dung trọng tâm, 
có nhiều tác động tới xã hội để tập 
trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận 
của nhân dân; 

Xây dựng chuyên trang tham 
vấn chuyên gia, người dân, 
các tin, bài của các cơ quan 
thông tin đăng tải liên quan 
tới Dự án Luật Đất đai (sửa 
đổi)…

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ 
TN&MT Lê Minh Ngân đánh giá cao 
sự phối hợp của Trung tâm Truyền 
thông TN&MT, Báo TN&MT và Tạp 
chí trong việc hoàn thành Dự thảo kế 
hoạch truyền thông Dự án Luật Đất 
đai (sửa đổi).

Thứ trưởng cho rằng, việc tuyên 
truyền, định hướng dư luận xã hội, 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân, 
lắng nghe ý kiến phản biện của các 
tổ chức, cá nhân có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc xây dựng Dự án Luật 
đất đai sửa đổi.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị, 
Trung tâm Truyền thông TN&MT tiếp 
tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu 
hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Đồng 
thời, đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai 
xây dựng tài liệu tuyên truyền trên cơ 
sở Hiến pháp, Nghị quyết 18, thực tiễn 
thi hành Luật Đất đai 2013 theo các 
nhóm vấn đề, chính sách để chủ động 
cung cấp cho các cơ quan truyền 
thông để công tác truyền thông đạt 
hiệu quả cao…
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TIÊU HỦY ĐỒ CHƠI TIỀM ẨN NGUY 
CƠ ẢNH HƯỞNG SỨC KHỎE TRẺ EM

TRANG ANH

Trước sự chứng kiến của đại diện Công 
an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Sở 
Khoa học và Công nghệ, đại diện Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, 
Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục 
Quản lý thị trường Thái Nguyên đã tiến 
hành mở kho tang vật và dỡ bỏ niêm 
phong đối với 40 thùng carton hàng hóa 
vi phạm để phục vụ công tác tiêu hủy.

Hàng hóa nằm trong diện tiêu hủy đợt này có tổng số lượng 
trên 2.200 sản phẩm là mặt hàng đồ chơi trẻ em như ô tô, 
máy xúc, đồ chơi siêu nhân, bộ đồ chơi câu cá... do nước 

ngoài sản xuất, được chủ cơ sở nhập trôi nổi trên thị trường, không 
có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng đã 
bị Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện và thu giữ ngày 9/6/2022.

Theo ông Trần Khánh Phương - Đội trưởng Đội Quản lý thị 
trường số 2, đây là một trong những vụ vi phạm lớn mà Đội phát 
hiện và xử lý trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lô hàng có trị 
giá trên 120 triệu đồng. Mặc dù sản phẩm nhắm đến đối tượng 
tiêu thụ chủ yếu là trẻ em, tuy nhiên lô hàng lại được nhập trôi 
nổi từ nhiều nguồn, không có dấu hợp quy của cơ quan quản lý 
chuyên ngành, chính vì vậy các sản phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng.

Tại buổi tiêu hủy, phương pháp được thống nhất áp dụng đối 
với hàng hóa vi phạm là dùng lực của xe lực cán nghiền sản 
phẩm để tang vật vi phạm không còn giá trị sử dụng. Sau đó sẽ 
đóng thùng carton để vận chuyển đi tiêu huỷ. Phương pháp lựa 
chọn tiêu hủy phù hợp và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

THU GIỮ HƠN 5.000 CHIẾC BÁNH TRUNG THU 
KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC

NGUYỄN DUYÊN

Hơn 5.000 chiếc bánh trung thu không 
rõ nguồn gốc đã bị Cục quản lý thị 
trường Hà Nội thu giữ và tiếp tục xác 
minh, làm rõ.

Cụ thể, tối ngày 6/7, Đội Quản lý thị trường số 
24 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 
và tạm giữ hơn 5.000 bánh trung thu có nhãn 

hiệu bằng chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng 
từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 24 đã bất ngờ 
kiểm tra cửa hàng kinh doanh của Hộ kinh doanh 
Phan Thị Nhàn tại Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. Tại đây, đoàn 
kiểm tra phát hiện phát hiện 5.100 chiếc bánh trung 

thu do nước ngoài sản xuất, nhãn chữ bằng tiếng 
nước ngoài. Bà Phan Thị Nhàn - chủ cơ sở kinh 
doanh không xuất trình được hóa đơn theo quy 
định.

Theo ghi nhận ban đầu, số hàng hóa này bà 
Nhàn mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời. 
Hàng không có hóa đơn chứng từ.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa 
trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 24, thời 
điểm Tết Trung thu cận kề, thị trường bánh trung 
thu tiêu thụ mạnh, chính vì vậy mà một số cơ sở 
kinh doanh trên địa bàn đã nhập hàng không rõ 
nguồn gốc xuất xứ về bán nhằm kiếm lời. Đội sẽ 
tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm.Đội Quản lý thị trường số 24 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp 

tục xác minh, làm rõ.

THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP HẬU HIỀN VÀ KHE HẠ
THẢO CHI

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2383/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Khe 
Hạ huyện Thường Xuân và Quyết định số 2384/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Hậu 
Hiền, huyện Thiệu Hóa.

Theo đó, Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường 
Xuân được xây dựng tại xã Luận Thành trên diện 
tích khoảng 49,2ha. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật: Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
Trường Sơn, tổng mức đầu tư (tạm tính): 360 tỷ đồng. 
Ngành nghề hoạt động: May mặc, chế biến thực phẩm, 
chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông 
sản, lâm sản, chế tác đá mỹ nghệ, chế biến thức ăn gia 
súc, gia cầm; sản xuất các sản phẩm nhựa với điều kiện 
nguyên liệu sử dụng sản xuất là hạt nhựa và các ngành 
nghề khác có liên quan.

Các ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp 
phải đảm bảo quy định về môi trường. Từ quý III/2022 
- quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư; công tác 
đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất với nhà nước. 

Từ quý II/2025: Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
Cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa được 

đầu tư xây dựng tại xã Minh Tâm trên diện tích khoảng 
17,5ha. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty 
TNHH Lắp đặt Bảo ôn Hoa Năng. Tổng mức đầu tư tạm 
tính là 125 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động: Tiểu thủ 
công nghiệp; các ngành nghề, lĩnh vực sử dụng công 
nghệ sạch, thân thiện với môi trường, cụ thể: Sản xuất 
hàng chăn ga, thảm dệt, may mặc và giầy da, nội thất, 
điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông lâm thủy sản, hàng 
thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề khác có liên quan.

Từ quý III/2022 - quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục 
đầu tư; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê 
đất với Nhà nước. Từ quý II/2025: Hoàn thành công 
trình đưa vào sử dụng. Ảnh minh họa



SỐ: 13 (13) - NGÀY 15-07-2022 29

TRANG ANH

iểm tra các điểm kinh doanh 
thuốc lá thế hệ mới

Để có thể xác minh thông tin, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái 
Nguyên đã nhiều lần trong vai những người tiêu dùng “thứ thiệt” để có 
thể xâm nhập vào những các điểm mua bán thuốc lá thế hệ mới trên địa 
bàn thành phố Thái Nguyên.

Kiểm tra sau 01 năm “trinh sát”
Các kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 

2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên 
đã nhiều lần tìm hiểu và trực tiếp đến những nơi 
diễn ra hoạt động kinh doanh mặt hàng này trên 
địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điển hình là địa 
điểm nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Dương 
Tự Minh, tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, địa điểm kinh doanh do Phạm 
Lê Việt Khánh sinh năm 1990 làm chủ sử dụng 
mặt bằng của quán cà phê cũ để làm nơi kinh 
doanh, trao đổi, mua bán các sản phẩm thuốc 
lá điện tử cũng như các phụ kiện liên quan đến 
mặt hàng thuốc lá thế hệ mới.

Tại một địa điểm khác là căn nhà cấp 4 trong 
ngõ ở đường Ga tại tổ 13 phường Đồng Quang, 
thành phố Thái Nguyên. Nếu như không chú ý, 
lực lượng chức năng khó có thể biết đây là địa 
điểm kinh doanh thuốc lá thế hệ mới. Địa điểm 
này do Dương Khánh Lâm (sinh năm 1993) sử 
dụng để kinh doanh các sản phẩm thuốc lá thế 
hệ mới. 

Lực lượng chức năng nhận thấy, phần lớn 
các cửa hàng, cơ sở kinh doanh thuốc lá thế hệ 
mới đều mở cửa, giao dịch rất muộn. Sự nhộn 
nhịp bắt đầu khoảng 15h chiều trở đi cho đến 
đêm muộn. Các cơ sở này cũng thường xuyên 
đóng kín cửa để tránh sự chú ý của người ngoài 
nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi 
muốn kiểm tra, xử lý.

Sau thời gian dài thẩm tra, xác minh, sáng 
ngày 5/7 vừa qua, 3 tổ công tác của Đội Quản lý 
thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái 
Nguyên bất ngờ đồng loạt tiến hành kiểm tra.

Tại địa chỉ kinh doanh của ông Phạm Lê Việt 
Khánh, lực lượng chức năng phát hiện 140 máy 
làm nóng tinh dầu có nhãn ghi bằng tiếng nước 
ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. 
Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của đoàn kiểm 
tra, tuy nhiên chủ cơ sở sẵn sàng hợp tác đồng 
thời khai nhận toàn bộ số hàng hóa được kinh 
doanh tại nhà đều không có hóa đơn chứng từ, 
chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tương tự như cửa hàng của Khánh, địa điểm 

kinh doanh của Dương Khánh Lâm cũng không 
sử dụng cửa hàng để buôn bán. Lâm sử dụng 
Facebook có tên gọi “Vape Thái Nguyên” để 
kinh doanh. Trên trang thể hiện rõ địa chỉ cửa 
hàng cũng như lượng người theo dõi rất lớn với 
8,2 nghìn thành viên.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác của Đội 
Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện 13 máy làm 
nóng tinh dầu trị và 168 đầu làm nóng tinh dầu. 
Mặc dù kinh doanh hàng hóa, tuy nhiên Lâm 
không thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 
đồng thời toàn bộ số hàng hóa cũng không có 
giấy tờ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc. Khi 
được hỏi về tác hại của việc sử dụng sản phẩm, 
Lâm trả lời: “Em không sử dụng mà chỉ bán”.

Hoạt động kinh doanh thuốc lá thế hệ mới nổi 
lên tại thị trường Thái Nguyên những năm gần 
đây. Các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã 
hội để chào bán, giao dịch, hoạt động trao đổi 
thường diễn ra kín trên các Hội nhóm và sẵn 
sàng “giải tán” hoặc đóng cửa nên gây khó khăn 
cho lực lượng chức năng trong quá trình thẩm 
tra, xác minh thông tin và tiến hành kiểm tra.

Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ được giao
Theo Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên, 

hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh 

đã manh nha xuất hiện từ một vài năm trở lại 
đây và có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức 
tạp trong khoảng 6 tháng đầu năm 2022.

Điều này đã thay đổi thói quen tiêu dùng, mua 
sắm của người dân từ thương mại truyền thống 
sang thương mại điện tử, nhất là với các mặt 
hàng thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến 
sẵn, hàng gia dụng... Những thủ đoạn, phương 
thức vi phạm mới ngày càng tinh vi của các đối 
tượng làm ăn không chân chính đã gây ảnh 
hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người 
tiêu dùng và gây khó khăn cho lực lượng trong 
việc kiểm tra, kiểm soát.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn lực lượng 
Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã tiến 
hành kiểm tra 565 vụ, xử lý 514 vụ vi phạm. Thu 
nộp ngân sách nhà nước trên 3,3 tỷ đồng. Trị 
giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 4,3 tỷ đồng. 
Riêng Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra, xử 
lý 151 vụ; thu nộp ngân sách trên 1,5 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu vào 
nhóm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, 
an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm về giá, vi 
phạm về nhãn hàng hóa. Các mặt hàng vi phạm 
chủ yếu là thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, thuốc 
lá, đồ gia dụng, tập trung chủ yếu tại các địa bàn 
đông dân cư, nhu cầu tiêu dùng cao như thành 
phố Thái Nguyên, các chợ trung tâm, tuyến 
đường chính tại các huyện, thành…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được 
Ban Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái 
Nguyên chỉ đạo thực hiện là tăng cường triển 
khai công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, bình 
ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ theo chỉ đạo của 
Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tổng 
cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh. Trong đó, 
lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên 
chú trọng kiểm tra đối với các mặt hàng thiết 
yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu… 
nhằm phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật đối với các hành vi đầu cơ, găm 
hàng, lợi dụng tình hình khó khăn tung tin thất 
thiệt, tăng giá quá mức gây bất ổn thị trường. n

Lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Phạm Lê Việt Khánh

Dương Khánh Lâm (ngoài cùng bên phải) làm việc với Tổ kiểm tra, Đội 
Quản lý thị trường số 2
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Tham gia Đoàn giám sát có ông Tạ 
Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học công nghệ và môi trường, 

Phó trưởng Đoàn; đại diện các Uỷ ban: Kinh 
tế, Tư Pháp, Thường vụ, cùng các đại biểu 
Quốc hội chuyên trách…

Làm việc với đoàn, về phía Bộ Công 
Thương có Thứ trưởng Trần Quốc Khánh; 
lãnh đạo các Cục, Vụ: Cạnh tranh và Bảo 
vệ người tiêu dùng, Pháp chế, Thị trường 
trong nước, Tổng cục Quản lý thị trường,…

Những năm qua, tình hình thực hiện 
chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng đã đạt được một số kết 
quả nổi bật: Bộ đã xây dựng và thực thi 
hiệu quả hệ thống văn bản pháp luật điều 
chỉnh trực tiếp lĩnh vực bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. Đồng thời, hình thành hệ 
thống cơ quan quản lý nhà nước từ Trung 
ương đến địa phương và hệ thống các 
tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trên cả nước.

Đặc biệt, nhận thức của xã hội đối với 
sự quan trọng của công tác bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng trong quá trình phát 
triển kinh tế, xã hội dần được nâng cao. 
Bộ Công Thương cũng ban hành và thực 
hiện nhiều chương trình, dự án, đề án, 
kế hoạch về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, cũng như thúc đẩy lồng ghép bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các lĩnh 
vực chuyên ngành.

Trong giai đoạn 2011 - 2021, Bộ Công 
Thương đã tiếp nhận và giám sát tổng số 
171 vụ việc thu hồi sản phẩm khuyết tật 
liên quan đến hàng trăm triệu sản phẩm ô 
tô, xe máy, máy tính, điện thoại, pin, quạt, 
mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em…

Số lượng vụ việc khiếu nại của người tiêu 
dùng gửi tới Bộ tăng từ 26 vụ trong năm 
2011 lên 263 vụ vào năm 2012, 450 vụ vào 
năm 2013 và duy trì trung bình gần 1.500 
vụ/năm trong giai đoạn 2014-2020. Tỷ lệ 
giải quyết thành công các vụ việc tại Bộ 
trung bình năm là trên 90%.

Bên cạnh đó, để chủ động phát hiện, 
đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả 
các vấn đề vi phạm quyền lợi người tiêu 
dùng trong môi trường trực tuyến, các đơn 
vị chức năng của Bộ đã thực hiện nhiều 
giải pháp, bao gồm: Tăng cường công tác 
phối hợp và thực thi giữa các đơn vị thuộc 
Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý 
nhà nước có liên quan về công tác chống 
hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 
xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trên môi trường Internet; nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp 
sở hữu các website thương mại điện tử 
trong việc bảo vệ người tiêu dùng; cam 
kết hàng hóa đảm bảo chất lượng, nguồn 
gốc, xuất xứ rõ ràng và không tiếp tay cho 
các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử 
để kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ.

Trong năm 2021 đã yêu cầu các sàn, các 
website tiến hành rà soát, ngăn chặn và gỡ 
bỏ 7.561 gian hàng với 18.725 sản phẩm 
vi phạm. Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, Bộ đã có văn bản yêu 
cầu các sàn thương mại điện tử rà soát và 
gỡ bỏ 13.796 sản phẩm, thiết bị hỗ trợ điều 
trị Covid-19 như Kit test Covid-19, thiết bị 
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đo SPO2,.. có dấu hiệu vi phạm trên 4.216 
gian hàng.

Dù đã đạt được nhiều kết quả nổi bật 
trong việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai 
đoạn 2011 - 2022, tuy nhiên công tác này 
cũng còn một số bất cập, hạn chế: Một số 
quy định pháp luật hiện hành chưa phù hợp, 
chưa điều chỉnh kịp sự thay đổi của thực 
tiễn sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng; một 
số quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn với 
các quy định pháp luật có liên quan, dẫn tới 
khó theo dõi, thực hiện không thống nhất.

Bên cạnh đó, hiện nguồn lực triển khai 
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
tại cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội còn 
nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác triển 
khai chính sách, pháp luật chưa tạo nên 
chuyển biến mạnh mẽ, chưa có các giải 
pháp mang tính đổi mới đột phá; một số 
địa phương, một số bộ ngành còn chưa 
quan tâm tới công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.

Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương 
đã thực hiện xây dựng Dự án Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và 
đang được các cấp có thẩm quyền xem 
xét phê duyệt. n

Chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng” tại Bộ Công Thương nằm trong 
chương trình giám sát năm 2022 của Uỷ ban 
Khoa học công nghệ và môi trường - Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Bộ Công Thương
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i cùng đoàn công 
tác của ông Nguyễn 
Trọng Nghĩa - Bí thư 
Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tuyên 

giáo Trung ương có sự hiện diện 
của ông Võ Văn Bình - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; ông 
Nguyễn Văn Mười - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban 
Nội chính Tỉnh ủy; bà Châu Thị Mỹ 
Phương - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh Ủy; ông Trần Kim Trát - Ủy 
viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư 
Thành Ủy thành phố Mỹ Tho,…

Đoàn đã đến thăm và tặng quà 
cho ba gia đình chính sách, gồm 
có: bà Nguyễn Thị Sen- nguyên Bí 
thư Thị ủy Mỹ Tho, là cựu tù Côn 
Đảo, cán bộ hưu trí ở phường 2, 
TP. Mỹ Tho; thăm thương binh 
hạng 1/4 Trần Ngọc Cẩn, gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn ở phường 
3, TP Mỹ Tho và gia đình ông Bùi 
Ngọc Diệp, thương binh hạng 
2/4, nạn nhân chất độc da cam ở 
phường 8, thành phố Mỹ Tho.

Tại mỗi nơi đến thăm, ông 
Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đến các thế hệ 
cha, ông đã có công với đất nước; 
đồng thời bày tỏ phấn khởi khi các 
thương, bệnh binh dù gặp nhiều 
khó khăn nhưng vẫn luôn gương 
mẫu, chấp hành mọi chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước và cấp ủy, chính 
quyền địa phương. n

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO 
TRUNG ƯƠNG VỀ THĂM  

TỈNH TIỀN GIANG
HƯỚNG ĐẾN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 
75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH- LIỆT SĨ 
(27/7/1947- 27/7/2022), ĐOÀN CÔNG TÁC 
DO ÔNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA -  
BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG 
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐÃ 
ĐẾN THĂM CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 
Ở PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 3 VÀ PHƯỜNG 8, 
THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và tặng quà ông Trần Ngọc Cẩn, 
thương binh hạng 1/4

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sen, cán bộ hưu 
trí phường 2

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương về thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Tiền Giang đến thăm hỏi gia đình ông Bùi Ngọc Diệp, thương binh hạng 2/4



AN TOÀN CỦA BẠN LÀ TRỌNG TRÁCH CỦA 
VINH PHÚC VINA
CÔNG TY BẢO VỆ VINH PHÚC VINA LÀ ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG TRÊN TOÀN LÃNH THỔ 
VIỆT NAM VÀ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ CÁC DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH CHO CÁC TỔ 
CHỨC, DOANH NGHIỆP & CÁ NHÂN BAO GỒM CÁC HÌNH THỨC: BẢO VỆ TRỤ SỞ, 
CAO ỐC, NGÂN HÀNG, KHÁCH SẠN, BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ KHO, NHÀ MÁY, CÁC CƠ 
SỞ CÔNG NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG, ÁP TẢI HÀNG HÓA, TIỀN BẠC, CÁC 
SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG, MÍT TINH, HÒA NHẠC, BIỂU DIỄN THỜI TRANG, CÁC SỰ 
KIỆN THỂ THAO, CÁC BUỔI LỄ TIỆC, ĐÁM CƯỚI, BẢO VỆ YẾU NHÂN (VIP),...

ặc biệt, công ty không giới hạn 
hoạt động của mình vì luôn 
muốn cung cấp một dịch vụ 
chuyên nghiệp và nhân bản.

Chia sẻ về bí kíp chinh phục 
người tiêu dùng, ông Nguyễn 
Trọng Bảy, Giám đốc công ty 
Bảo vệ Vinh Phúc Vina cho 

biết: “Chúng tôi luôn duy trì đảm bảo an toàn 
tuyệt đối mục tiêu bảo vệ không để cho bất 
kỳ xáo trộn nào xảy ra đe dọa đến an ninh 
trật tự an tồn mục tiêu bảo vệ. Tạo điều kiện 
thuận lợi cho mọi hoạt động đạt hiệu quả 
cao trong sản xuất - kinh doanh. Đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản 
của công ty khi tiến hành các hoạt động diễn 
ra trong mục tiêu bảo vệ, ngăn chặn trấn áp 
triệt để, kiên quyết hiệu quả các hành vi xâm 
nhập bất hợp pháp, các hành động gây rối 
trật tự, các hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài 
sản xảy ra trong mục tiêu”.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe 
của xã hội, tất cả nhân viên đều đã được 
chọn lựa và đào tạo nghiệp vụ từ cơ bản 

tới nâng cao để chứng tỏ năng lực của họ 
nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của 
một nhân viên chuyên nghiệp và một phong 
cách lịch lãm trước công chúng.

Theo ông Nguyễn Trọng Bảy, Giám đốc 
công ty Vinh Phúc Vina: “Ở thời điểm hiện tại, 
công ty luôn xây dựng trên nền tảng phẩm 
chất đạo đức kết hợp với đào tạo chuyên 
sâu tại mục tiêu, nhiều nhân viên đã từng là 
cựu sĩ quan an ninh và lực lượng cảnh sát. 
Tất cả các nhân viên bảo vệ và vệ sĩ đều đạt 
tiêu chuẩn quy định của Bộ Công an và đã 
từng có kinh nghiệm phục vụ khách hàng 
nhiều năm và đã trải qua hàng trăm giờ 
huấn luyện, võ thuật tại liên đoàn võ thuật 
Bình Dương nhằm mục đích đối phó ngăn 
chặn kịp thời những tình huống xảy ra.

Trong thời gian sắp tới, ngoài việc phát 
huy thế mạnh con người, Vinh Phúc Vina sẽ 
cũng cố và đào tạo thêm đội ngũ bảo vệ và 
mở rộng thêm chi nhánh ở một số thành phố 
lớn phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng 
và cũng cố uy tín cho ngành dịch vụ bảo vệ 
- một ngành nghề đặc biệt và cần thiết trong 
điều kiện phát triển kinh tế hiện nay.
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