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1,7 TỶ ĐỒNG HỌC BỔNG  
CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH  
ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Chiều 2/8, Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia 
TP.HCM phối hợp cùng các nhà tài trợ trao 43 
suất học bổng trị giá 1,7 tỷ đồng cho các sinh viên 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đại học Quốc 
gia TP.HCM (ĐHQG-HCM).

hương trình học bổng toàn phần dành cho 
sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại ĐHQG-HCM bắt đầu từ năm học 2019-
2020, đây là lần thứ 3 Quỹ Phát triển Đại 
học Quốc gia TP.HCM phối hợp cùng các 

nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng 
NutiFood, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons và 
Nhà hảo tâm tài trợ cho sinh viên đang theo học tại các 
trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc ĐHQG-
HCM và Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, khuyết tật, gia 
đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo; sinh viên mồ côi 
cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Tổng số suất trao tại buổi lễ là 43 suất, trong đó 41 
suất học bổng toàn phần với giá trị học bổng lớn nhất: 
50.000.000 đồng cho các bạn sinh viên năm nhất, đối 
với sinh viên năm hai giá trị học bổng là 30.000.000 
đồng, sinh viên năm ba giá trị học bổng là 20.000.000 
đồng, sinh viên năm cuối giá trị học bổng là 10.000.000 
(tùy thuộc vào số năm sinh viên đang theo học thực tế 
sẽ có những giá trị học bổng khác nhau) và 02 suất học 
bổng khuyến khích với giá trị là 5.000.000đ/suất.

Sinh viên sẽ nhận được học bổng khi đáp ứng các yêu 
cầu và tiêu chí sau:

- Là sinh viên đang theo học tại các trường đại  
 học thành viên, Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM  
 và Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre;
- Sinh viên khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, cả  
 cha  lẫn mẹ không nơi nương tựa;
- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về kinh  
 tế, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo tại  
 địa phương đang sinh sống;
- Kết quả học tập đạt loại khá trở lên trong năm  
 học 2020-2021;
- Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác  
 trong năm học 2021-2022;

*  Ưu tiên sinh viên năm nhất có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, khuyết tật của tất cả các ngành đang theo 
học tại các trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc 
ĐHQG-HCM và Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre.
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In tại Xí nghiệp In II - 
Công ty TNHH MTV In Ba Đình - Bộ Công an

RAO KỶ NIỆM CHƯƠNG 
“VÌ HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ 
GIỮA CÁC DÂN TỘC” 
TẶNG ĐẠI SỨ HUNGARY 
TẠI VIỆT NAM

Sáng 28/7, tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ 
tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam (VUFO), bà Nguyễn Phương Nga, Chủ 
tịch VUFO đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa 
bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại 
sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt 
Nam Ory Csaba.

Tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga 
nhấn mạnh, trên cương vị Đại sứ Hungary tại Việt 
Nam từ năm 2015 đến nay, với kinh nghiệm và 

tâm huyết của mình, Đại sứ Ory Csaba đã có nhiều đóng 
góp quan trọng vào việc phát triển quan hệ hai nước trên 
nhiều lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ Ory Csaba, kim ngạch 
thương mại hai chiều Việt Nam-Hungary đã có bước đột 
phá mạnh mẽ, năm 2020 đạt 1,3 tỷ USD (gấp 4,7 lần so 
với 2017), năm 2021 đạt 1,1 tỷ USD dù chịu ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19.

Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, các dự án sử dụng 
vốn vay ODA của Hungary đã và đang mang lại hiệu quả 
kinh tế-xã hội cho người dân Việt Nam… Đại sứ cũng đã 
đề xuất tăng học bổng của Hungary cho sinh viên Việt 
Nam từ 100 đến 200 suất/năm, khởi xướng và thúc đẩy 
quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước.

Đặc biệt trong năm 2021 vừa qua, Đại sứ Ory Csaba 
đã có những đóng góp quan trọng vào việc Chính 
phủ Hungary hỗ trợ Việt Nam 256.000 liều vaccine 
AstraZeneca và 100.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên, giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Đại sứ luôn coi trọng và tích cực vun đắp 
mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai 
nước, luôn ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và tham gia các 
hoạt động do VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary 
tổ chức; kết nối Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary với 
các đối tác tại Hungary trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 
văn hóa, du lịch… góp phần thúc đẩy sự đa dạng về văn 
hóa và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ory Csaba chia sẻ bản 
thân ông và gia đình dành tình cảm rất đặc biệt cho đất 
nước hình chữ S. Ngay từ lần đầu tiên tới Việt Nam năm 
1983, ông đã yêu mến và mong có dịp quay trở lại đất 
nước này.

Đại sứ Ory Csaba gửi lời cảm ơn chân thành tới VUFO, 
Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary đã luôn hỗ trợ, giúp 
đỡ Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; khẳng 
định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp nhằm tăng cường hơn 
nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hungary.

Chiều 28/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã 
tiếp và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 
Ngài Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-
ry tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng 
Ngài Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác của mình. 
Bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và 
Hung-ga-ry nói chung, hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp hai 
nước nói riêng và sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của cá 
nhân Đại sứ Ory Csaba trong việc thúc đẩy mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn 
Ngài Đại sứ trên cương vị mới sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ 
trợ tích cực để quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp 
ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng các 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, góp 
phần tích cực cho việc thúc đẩy và tăng cường quan 
hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và 
Hung-ga-ry.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao cho 
Ngài Đại sứ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” - 
danh hiệu cao quý của Bộ, ngành Tư pháp để ghi nhận, 
vinh danh các cá nhân, tổ chức có nhiều công lao, đóng 
góp cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam. n

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Đại sứ Ory Csaba.

Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp Lê Thành 
Long trao Kỷ niệm 
chương “Vì sự 
nghiệp tư pháp” cho 
Ngài Ory Csaba, Đại 
sứ đặc mệnh toàn 
quyền Hung-ga-ry 
tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trong buổi lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư 
pháp” cho Ngài Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ry tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch Tạ Quang Đông 
đã có buổi tiếp và trao 
tặng Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch” 
cho Ngài Ory Csaba, 
Đại sứ Đặc mệnh toàn 
quyền Hungary tại 
Việt Nam

HOÀNG THIỆN
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HỮNG ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO DỰ 
ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

NHĨ ANH

THEO KẾ HOẠCH, DỰ ÁN LUẬT 
ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) SẼ ĐƯỢC 
ĐƯA RA QUỐC HỘI CHO Ý 
KIẾN TẠI KỲ HỌP DIỄN RA VÀO 
THÁNG 10/2022 VÀ THÁNG 
5/2023; DỰ KIẾN THÔNG QUA 
TẠI KỲ HỌP THÁNG 10/2023...

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa 
công bố đăng tải công khai dự 
thảo Dự án Luật Đất đai (sửa 

đổi) để lấy ý kiến góp ý của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước 
khi trình Chính phủ. Thời gian lấy ý kiến 
cho dự thảo luật sẽ kết thúc vào ngày 
25/9/2022.

Công khai, minh bạch, bình 
đẳng trong giao đất, cho thuê 
đất

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cho biết, dự thảo này nhằm thể 
chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ 
trương, giải pháp của Nghị quyết số 
18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương, giải quyết các vấn đề đặt ra từ 
thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều 
điểm đổi mới.

Cụ thể, hoàn thiện đồng bộ các chế 
định cho xây dựng hệ thống quy hoạch 
sử dụng đất đai đồng bộ ở 3 cấp, gắn 
kết với quy hoạch đô thị, xây dựng, hạ 
tầng để đảm bảo phù hợp, thống nhất, 
đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn 
nhau phát triển. Đảm bảo quy hoạch 
sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu 
các loại đất gắn với không gian, phân 
vùng sử dụng đất theo 3 khu vực, hệ 
sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông 
tin đến từng thửa đất.

Công khai, minh bạch, bình đẳng 
trong giao đất, cho thuê đất; chủ yếu 
giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông 
qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu 
thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng 
thu ngân sách nhà nước và huy động 
các nguồn lực xã hội đối với các dự án 
đầu tư có tính chất điểm nhấn, động lực 
phát triển, có yêu cầu về hạ tầng đồng 
bộ, về kiến trúc.

Dự thảo cũng quy định các tiêu chí 
cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho 
thuê đất thông qua đấu giá quyền sử 
dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng 
đất và không thông qua đấu giá, đấu 
thầu; trường hợp cho thuê đất trả tiền 
một lần, cho thuê đất trả tiền hàng 
năm để đảm bảo dễ thực thi, dễ kiểm 
tra, dễ giám sát và nguồn thu ổn định, 
tạo điều kiện cho người sử dụng đất 
chủ động hạch toán sản xuất kinh 
doanh. Hoàn thiện các quy định đối 
với quản lý đất đai có liên quan đến 
tôn giáo, tín ngưỡng.

Phân cấp thẩm quyền cho các địa 
phương trong quản lý, sử dụng đất đai 
trên địa bàn, đồng thời thiết lập các cơ 
chế quản lý thống nhất của Trung ương 
thông qua quy định về hệ thống thông 
tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất đai 
thống nhất tập trung quản lý mọi biến 
động của từng thửa đất; các cơ chế 
kiểm soát việc thực hiện thẩm quyền về 
phân cấp như thanh tra, kiểm tra, kiểm 
soát, yêu cầu cập nhật các biến động về 
quản lý của địa phương về Trung ương, 
các cơ chế giám sát của Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân, Mặt trân tổ quốc Việt 
Nam trong tổ chức thực thi chính sách, 
pháp luật ở từng cấp.

Hoàn thiện các quy định về giá 
đất theo nguyên tắc thị trường

Tiếp tục thực hiện công khai minh 
bạch trong thu hồi đất thông qua quy 
định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, 
tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh 
tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 
chỉ được thu hồi đất sau khi hoàn thành 
bố trí tái định cư, trừ trường hợp tái định 
cư tại chỗ.

Giải quyết hài hòa lợi ích giữa người 
sử dụng đất, Nhà nước, nhà đầu tư 
thông qua chính sách bồi thường, giải 
quyết vấn đề an sinh bền vững cho 
người có đất bị thu hồi.

Tiếp tục vận hành các cơ chế chuyển 
dịch tự nguyện theo thể chế kinh tế thị 
trường thông qua cơ chế tự thoả thuận 
giữa người dân và doanh nghiệp trong 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp 
quyền sử dụng đất. Để giải quyết tình 
trạng chậm triển khai dự án do chậm 
bàn giao mặt bằng, Dự thảo Luật quy 
định thẩm quyền tách dự án đầu tư cho 
cơ quan quyết định chủ trương đầu tư 
dự án theo quy định của pháp luật về 
đầu tư. Đồng thời giao trách nhiệm cho 
UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thu hồi 
đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, dự thảo Luật sẽ chuyển trọng 
từ phương thức quản lý nặng về hành 
chính sang thực hiện đồng bộ các công 
cụ kinh tế, quy hoạch, hành chính để 
quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai; 
quản lý dựa vào kết quả và mục tiêu 
cuối cùng.

Hoàn thiện các quy định về giá đất 
theo nguyên tắc thị trường đảm bảo 
công khai, minh bạch, sự giám sát của 
Hội đồng nhân dân; các chính sách 
tài chính, ngân sách, thuế để điều tiết 
nguồn thu từ đất, địa tô tăng thêm 
không do người sử dụng đất đầu tư 
mang lại, giải quyết tình trạng đầu cơ, 
chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Tiếp tục hoàn thiện các quyền, nhất 
là quyền chuyển nhượng, thế chấp 
quyền thuê trong hợp đồng thuê đất 
trả tiền hàng năm; mở rộng hạn mức, 
đối tượng được nhận chuyển nhượng 
đất nông nghiệp để thúc đẩy thương 
mại hoá quyền sử dụng đất, vốn hóa 
thị trường, phát huy nguồn lực đất 
đai. Quy định về ngân hàng cho thuê 
đất nông nghiệp cùng các cơ chế góp 
quyền sử dụng đất để thúc đẩy tập 
trung đất đai, tiếp cận đất đai của các 
doanh nghiệp nông nghiệp, người có 
nhu cầu đất để sản xuất nông nghiệp 
và các cơ chế để nông dân chuyển đổi 
linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông 
nghiệp theo quy hoạch.

Để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao 
nhất nguồn lực tài nguyên đất đai, 
phù hợp với xu thế phát triển, Dự thảo 
Luật đã hoàn thiện các quy định về 
chế độ sử dụng đất đa mục đích đất 
nông nghiệp kết hợp với thương mại, 
dịch vụ; đất quốc phòng, an ninh kết 
hợp với lao động sản xuất, xây dựng 
kinh tế, đất tôn giáo kết hợp với mục 
đích khác; đất có mặt nước sử dụng 
đa mục đích... Hoàn thiện các cơ chế 
để Tổ chức phát triển quỹ đất tạo lập 
quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất… n

Ảnh minh họa
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Tập huấn chuyên 
sâu phổ biến  
Luật Biên phòng 
Việt Nam

ại hội nghị, các báo cáo viên của 
BĐBP tỉnh giới thiệu các chuyên 
đề: Nội dung cơ bản của Luật 
Biên phòng Việt Nam; Nghị định 

số 106/NĐ-CP ngày 6/12/2021 quy định chi 
tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt 
Nam; Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 
2/12/2021 quy định quản lý, sử dụng và danh 
mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 
vụ của BĐBP; Thông tư số 163/2021/TT-
BQP ngày 14/12/2021 của Bộ Quốc phòng 
quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới 
thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới 
tăng cường của BĐBP; Thông tư số 02/2022/
TT-BQP ngày 7/1/2022 quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn của các lực lượng trong quản lý, 
bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; 
công tác phối hợp giữa BĐBP và các lực 
lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi 
nhiệm vụ biên phòng…

Luật Biên phòng Việt Nam gồm có 6 chương 
và 36 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Luật 
quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, 
hoạt động biên phòng và lực lượng thực thi 
nhiệm vụ biên phòng và trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng, nhằm 
khắc phục những hạn chế, tồn tại, vướng mắc 

sau 15 thi hành Luật Biên giới quốc gia và 
20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Đây là văn 
bản pháp lý quan trọng, đã thể chế hóa đầy 
đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ 
Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, 
quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong tình 
hình mới.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng 
hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật về 
Biên phòng của cán bộ, nhân dân tại các địa 
phương, nhất là khu vực biên giới, hải đảo, 
phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy 
BĐPB tỉnh đề nghị các đại biểu sau buổi tập 
huấn tiếp tục tích cực nghiên cứu, nắm vững 
các nội dung tập huấn, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, 
công chức, viên chức, người lao động và các 
tầng lớp nhân dân trong triển khai thi hành 
Luật Biên phòng Việt Nam, bảo đảm đồng 
bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao trên phạm vi 
toàn tỉnh. Qua đó, góp phần tiếp tục thực hiện 
thắng lợi công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam XHCN trong thời kỳ mới.  n

Quang cảnh hội nghị.

NGUYỄN CHIẾN

QUẢNG NINH: 
Vừa qua, tại TP Hạ Long, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh tổ 
chức hội nghị tập huấn chuyên sâu phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các 
văn bản quy định chi tiết cho trên 100 cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ Chỉ 
huy BĐPB Quảng Ninh, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, huyện, thị 
xã, thành phố biên giới, biển đảo của tỉnh.

T hực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-
UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tiền Giang và Chỉ thị 

số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu 
quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, 
công chức, viên chức nhà nước, Thành phố 
Mỹ Tho tăng cường kiểm tra việc  chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức 
công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực 
thi nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, 
Tổ kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra 

6 tháng đầu năm 2022, 
thành phố Mỹ Tho tăng 
cường kiểm tra việc  chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương, nâng 
cao đạo đức công vụ, đạo 
đức nghề nghiệp trong thực 
thi nhiệm vụ cán bộ, công 
chức, viên chức.

ANH DUY

quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, 
đơn vị đối với người dân, doanh nghiệp.

Kết quả qua kiểm tra các đơn vị đều 
triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm 
quy định về việc tăng cường việc chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức 
công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực 
thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên 
chức. Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 
2022, các cơ quan, đơn vị thành phố và 
Ủy ban nhân dân các phường, xã đều triển 
khai và tổ chức thực hiện nghiêm quy định 
về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo 
đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ 
của cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành 
phố Mỹ Tho đã ban hành Công văn số 
1322/UBND-PNV ngày 23/3/2022 về tiếp 
tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao trách nhiệm của người 
đứng đầu; Công văn số 2643/UBND 
ngày 25/5/2022 về tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, triển khai cho các 
phòng, ban ngành thành phố, Ủy ban 
nhân dân các phường, xã tiếp tục triển 
khai thực hiện . n

công vụ 6 đơn vị gồm: Phường 2; Phường 
3; xã Phước Thạnh; xã Trung An; Phòng 
Quản lý Đô thị thành phố và Phòng Kinh tế 
thành phố. Nội dung kiểm tra xoay quanh 
Quy chế làm việc, chấp hành giờ làm việc, 
chấp hành quy định không uống rượu bia 
trước, trong giờ làm việc, đeo thẻ, trang 
phục, thái độ, giao tiếp ứng xử của công 
chức, viên chức. Kiểm tra vệ sinh nơi làm 
việc, xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị; 
kiểm tra việc vận hành, xử lý công việc trên 
Văn phòng điện tử của cán bộ, công chức, 
viên chức; các công việc trực tiếp giải 

THÀNH PHỐ MỸ THO KIỂM TRA 
CÔNG VỤ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

Cán bộ công chức, viên chức thành phố Mỹ Tho thực hiện tốt công tác tiếp công dânTrụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho

TIỀN GIANG: 



6 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

iểm soát, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm 
trong hoạt động thủy sản

PHƯƠNG QUANG
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 phê 
duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu chung nhằm kiểm soát, ngăn 
ngừa ô nhiễm trong các hoạt động 
thủy sản; phòng ngừa và giải quyết 

các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, góp 
phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; 
nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và 
phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh 
tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.

đa dạng sinh học; xây dựng và ban hành 
được ít nhất 02 kế hoạch hành động bảo tồn, 
bảo vệ và tái tạo một số loài thủy sản ưu tiên 
bảo vệ; góp phần nâng cao năng lực thích 
ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính; duy trì mức tăng 
hàng năm 8% diện tích nuôi trồng thủy sản 
áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy 
sản tốt và bền vững.

Mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong 
chuỗi giá trị thủy sản được nghiên cứu, áp 
dụng và từng bước được nhân rộng.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đưa ra các 
giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức, tư duy 
về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản 
đối với các bên có liên quan; phát triển khoa 
học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy 
sản, trong xử lý chất thải từ các hoạt động thủy 
sản; đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử 
lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải; mạng 
lưới quan trắc môi trường thủy sản.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách 
khuyến khích khai thác, sử dụng đầu tư, duy 
trì phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy sản; huy 
động, xã hội hóa nguồn lực trong bảo vệ môi 
trường thủy sản; tăng cường thực thi chính 
sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các 
hoạt động thủy sản… n

Chấm dứt sử dụng hóa chất gây ô 
nhiễm nguồn tài nguyên nước

Đề án phấn đấu đến năm 2030 nguồn ô 
nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản 
được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; 
chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc 
hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm 
nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học.

Nguồn vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội từng bước được nghiên 
cứu, kiểm kê, đánh giá; xây dựng, áp dụng dịch 
vụ hệ sinh thái tự nhiên và đầu tư phát triển 
nguồn vốn tự nhiên thủy sản; xử lý các vấn đề 
môi trường trong hoạt động thủy sản; tăng 
cường năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy 
cơ sự cố môi trường trong ngành thủy sản.

Nâng cao năng lực thích ứng với 
biến đổi khí hậu

Mạng lưới, hoạt động quan trắc môi trường 
phục vụ quản lý ngành thủy sản (quan trắc 
đất, nước, trâm tích) được triển khai hiệu 
quả; hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống 
các loài thủy sinh, phục hồi hệ sinh thái quan 
trọng đối với nguồn lợi thủy sản (rừng ngập 
mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô...) được triển 
khai hiệu quả, góp phần ngăn chặn suy giảm 

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-
CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của tổ chức pháp chế. Nhằm tăng cường tốt 
công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa và xử lý văn bản QPPL; công tác theo 
dõi việc thi hành pháp luậy và quản lý công 
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 
công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp;... 
đảm bảo các chính sách khi được thông qua 
hoặc ban hành có tính khả thi cao, phù hợp 
với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 
đồng chí Ngô Quốc Huy - Trưởng phòng 

Pháp chế Sở Tư pháp báo cáo khái quát 
tình hình thực hiện công tác pháp chế 6 
tháng đầu năm 2022; đồng thời báo cáo 
kết quả đạt được cũng như những khó 
khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
QPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; công 
tác hỗ trợ bồi thường nhà nước;…Cũng tại 
Hội nghị các đại biểu đã tiến hành trao đổi, 
thảo luận về các tồn tại, khó khăn trong 
việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế 
tại các cơ quan, đơn vị để tìm ra những giải 
pháp tháo gỡ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 

này trong thời gian tới.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí đồng chí 

Nguyễn Trọng Trí - Phó giám đốc Sở Tư pháp 
ghi nhận những ý kiến, góp ý của các đại 
biểu; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị 
cần tăng cường hơn nữa trong công tác xây 
dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản 
QPPL; tham mưu, đề xuất triển khai nhiệm 
vụ cụ thể các nội dung phổ biến, giáo dục 
pháp luật; có báo cáo tình hình triển khai, 
kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi thường nhà 
nước theo lĩnh vực quản lý,… nhằm tiếp tục 
phát huy những kết quả đã đạt được, khắc 
phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong 
công tác pháp chế. n

Ở TƯ PHÁP BÌNH PHƯỚC 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO 
BAN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.

Ngày 26/7/2022, Sở Tư pháp tổ 
chức Hội nghị giao ban công 
tác pháp chế 06 tháng đầu 
năm 2022 do đồng chí Nguyễn 
Trọng Trí - Phó giám đốc Sở Tư 
pháp chủ trì. Tham dự hội nghị 
có lãnh đạo và công chức phụ 
trách công tác pháp chế Văn 
phòng UBND tỉnh; đại diện 
lãnh đạo và công chức phụ 
trách công tác pháp chế tại các 
cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh.

MINH THƯ

Ông Nguyễn Trọng trí - PGĐ Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị
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TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI CÓ 
XU HƯỚNG TIẾP CẬN NẠN NHÂN 
QUA KHÔNG GIAN MẠNG

hứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy 
Ngọc cho biết, hiện nay, các đối 
tượng mua bán người có xu hướng 
chuyển cách tiếp cận ban đầu với 
nạn nhân từ trực tiếp sang gián tiếp, 

thông qua không gian mạng nên công tác phòng 
ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý của lực lượng 
chức năng gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công an nhận định, thời gian qua, tình hình 
tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung 
và tại Việt Nam nói riêng diễn biến khá phức 
tạp, với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày 
càng tinh vi, đa dạng; có sự câu kết chặt chẽ 
giữa người mua và người bán, môi giới, dẫn dắt, 
hình thành đường dây tội phạm liên tỉnh, xuyên 
biên giới.

Nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ, trẻ em, 
mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, 
mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, 
đẻ thuê,...

Công tác phối hợp liên ngành rất quan 
trọng

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2022 xảy 
ra một số vụ mua bán người sang Campuchia. 
Các đối tượng thường thông qua mạng xã hội để 
dụ dỗ, lừa gạt, tuyển mộ lao động Việt Nam sang 
Campuchia làm việc với hứa hẹn mức lương 
cao, công việc nhàn hạ, sau đó tổ chức cho nạn 
nhân vượt biên và bán vào các cơ sở đánh bạc 
trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, 

MINH HOÀNG

Không chỉ tại Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác trên 
thế giới, tình trạng mua bán người vẫn đang tiếp diễn, 
ngay cả trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp. Loại hình tội phạm này đang trực tiếp xâm hại 
đến tính mạng, danh dự của con người; gây ảnh hưởng 
xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội và cần bị loại bỏ.

karaoke trá hình, nhiều nạn nhân bị ép bán dâm 
hoặc bị cưỡng bức lao động, muốn về nước phải 
trả một khoản tiền chuộc lớn.

Điển hình như tháng 1/2022, Công an tỉnh Đồng 
Nai điều tra, khám phá vụ án mua bán người, bắt 
4 đối tượng, lừa bán 4 nạn nhân sang Campuchia 
(3 nam, 1 nữ), sau đó phối hợp với Bộ đội Biên 
phòng Tây Ninh hỗ trợ, giải cứu 4 nạn nhân trở về 
địa phương. Tháng 6/2022, Công an TP.Hà Nội 
điều tra, khám phá vụ án mua bán người, bắt 1 
đối tượng lừa bán 3 nạn nhân sang Campuchia 
(2 nữ, 1 nam).

Trước tình hình trên, Bộ Công an với vai trò 
là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tội phạm của Chính phủ đã hướng dẫn, 
phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa 
phương quyết liệt triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp trong Chương trình phòng, chống mua 
bán người của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030; tổ chức tổng kết 9 
năm thi hành Luật Phòng, chống mua bán người 
năm 2011...

Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các 
hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, 
chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người 30/7” tổ chức Lễ ký kết và 
triển khai Quy chế phối hợp giữa Bộ LĐTB&XH, 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao về 
phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, 
bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán vào ngày 
18/7/2022 vừa qua...

Trách nhiệm trong phòng, chống 
mua, bán người

Phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ chính 
trị thường xuyên, lâu dài và được chú trọng từ lâu. 
Kể từ khi Chương trình phòng, chống mua bán 
người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến 
năm 2030 được ban hành vào tháng 2/2021, các 
bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc, tích cực 
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trong đó, 
nỗ lực nổi bật nhất là việc các văn bản chính sách, 
pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán 
người được ban hành một cách kịp thời, hiệu quả.

Với việc ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Thông tư 
số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, mức hỗ trợ dành cho nạn nhân của hành vi 
mua, bán người đã được điều chỉnh theo hướng 
tăng số tiền ăn dành cho nạn nhân bị mua bán 
được chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng 
đồng nhằm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để đáp 
ứng nhu cầu của nạn nhân phù hợp với tình 
hình thực tiễn. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng 
đã ban hành Thông tư 43/2021/TT-BCA ngày 
22/4/2021 quy định trách nhiệm của lực lượng 
công an nhân dân trong việc thực hiện một số 
trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong 
quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về 
tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án xâm 
hại người dưới 18 tuổi. n

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại cộng đồng.
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HIỀU GIẢI PHÁP PHÒNG, 
CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ án về 
xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh là do trong 
gia đình có người nghiện rượu, cờ bạc, ma 

túy hoặc do cha, mẹ, người chăm sóc trẻ thiếu sự 
quan tâm chăm sóc, quản lý đối với trẻ.

Để bảo vệ trẻ em, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh 
ban hành các kế hoạch giai đoạn 2021 - 2030 
như: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 
giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa, 
giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của 
pháp luật; Chương trình phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em; Kế hoạch thực hiện Quyết 
định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 
của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về 
phòng, chống xâm hại trẻ em… 

Các nhiệm vụ cụ thể cũng đã được triển khai; 
trong đó, tổ chức hội nghị trực tuyến cấp tỉnh 
đến cấp huyện, xã để triển khai Kế hoạch thực 
hiện Chương trình quốc gia vì trẻ em giai đoạn 
2021 - 2030 với 4 mục tiêu và 24 chỉ tiêu cụ thể; 
tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tập huấn, 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên, tình nguyện viên, cha mẹ trẻ em; tập 
huấn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ 
bản thân cho trẻ em; duy trì và nhân rộng các mô 
hình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; mô 
hình Câu lạc bộ Trẻ em nòng cốt. 

Cùng đó, toàn tỉnh hiện đang duy trì 153/173 
xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu 
chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 
Đường dây nóng bảo vệ trẻ em của tỉnh Yên Bái 
18001776 đặt tại Trung tâm Công tác xã hội và 
Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục được vận hành hiệu 
quả, Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111 
cũng được tuyên truyền tới đông đảo người dân 
để tiếp nhận và can thiệp các trường hợp trẻ em 
có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại; kịp thời hỗ trợ 
tâm lý, tinh thần, thể chất cho trẻ…

Nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm liên quan đến xâm hại trẻ em, lực 
lượng công an cũng tập trung nhiều giải pháp. 

Theo đó, lực lượng tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như Luật 
Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em nhằm 
nâng cao nhận thức của xã hội, ngăn chặn và xử 

Công an huyện Quang Bình tổ chức tuyên truyền về những hành 
vi liên quan đến xâm hại sức khỏe trẻ em, quyền trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông 
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại Trường THCS & 
THPT Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.

VINH NGUYÊN

YÊN BÁI: 

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, từ năm 2018 
đến nay, Công an tỉnh đã xử lý 113 vụ/119 đối tượng có hành vi xâm 
hại 116 trẻ em, chủ yếu là các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, 
xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích cho trẻ em…

lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bạo 
lực gia đình, xâm hại trẻ em. 

Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an 
các cấp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 
chính quyền địa phương trong công tác phòng 
chống và xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực 
gia đình và xâm hại trẻ em theo đúng quy định 
của pháp luật. 

Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, thị, thành 
phố tăng cường rà soát, phát hiện, ngăn chặn, 
điều tra, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi 
xâm hại trẻ em; tăng cường công tác quản lý 
nhân khẩu, hộ khẩu, rà soát, lập danh sách các 
đối tượng có tiền án, tiền sự về xâm hại trẻ em để 
đưa vào quản lý, giáo dục.

Đồng thời, tăng cường bảo vệ trẻ em là nạn 
nhân bị xâm hại; kịp thời đưa nạn nhân đi giám 
định hoặc phối hợp với cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ 
em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành các 
biện pháp thu thập kịp thời chứng cứ, dấu vết 
phục vụ việc giám định, bao gồm cả giám định 
mức độ tổn hại về sức khỏe, tinh thần của trẻ em. 

Cùng đó là làm tốt công tác tiếp nhận đơn thư, 
tin báo tố giác tội phạm, áp dụng đồng bộ các 
biện pháp xác minh, điều tra để nhanh chóng làm 
rõ, xử lý triệt để các vụ bạo lực gia đình, xâm hại 
trẻ em; lập hồ sơ đưa người vi phạm pháp luật 
vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở 
cai nghiện bắt buộc, quản lý chặt chẽ đối tượng 
bị áp dụng biện pháp giáo dục tại các xã, phường, 
thị trấn; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
giải quyết các vụ án về bạo lực gia đình, xâm hại 
trẻ em cho các điều tra viên… n

Sáng ngày 27/7, Sở Tư pháp Bình Định đã 
tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 
tháng đầu năm và triển khai chương trình 
công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022. 
Ông Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp 
chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm 
có các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các 
phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị 
sự nghiệp trực thuộc Sở và Trưởng phòng 
Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận tại hội nghị
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HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 7/2022
Sáng 26/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An tổ chức Hội 
nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy thường kỳ tháng 7/2022.

NGUYỆT NHI

ại hội nghị, các báo cáo viên được 
nghe Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư - Trương Văn Liếp thông tin tình 
hình KT - XH 6 tháng đầu năm 2022 
của cả nước, của tỉnh; đồng thời dự 

báo tình hình và kế hoạch phát triển KT - XH 6 
tháng cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên được đại diện 
Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin công 
tác bảo vệ môi trường trong thu hút đầu tư trên 
địa bàn tỉnh.

Định hướng công tác tuyên truyền trong 
thời gian tới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh yêu cầu 
các báo cáo viên Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo các 
Huyện uỷ, Thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ 
tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; kết 
quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV; Hội nghị 
lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI; 
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá X. Tiếp tục tuyên 
truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là 
sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ,…

Tuyên truyền lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 
nhất là kết quả kỳ thi THPT năm 2022, thi 
tuyển vào lớp 10; công tác tổng kết năm học 
2021 - 2022, chuẩn bị năm học mới 2022 - 
2023. Tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc 
tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022. Ngoài 
ra, tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện quan 
trọng theo các hướng dẫn, đề cương của Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
uỷ, trong đó có kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ; 93 năm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam; 92 năm Ngày truyền thống 
ngành Tuyên giáo của Đảng; 110 năm Ngày 
sinh đồng chí Võ Chí Công. n

Các đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tư pháp trên 
địa bàn tỉnh Bình Định đã được triển khai có trọng 
tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm công tác 

tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức 
triển khai sớm, toàn diện, đồng bộ và đạt nhiều kết quả 
tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Sở 
Tư pháp trong việc triển khai nhiệm vụ được thực hiện 
một cách thống nhất, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó 
khăn ở cơ sở, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương, 
kỷ luật. Ngành Tư pháp đã tiếp tục thể hiện tốt vai trò 
là cơ quan tham mưu về mặt thể chế cho Ủy ban nhân 
dân (UBND) tỉnh, chất lượng công tác thẩm định văn 
bản ngày càng được nâng cao, chú trọng vào tính khả 
thi, hợp lý của văn bản; công tác kiểm tra, rà soát văn 
bản được tiến hành thường xuyên, qua đó loại bỏ hoặc 
kiến nghị loại bỏ những văn bản pháp luật đã hết hiệu 
lực, văn bản trái quy định, góp phần tạo ra hành lang 
pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội của địa 
phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

trong 06 tháng đầu năm 2022 được các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trong tỉnh quan tâm, tổ chức triển khai 
thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong 
phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng 
lớp nhân dân; Công tác theo dõi thi hành pháp luật, 
quản lý xử lý vi phạm hành chính được Sở Tư pháp 
chủ động tham mưu, triển khai thực hiện với nhiều 
hình thức khác nhau, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là các 
lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm; qua đó 
huy động được sự quan tâm, tham gia của một số sở, 
ngành, địa phương. Công tác hành chính, bổ trợ tư pháp 
tiếp tục chuyển biến, đáp ứng kịp thời nhu cầu của tổ 
chức và công dân...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp 
của ngành vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số 
nhiệm vụ của ngành chưa được triển khai mạnh mẽ; 
một số mặt công tác còn gặp khó khăn, vướng mắc; 
kinh phí hoạt động, biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị làm việc còn nhiều hạn chế, đã làm ảnh hưởng đến 
chất lượng, hiệu quả, hoạt động của ngành.

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để lãnh đạo 
các Phòng Tư pháp cấp huyện trao đổi kinh nghiệm, 
phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở. 
Trên cơ sở đó, lãnh đạo sở và đại diện các phòng, đơn 
vị thuộc sở đã có giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc để giúp các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn 
đã ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Tư 
pháp Bình Định đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 
2022. Đồng thời, để khắc phục những hạn chế và thực 
hiện xuất sắc các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 
2022, đồng chí yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục thực 
hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch 
đầu năm; tích cực, chủ động nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ để kịp thời tham mưu các cấp chính quyền 
thực hiện tốt công tác tư pháp tại địa phương góp phần 
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. n

B.H

ơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 
và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

BÌNH ĐỊNH: 

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn 
Thanh yêu cầu các báo cáo viên tuyên truyền một số ngày lễ, sự kiện 
quan trọng trong thời gian tới
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VIỆN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG - 
TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ (IMRIC) 
CHÍNH THỨC RA MẮT CHI NHÁNH 
MIỀN BẮC

ham dự buổi lễ gồm có: TS Bùi Đặng 
Dũng – Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ 
ban Tài chính Ngân sách Quốc Hội; 
NSNA – Nhà báo Hồ Sĩ Minh – Phó 
Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt 

Nam (VAPA), Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh và 
Đời Sống; Nhà Báo, Luật gia Hồ Minh Sơn – Viện 
trưởng Viện IMRIC cùng đại diện Bộ KH&CN; Sở 
KH&CN Hà Nội; các đại biểu, các cơ quan thông 
tấn báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Nhà báo, Luật gia 
Hồ Minh Sơn cho biết: “Việc ra đời Viện Nghiên 
cứu Thị trường Truyền thông Quốc tế (IMRIC) 
Chi nhánh Miền Bắc cũng là sự ấp ủ, tầm nhìn và 
hướng đến sự phát triển bền vững. Đây cũng là 
một cánh tay nối dài, tầm nhìn, chiến lược để cộng 
đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các trường đại 
học, viện nghiên cứu, thường xuyên giao lưu, kết 
nối, sẻ chia và hợp tác cùng Chi nhánh. Bên cạnh 
đó, là sân chơi cho các nhà quản lí, các nhà khoa 
học, giới trí thức trong và ngoài nước trao đổi, 
thảo luận, tư vấn và phản biện về cơ sở pháp lí, cơ 
chế chính sách; thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ hơn 
tinh thần đổi mới sáng tạo, đưa khoa học- công 
nghệ phát triển lên tầm cao mới… ”.

Bà Nguyễn Thị Huyền – Giám đốc Chi nhánh 
phía Bắc bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Viện IMRIC giao phó 
để góp phần thay đổi diện mạo hoạt động của 
Viện. Viện IMRIC là nơi tập hợp các nhà khoa 
học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước 
và ngoài nước về nghiên cứu thị trường và truyền 
thông để để thực hiện các nghiên cứu khoa học, 
dịch vụ khoa học công nghệ thông tin, đào tạo 
nhân nhân lực phát triển thương hiệu chất lượng 
cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy 
hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới…

Được biết, Viện IMRIC là đơn vị hoạt động trong 
lĩnh vực nghiên cứu khoa học và thực hiện các 
đề tài, dự án trong lĩnh vực phát triển thị trường, 
truyền thông và công nghệ thông tin. Trong đó, 
tư vấn phản biện các đề tài khoa học, chuyển 

HÀ NỘI: 

ĐỨC VƯỢNG - THUỲ HUYỀN

Sáng ngày 20/7/2022, tại Trung tâm 
tổ chức sự kiện Aquaria (Lê Đức Thọ, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội), Viện IMRIC 
đã tổ chức trọng thể Lễ ra mắt Chi 
nhánh miền Bắc trực thuộc.

giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa 
học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn trong các lĩnh vực nghiên cứu. Hợp tác với 
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực 
hiện nhiệm vụ của viện.

Trước đó, Ban lãnh đạo Viện IMRIC đã thực 
hiện nhiều chương trình. Trong đó, có triển lãm 
Con đường ảnh “Bến Tre trên đường phát triển”, 
trại sáng tác “Bình Phước – Đất & người – Tiềm 
năng và triển vọng”. Tới đây, trại sáng tác ảnh 
“Đắk Nông – Đất & người – Tiềm năng và Phát 
triển”. Mặt khác, Viện IMRIC đã đồng hành với 
hầu hết các địa phương thông qua các chương 
trình nhằm kích cầu du lịch, nông nghiệp và bất 
động sản thông minh, ứng dụng khoa học công 
nghệ hạn chế rủi ro, tăng doanh thu đối với các 
ngành nghề kinh doanh… 

Ngoài ra, Viện IMRIC đã tổ chức nhiều tọa đàm, 
hội thảo để thúc đẩy kết nối giữa các nhà sáng 
chế, doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học, các 
trường Cao đẳng, các tổ chức khoa học và công 
nghệ. Đặc biệt, hiện đang tổ chức cuộc thi ảnh đẹp 
“Người Việt tin dùng hàng Việt”, cuộc thi “Bàn tay 
vàng” và tham gia tư vấn, hỗ trợ các nhóm nghiên 
cứu về công nghệ, ý tưởng, sản phẩm; định hướng 
các nhóm trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
đối với các ý tưởng, sản phẩm và thương mại hóa 
các ý tưởng, sản phẩm này.

Đặc biệt, Chi nhánh miền Bắc tại Hà Nội nhằm 
hỗ trợ cùng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 
cấp nghề hỗ trợ người học, giảng viên, nhà nghiên 

cứu nhằm tạo thuận lợi cho người tài, có thành 
tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc, cung 
cấp nền tảng công nghệ phần mềm chung hỗ trợ 
nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường, học 
tập cho người học. 

Dịp này, TS. Bùi Đặng Dũng cho hay trong 
khí thế của cả nước hướng đến kỷ niệm Ngày 
Thương binh và Liệt sĩ, với niềm phấn khởi của 
CBNV Viện IMRIC. Mặc dù gặp không ít khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ 
lực lãnh đạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
nổi bật trong thời gian qua.

TS. Bùi Đặng Dũng nhắn nhủ, đó là sự đoàn 
kết, nhất trí, chung sức, chung lòng của tập thể 
lãnh đạo viện đã quyết tâm phấn đấu đổi mới các 
mặt công tác, đã đạt được những thành tựu quan 
trọng, có ý nghĩa to lớn thúc đẩy sự phát triển của 
của các địa phương trong giai đoạn mới. Qua đó, 
đề nghị CBNV Viện IMRIC tiếp tục đổi mới quan 
trọng về công tác bồi dưỡng; thực hiện nhiều giải 
pháp đột phá nhằm từng bước nâng cao chất 
lượng, tăng cường công tác. Đẩy mạnh công tác 
quản lý, hoàn thiện phương thức theo đúng tôn 
chỉ mục đích của viện đề ra…

Tin rằng, với mong muốn tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các 
ngành; sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của các 
cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Đặc biệt, là cộng 
đồng doanh nghiệp. Đây là niềm vinh dự, tự hào; 
là sự cổ vũ, động viên to lớn để Viện IMRIC không 
ngừng nỗ lực phấn đấu. n

Tiến sĩ Bùi Đặng Dũng tặng hoa chúc mừng Thạc sĩ, Nhà báo Hồ Minh Sơn 
viện trưởng IMRIC.

Lễ cắt băng ra mắt Viện Nghiên cứu Thị 
trường Truyền thông Quốc tế (IMRIC)  
Chi nhánh miền Bắc.

Bà Nguyễn Thị Huyền – Giám đốc chi nhánh miền Bắc viện IMRIC 
phát biểu tại buổi lễ ra mắt.
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CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM  
THÀNH LẬP HỘI GIÁO DỤC CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM.

ành trình xuyên Việt và 
thông điệp vì sức khỏe cộng 
đồng nhằm tuyên truyền 
giáo dục về ý thức toàn xã 
hội quan tâm đến sức khỏe 
cộng đồng, tăng cường bảo 
vệ và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới, nhắc nhở mọi 
người không sử dụng rượu bia để đảm bảo 
sức khỏe khi tham gia giao thông, ngoài 
ra những hoạt động khác cũng đã diễn ra 
trong hành trình này.

Vừa qua, tại Tp. Hồ Chí Minh, Văn phòng 
Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Tp. Hồ 
Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm UNESCO 
Văn hóa và Thông tin Truyền thông và các 
cơ quan truyền thông đã tổ chức hành trình 
xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng chào 
mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Giáo 
Dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt 
Nam (25/12/2008 – 25/12/2023).

Hành trình bắt đầu tại Tp. Hồ Chí Minh 
hướng về thủ đô Hà Nội. Trên đường đi 
đoàn đã dừng lại một số địa phương để 
tổ chức các hoạt động giao lưu tặng quà, 
tuyên truyền việc chung tay bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng mỗi chữ ký của các Y 
bác sĩ và CSGT nhắc nhở mọi người không 
uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm khi tham 
gia giao thông để đảm bảo sức khỏe tốt.

Hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng 
đồng chặng 1 bằng đường bộ diễn ra từ 
ngày 18 tháng 6 năm 2022 đến ngày 27 
tháng 6 năm 2022 bắt đầu từ Tp. Hồ Chí 
Minh đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, 

Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình 
Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng 
Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, 
Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Sài 
Gòn, Long An, Tiền Giang, Bến Tre,.. diễn ra 
thành công tốt đẹp.

Ông Phạm Đình Vương, ủy viên Thường 
vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng Đại 
diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc 
sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tại Tp. Hồ 
Chí Minh, giám đốc Trung tâm UNESCO 
Văn hóa và Thông tin Truyền thông cùng 
cán bộ thành viên cơ quan đã dẫn đầu 
đoàn xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng 
cùng với chiếc xe dán băng rôn hành trình 
xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng và mang 
theo chiếc áo với dòng chữ kỷ niệm 15 năm 
thành lập Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng Việt Nam đã vượt chặng đường 
hơn 4000 km xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh 
đi bằng đường bộ dọc quốc lộ 1A.

Điều đặc biệt cứ mỗi hành trình đi qua 
đoàn đã dừng chân từngchặng xin chữ ký 
của các y bác sĩ và cảnh sát giao thông ký 

vào chiếc áo, chiếc xe có dán biểu tượng 
hành trình xuyên Việt với thông điệp mỗi 
chữ ký nhắc nhở mọi người quan tâm đến 
sức khỏe cộng đồng và không uống rượu 
bia khi tham gia giao thông. Ông Phạm 
Đình Vương, Trưởng Văn phòng Đại diện 
Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại 
Tp. Hồ Chí Minh, giám đốc Trung tâm Văn 
hóa UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền 
thông trưởng đoàn xuyên Việt, chia sẻ: 
"Hành trình xuyên Việt không những mang 
tính nhân văn mà còn có tính tuyên truyền 
giáo dục rất lớn đến ý thức của tất cả mọi 
người quan tâm đến sức khỏe cộng đồng". 
Ngoài ra, đoàn xuyên Việt còn tặng tạp chí 
sức khỏe cộng đồng trang thông tin điện tử 
của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng Việt Nam để tuyên truyền 
các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng đối với mọi người dân, ngoài lưu giữ 
chữ ký đoàn xuyên Việt vì sức khỏe cộng 
đồng còn dừng lại một số địa phương để 
tổ chức hoạt động giao lưu tặng quà, khám 
bệnh từ thiện, tuyên truyền việc chung tay 
tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình 
hình mới, thực hiện tốt nghị quyết số 20-
NQ/TU của BCH Trung ương Đảng khóa XII. 
Dự kiến tổng kết chương trình Hành trình 
xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng diễn ra 
dịp kỷ niệm 15 năm  ngày thành lập Hội 
Giáo dục chăm sóc sức khỏe Cộng đồng 
Việt Nam. n

ĐÌNH VƯƠNG - THẾ KỶ

Hành trình xuyên Việt  
      vì sức khỏe cộng đồng,
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CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

ĐƯỢC BAN HÀNH VÀ LẤY Ý KIẾN 
TRONG THÁNG 7/2022

Bộ Công an dự thảo quy định chế độ trợ cấp hằng tháng và chế độ trợ cấp một lần đối với cán bộ, 
chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, 
xuất ngũ về địa phương.

MINH NGÂN

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH 
NƯỚC VỀ ĐẶC XÁ NĂM 2022; 
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; CHẾ ĐỘ 
TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN 
SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN (CAND) 
THAM GIA KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MỸ ĐÃ THÔI VIỆC, 
XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG; 
TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM, MIỄN 
NHIỆM, BÃI NHIỆM CÁC CHỨC 
DANH GIẢNG DẠY Ở CƠ SỞ GIÁO 
DỤC ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ 
NGHIỆP TRONG CAND... LÀ 
NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
LIÊN QUAN CÔNG TÁC CÔNG 
AN QUY ĐỊNH TẠI CÁC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN 
HÀNH VÀ LẤY Ý KIẾN TRONG 
THÁNG 7/2022.

ĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
LIÊN QUAN CÔNG TÁC CÔNG AN

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Giám thị trại tạm giam trao quyết định cho những người được đặc xá

Dự thảo Thông tư quy định về thực 
hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, 
chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến 
chống Mỹ có dưới 20 năm công tác 
trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ 
về địa phương theo Quyết định số 
53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 
của Thủ tướng Chính phủ quy định đối 
tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, chiến 
sĩ CAND tham gia kháng chiến chống 
Mỹ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, 
có dưới 20 năm công tác trong CAND 

đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương 
thuộc các trường hợp quy định tại 
Điều 2 và khoản 1 Điều 8 Quyết định 
số 53/2010/QĐ-TTg; Các đơn vị trực 
thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến 
sĩ CAND; Các trường hợp quy định tại 
Điều 3 Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg 
không thuộc đối tượng áp dụng thực 
hiện Thông tư này.

Lấy ý kiến về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ 
CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ đã thôi việc, xuất ngũ về 
địa phương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định về đặc xá năm 2022

Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN 
về đặc xá năm 2022 do Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, quyết 
định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 
người bị kết án phạt tù có thời hạn và tù 
chung thân nhân dịp Quốc khánh nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9/2022).

Thời gian đã chấp hành án phạt tù để 
xét đặc xá tính đến ngày 31/8/2022. Đối 
tượng đặc xá bao gồm: Người đang chấp 
hành án phạt tù có thời hạn; người bị kết 
án tù chung thân đã được giảm xuống tù 
có thời hạn; người đang được tạm đình 
chỉ chấp hành án phạt tù.
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Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về an toàn thực phẩm.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật về môi 
trường, tài nguyên, an toàn thực 
phẩm

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông 
tư hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài 
nguyên, an toàn thực phẩm; kiểm tra phương 
tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội 
phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài 
nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó, trách 
nhiệm của cơ quan, cán bộ tiến hành kiểm tra 
quy định khi phát hiện có dấu hiệu hoạt động 
phạm tội; dấu hiệu vi phạm pháp luật có liên 

quan đến tội phạm về môi trường, tài nguyên, 
an toàn thực phẩm; có tố giác, tin báo về tội 
phạm hoặc có tin báo, phản ánh về vi phạm 
pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn 
thực phẩm, cơ quan, đơn vị CAND được giao 
nhiệm vụ, thẩm quyền phải tiến hành các biện 
pháp theo quy định của pháp luật để xác định 
có hay không có dấu hiệu của tội phạm, hành 
vi phạm tội, hành vi vi phạm hành chính và 
chủ động, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý.

Người quyết định kiểm tra phải xem xét đầy 
đủ căn cứ theo quy định của pháp luật khi ra 
quyết định kiểm tra; chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình trước pháp luật và lãnh đạo 
cấp trên...

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị 
kiểm tra tình trạng xả khói bụi tại một doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tỉnh.

Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc của Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định các mức 
chi phục vụ cho tổ chức các hoạt động biểu 
diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 
trong CAND, gồm: các Nhà hát trong CAND; 
Đoàn Nghi lễ CAND. Áp dụng đối với sĩ quan, hạ 
sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
môn kỹ thuật, công nhân Công an, lao động 
hợp đồng, cán bộ tạm tuyển (diễn viên) hoạt 
động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp 

trong CAND và các tập thể, cá nhân liên quan 
đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên 
nghiệp của lực lượng CAND.

Các nội dung chi được quy định gồm: Bồi 
dưỡng tập luyện, biểu diễn; chi trả kinh phí 
nhuận bút, thù lao cho hoạt động sân khấu và 
các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; các 
khoản chi khác...

Dự thảo Thông tư quy định công tác bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy 
phải đảm bảo công khai, dân chủ, giữ vững đoàn 
kết nội bộ, phát huy trách nhiệm của lãnh đạo 
đơn vị và của Hội đồng chức danh giảng dạy các 
cấp. Người được bổ nhiệm chức danh giảng dạy 
phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ 
thể của từng chức danh giảng dạy.

Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của 
từng chức danh phù hợp với yêu cầu phát triển, 
quy mô của từng đơn vị và nhà trường. Trường 
hợp giảng dạy ở nhiều cấp đào tạo khác nhau thì 
bổ nhiệm chức danh theo cấp đào tạo cao nhất 
hoặc giảng dạy ở cấp đào tạo nào thì bổ nhiệm 
chức danh ở cấp đào tạo đó.

Quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường

Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/
NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định có 
hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022, quy định hộ 
gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải 
rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt tiền từ 
500.000 - 1.000.000 đồng. Nghị định cũng quy 
định các mức xử phạt cụ thể đối với hành vi rò 

rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước; vi 
phạm các quy định về đưa chất thải vào lãnh thổ 
Việt Nam; hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà 
nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành 
chính về bảo vệ môi trường…

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
của lực lượng CAND trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường được quy định tại Điều 57 Nghị định này. 
Về phân định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của 
lực lượng Công an nhân dân, Nghị định quy định 
cụ thể tại điểm c Khoản 1 Điều 68. 

Dự thảo Thông tư quy định mức chi kinh phí tổ chức các hoạt động biểu diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND

Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở cơ 
sở giáo dục trong CAND đang được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân

Thông tư quy định cụ thể các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 
danh giảng dạy trong CAND.
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HÀNH LẬP HIỆP HỘI  
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ 
CỨU NẠN, CỨU HỘ VIỆT NAM

Dự Đại hội, về phía Bộ Nội vụ có đồng chí 
Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ các tổ 
chức phi chính phủ; đại diện các vụ và 

cơ quan thuộc Bộ Nội vụ. Về phía Bộ Công an 
có Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng 
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; đại diện một số 
đơn vị thuộc Bộ…

Trong những năm gần đây, công tác PCCC 
và CNCH được Đảng và Nhà nước dành sự 
quan tâm đặc biệt. Bên cạnh đó, khi số lượng 
các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt 
động trong lĩnh vực PCCC và CNCH ngày 
càng tăng cao, nhu cầu kết nối, hợp tác, chia 
sẻ và hỗ trợ để cùng phát triển và nâng cao 
năng lực cũng ngày càng cần thiết. Vì vậy, 
việc thành lập một tổ chức xã hội nghề nghiệp 
chính thức với đầy đủ tư cách pháp nhân là 
phù hợp với nhu cầu thực tiễn và là yêu cầu 
cấp thiết hiện nay để góp phần phục vụ công 
cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế trên lĩnh vực PCCC và CNCH nói 
riêng cũng như của đất nước nói chung.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ ra 
Quyết định 1492 (ngày 10/9/2021) về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02 
(ngày 18/5/2021) của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư khoá XI 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác PCCC; trong đó có giao Bộ Công 
an nghiên cứu và tổ chức thành lập Hiệp hội 
PCCC và CNCH tại Việt Nam theo quy định 
của pháp luật.

Trên cơ sở đề xuất của Ban vận động 
thành lập Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam 
và của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ 
Công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành 
Quyết định số 214 ngày 11/1/2022 về việc 
công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội 
PCCC và CNCH Việt Nam do ông Nguyễn Đỗ 
Tùng Cương, Chủ tịch NDTC Companies làm 
Trưởng Ban. Ban vận động thành lập Hiệp hội 
đã vận động các doanh nghiệp và cá nhân 
hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH 
đăng ký tham gia Hiệp hội và hoàn chỉnh hồ 
sơ xin phép thành lập gửi Bộ Nội vụ và các bộ 
ngành liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/5/2022, Bộ Nội vụ đã ký Quyết 
định số 415/QĐ-BNV về việc chính thức thành 
lập Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam. Theo 
đó, Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp 
đầu tiên và duy nhất hoạt động trong lĩnh 
vực PCCC và CNCH với quy mô toàn quốc, 
có pháp nhân chính thức, chịu sự quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công 
an và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh 
vực Hiệp hội hoạt động.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, các 
đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 
Điều lệ Hiệp hội; thông qua đề án nhân sự 
Hiệp hội, bầu Ban Chấp hành và Ban kiểm tra 
theo quy định; thông qua Chương trình hoạt 
động của Hiệp hội, Phương hướng phát triển 
Hiệp hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết 
của Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao của hội viên 
Hiệp hội.

Đại hội đã thống nhất và bầu Thiếu tướng 
Bùi Văn Ngần, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh 
sát PCCC và CNCH làm Chủ tịch danh dự 
khóa I; ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Chủ tịch 
NDTC Companies làm Chủ tịch Hiệp hội khóa 
I. Bầu ông Lê Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty 
Cổ phần Công nghệ An Toàn Việt Nam làm 
Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa I; ông Nguyễn Phi 
Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Phòng cháy, 
chữa cháy Vạn Bảo, Công ty TNHH Công 
nghiệp Vạn Bảo là Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm 
Tổng Thư ký Hiệp hội khóa I.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn 
Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và 
CNCH chúc mừng Hiệp hội PCCC và CNCH 
Việt Nam chính thức được thành lập; mong 
muốn, Hiệp hội sẽ là cầu nối giữa nhân dân 
và Nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH, 
qua đó đưa pháp luật đến gần nhân dân hơn, 
đồng thời thực hiện phản biện xã hội để giúp 
Nhà nước làm tốt công tác PCCC và CNCH. 
Hiệp hội cũng sẽ giúp đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH, trao đổi 
thông tin, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt các 
giải pháp, chiến thuật chữa cháy và CNCH 
hiệu quả của các nước trên thế giới để áp 
dụng tại Việt Nam. n

Ngày 30/7/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của 
Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tặng hoa chúc mừng Ban Chấp 
hành và Ban Kiểm tra của Hiệp hội nhiệm kỳ I.

TRẦN HÒA
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Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 
họp thường kỳ tháng 7

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

ại cuộc họp, theo báo cáo của 
UBND tỉnh, trong tháng 7 tình 
kinh tế - xã hội tiếp tục đà phục 
hồi và phát triển khá. So với cùng 
kỳ, nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục 
tăng trưởng mạnh, như: sản xuất 
công nghiệp đạt gần 61% kế 

hoạch và tăng trên 16% so cùng kỳ, trong 
đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 
16%; Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 
gần 55% so kế hoạch, tăng 11,5% so cùng 
kỳ, riêng sản lượng tôm nuôi đạt gần 72% 
kế hoạch và tăng gần 22% so cùng kỳ; Kim 
ngạch xuất khẩu đạt trên 62% kế hoạch,… 
Một tín hiệu đáng mừng đối với tỉnh Kiên 
Giang nói riêng, cả nước nói chung.

Ông Huỳnh Thanh Lin, người dân sinh 
sống ở xã đảo Thổ Chu (được quy hoạch 
thành huyện đảo Thổ Châu), cho biết: 
“Chúng tôi rất vui mừng khi nhiều chỉ tiêu 
kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, với 
sự điều hành, chỉ đạo của các cấp chính 
quyền, hi vọng thời gian tới Kiên Giang sẽ 

Vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thường kỳ 
tháng 7 đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 
tỉnh, tình hình kinh tế- xã hội tháng 7 và đề ra một số 
nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022.

tiếp tục phát triển, đảm bảo cuộc sống yên 
bình, quyền lợi của người dân địa phương 
chúng tôi…”.

Ông Phan Văn Đen, một người sinh sống 
hàng chục năm ở Khu phố 6, phường An 
Thới, thành phố Phú Quốc) nói: “Các điểm 
di tích lịch sử, du lịch ở Kiên Giang hiện nay 
thì nhiều lắm. Nhưng tôi và đông đảo người 
dân địa phương vẫn luôn tự hào về giếng 
Tiên, hay còn gọi là giếng Ngự, giếng Gia 
Long,…của Phú Quốc. Bởi vì nơi đây đã ghi 
đậm dấu ấn của vua Gia Long, là nguồn 
nước thiêng nên mỗi lần đi qua đây người 
dân chúng tôi không quên lấy nước uống và 
tranh thủ lấy một vài chai về nhà uống tiếp… 
Ngày nay Phú Quốc đã phát triển mạnh mẽ, 
nhiều dự án đã và đang được triển khai, là 
người dân sinh sống ở Phú Quốc chúng 
tôi thật sự rất vui mừng và vui mừng hơn 
khi đời sống của người dân, công tác quy 
hoạch, giải tỏa đền bù đúng quy định, đáp 
ứng được nguyện vọng của nhân dân”.

Ông Nguyễn Việt Thái, du khách ở Thái 

Bình đến nghỉ dưỡng ở thành phố Phú 
Quốc cho biết: “Còn hơn những gì mà 
chúng tôi mong đợi, khi tôi đưa cả gia đình 
đến Kiên Giang, Phú Quốc chơi những ngày 
hè thì ai cũng đều thích thú với không khí 
nơi đây, mát mẻ, trong lành,… Thành phố 
Phú Quốc thật đúng với tên gọi đảo ngọc 
Phú Quốc và cần được đầu tư phát triển 
đúng mực, gắn liền với sự ổn định đời sống 
của người dân, bảo đảm cuộc sống yên 
bình, an vui”.

Với ông Trần Văn Mạnh, ngụ ở thành phố 
Cần Thơ), thì: “Tỉnh Kiên Giang và thành 
phố Phú Quốc quá đẹp và đúng là nơi du 
lịch, nghỉ dưỡng lý tưởng. Bên cạnh việc 
đầu tư phát triển như hiện nay, thành phố 
Phú Quốc cần phát huy, bảo tồn và lưu giữ 
những dấu ấn lịch sử bao đời nay mà thành 
phố Phú Quốc đang thụ hưởng, trong đó có 
sự đóng của toàn dân, có kế hoạch đảm 
bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân địa 
phương trước sự phát triển vượt bậc của 
thành phố Phú Quốc ngày nay”. n

Theo dõi thông tin hằng ngày, người dân Phú 
Quốc, Kiên Giang vui mừng trước sự phát triển 

của địa phương ngày nay

Ông Huỳnh Thanh Lin Ông Phan Văn Đen (trái) và PV

Quang cảnh cuộc họp thường 
kỳ tháng 7/2022 của UBND tỉnh 

Kiên Giang
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IA TĂNG CÁC VỤ VIỆC 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
VỚI DỆT MAY XUẤT KHẨU

MAI CA

Đến tháng 7/2022 đã có 22 vụ việc điều tra phòng vệ thương 
mại liên quan đến sản phẩm dệt may, tập trung vào thị trường 
như Hoa Kỳ, châu Âu, Ấn Độ…

Theo Bộ Công Thương, ngành dệt 
may Việt Nam đã và đang phát triển 
mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình tăng trưởng của 
nền kinh tế. Năm 2021, kim ngạch xuất 
khẩu ngành dệt may đạt 40,4 tỷ USD, chiếm 
12% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong 6 
tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu 
dệt may đạt khoảng 18,65 tỷ USD, tăng 21,6 
% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp đáng 
kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu 186 tỷ 
USD của Việt Nam.

Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ Công 
Thương, bên cạnh những kết quả đạt được, 
hiện nay, ngành dệt may Việt Nam đang 
phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến 
nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường 
suy giảm, diễn biến phức tạp của xung đột 
Nga - Ukraine khiến giá nguyên liệu đầu 
vào tăng cao. Đặc biệt, gần đây xu hướng 
bảo hộ thương mại ở nhiều thị trường gia 
tăng, kéo theo đó là những vụ việc phòng 
vệ thương mại với hàng dệt may xuất khẩu 
cũng đối mặt với những vụ kiện chống bán 
phá giá và chống lẩn tránh thuế…

Liên quan vấn đề này, ông Phùng Gia 

Đức - Phó Trưởng phòng Xử lý phòng vệ 
thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ 
thương mại (Bộ Công Thương) - cho biết: 
Tính từ năm 1998 đến tháng 7/2022 đã có 
22 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại 
với hàng dệt may và các vụ việc này có 
chiều hướng gia tăng trong vòng 3 năm 
trở lại đây. Trong số các vụ việc trên có 12 
vụ việc điều tra chống bán phá giá, 3 vụ 
việc điều tra chống trợ cấp, 1 vụ việc điều 
tra chống lẩn tranh, 6 vụ việc tự vệ. Điển 
hình phải kể tới như vụ việc Ấn Độ điều tra 
chống bán phá giá với sản phẩm xơ sợi 
staple nhân tạo và sợi spun polyeste của 
Việt Nam; Hoa Kỳ điều tra chống bán phá 
giá với sản phẩm sợi polyester và Thổ Nhỹ 
Kỳ điều tra tự vệ sản phẩm sợi từ polyeste 
của Việt Nam.

Chỉ ra nguyên nhân các vụ việc phòng 
vệ thương mại có chiều hướng tăng, đại 
diện của Cục Phòng vệ thương mại cho 
biết, Việt Nam hiện đã vươn lên đứng vị trí 
thứ 3 trong top các quốc gia xuất khẩu dệt 
may lớn nhất triên thế giới, chiếm 6,4% thị 
phần toàn cầu (chỉ sau Trung Quốc). Khi 
xuất khẩu càng tăng mạnh thì nguy cơ bị 

kiện, điều tra và bị áp phòng vệ thương mại 
càng lớn.

Để tránh nguy cơ bị áp thuế phòng vệ 
thương mại, Cục Phòng vệ thương mại 
khuyến cáo: Doanh nghiệp cần cập nhật 
thông tin từ đối tác nhập khẩu về tình hình 
thị trường, đặc biệt là các động thái khởi 
xướng vụ việc phòng vệ thương mại. Song 
song đó, chuẩn hóa, minh bạch hệ thống 
quản trị, lưu trữ giấy tờ, tài liệu, kiểm soát 
lượng và giá xuất khẩu, sẵn sàng các đầu 
mối trợ giúp khi có vụ việc diễn ra. Ngoài 
ra, doanh nghiêp nên có bộ phận pháp 
chế, luật sư có chuyên môn về phòng vệ 
thương mại để tư vấn kịp thời và khi có vụ 

việc diễn ra phải tham gia hợp tác đầy đủ 
và toàn diện để tự chứng minh và giảm 
thiểu thiệt hại nếu bị áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại.

Về phía Bộ Công Thương, để hỗ trợ 
doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại 
sẽ duy trì liên lạc với cơ quan điều tra 
phòng vệ thương mại của nhiều nước, các 
cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 
ngoài, hiệp hội và doanh nghiệp. Hỗ trợ 
doanh nghiệp bày tỏ quan điểm, phản bác 
các lập luận thiếu căn cứ, đồng thời cung 
cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp trong 
quá trình xử lý vụ việc… n

Ảnh minh họa

Bắt giữ lô hàng hoá vi 
phạm trị giá 1,8 tỷ đồng

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG QUẢNG BÌNH:  

THÀNH LONG

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, 
đơn vị vừa thu giữ lô hàng hoá vi phạm gồm mỹ phẩm, dược 
phẩm... trị giá ước tính 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 00 ngày 
26/7/2022, tại Km 610 tuyến quốc 
lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng 

Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 
Bình, Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh 
Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh 
sát giao thông – Công an tỉnh Quảng 
Bình đón dừng phương tiện vận tải là xe 
ô tô đầu kéo BKS số 86H-4139, rơ moóc 
số 51R-003.06 do ông Nguyễn Xuân Lộc 
có địa chỉ tại Khu phố 2, phường Đức 
Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
điều khiển, đang di chuyển theo hướng 
Bắc – Nam để tiến hành kiểm tra theo 
thủ tục hành chính.

Vào lúc 13 giờ 50 phút cùng ngày, Đội 
Quản lý thị trường số 5 tiến hành khám 
phương tiện vận tải nêu trên. Qua quá 

trình khám phát hiện trên xe vận chuyển 
số tang vật vi phạm gồm: 19.000 đơn vị 
sản phẩm kính áp tròng; 9.809 đơn vị 
sản phẩm mỹ phẩm; 2.520 đơn vị sản 
phẩm thực phẩm chức năng và 2.314 
đơn vị sản phẩm dược phẩm sản xuất tại 
Thái Lan, Đức, Ý, Trung Quốc, Pháp, Ba 
Lan và Hàn Quốc. Tại thời điểm kiểm tra 
(khám phương tiện), ông Nguyễn Xuân 
Lộc không xuất trình được bất cứ hóa 
đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp 
của toàn bộ hàng hóa nêu trên. Trị giá 
hàng hóa vi phạm ước tính 1,8 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã thiết 
lập hồ sơ vụ việc, lập biên bản tạm giữ 
toàn bộ số tang vật nói trên để tiếp 
tục xác minh, xử lý theo quy định của 
pháp luật. n
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12 SẢN PHẨM XUẤT KHẨU 
SANG HOA KỲ CÓ NGUY CƠ  
BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP  
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

ĐOÀN HẰNG

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công 
Thương) vừa công bố danh sách 12 sản 
phẩm của Việt Nam có nguy cơ bị Hoa 
Kỳ điều tra áp dụng biện pháp chống 
lẩn tránh hoặc biện pháp phòng vệ 
thương mại...

im ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang Hoa Kỳ tăng nhanh từ 33,4 triệu 
USD năm 2016 lên 322,2 triệu USD 
năm 2019. Trong giai đoạn 12 tháng 
từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 

662 triệu USD, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.
Thị phần của Việt Nam có xu hướng tăng. Kim 

ngạch nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 27% tổng kim 
ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đã chính thức áp thuế chống bán phá giá 
và chống trợ cấp đối với sản phẩm tương tự nhập 
khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 11 năm 2017.

Tháng 10 năm 2019, Cơ quan Hải quan và Bảo 
vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) thông báo chính thức 
điều tra trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế (evasion) đối 
với một số công ty Hoa Kỳ nhập khẩu gỗ dán từ 
Việt Nam. Tháng 6 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa 
Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra lẩn tránh biện 
pháp PVTM (circumvention) đối với toàn bộ sản 
phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam. Sau ba lần 
gia hạn, DOC dự kiến ban hành kết luận điều tra 
vào giữa tháng 10 năm 2022.

Sản phẩm thứ 2 là tủ gỗ (Wooden cabinets and 
vanities) xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các mã HS tham 
khảo: 9403.40, 9403.60, 9403.90. Sản phẩm bắt 
đầu được cảnh báo từ tháng 4 năm 2020.

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam đã tăng mạnh từ 913 triệu USD năm 
2018 lên 1,37 tỷ USD năm 2019 (tăng khoảng 

50%).Trong giai đoạn 12 tháng từ tháng 4 năm 
2021 đến tháng 3 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam tiếp tục tăng 3% so với cùng kỳ năm 
trước lên gần 2,7 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu từ 
Việt Nam chiếm 30% tổng kim ngạch nhập khẩu 
của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ chính thức áp dụng thuế chống bán phá 
giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm tương 
tự nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 02 năm 
2020 với mức thuế chống bán phá giá từ 4,37% đến 
262,18%, mức thuế chống trợ cấp từ 13,33% đến 
293,45%. Căn cứ đề nghị của các doanh nghiệp 
sản xuất tủ gỗ Hoa Kỳ, cuối tháng 5 và đầu tháng 
6 năm 2022, DOC đã khởi xướng điều tra xem xét 
tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia vào Hoa 
Kỳ sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc 
có thuộc phạm vi của biện pháp phòng vệ thương 
mại và có lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc hay 
không. Hiện DOC đang tiếp nhận thông tin, ý kiến 
của các bên liên quan đối với những cáo buộc của 
nguyên đơn.

Thứ ba là ghế sofa có khung gỗ (Seats with 
wooden frames, upholstered) xuất khẩu sang Hoa 
Kỳ. Mã HS tham khảo 9401.61. Sản phẩm bắt đầu 
được cảnh báo từ tháng 11 năm 2020. Kim ngạch 
của Việt Nam đã tăng nhanh từ 819 triệu USD năm 
2018 lên 1,4 tỷ USD năm 2019 và 2,1 tỷ USD năm 
2020. Trong giai đoạn 12 tháng từ tháng 4 năm 
2021 đến tháng 3 năm 2022, kim ngạch của Việt 
Nam đạt 2,9 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 
trước. Thị phần của Việt Nam có xu hướng tăng.

Hiện tại, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam 
chiếm 35% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa 
Kỳ. Mặt hàng này nằm trong danh sách các mặt 
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ áp 
thuế 25%. Với tốc độ tăng trưởng cao và chiếm 
tỷ trọng lớn trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ, Bộ 
Công Thương cho rằng tồn tại khả năng Hoa Kỳ 

khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại hoặc lẩn 
tránh thuế đối với mặt hàng ghế sofa nhập khẩu 
từ Việt Nam.

Gỗ thanh và viền dải gỗ được tạo dáng liên tục, 
mã HS 4409.10, 4409.22, 4409.29 bắt đầu được 
cảnh báo từ tháng 8 năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu có 
dấu hiệu tăng từ tháng 11 năm 2020. Trong giai 
đoạn 12 tháng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 
năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 
59 triệu USD, tăng 236% so với cùng kỳ năm trước.

Thị phần của Việt Nam có xu hướng tăng nhanh 
từ tháng 7 năm 2021. Hiện tại, kim ngạch nhập 
khẩu từ Việt Nam chiếm 2% tổng kim ngạch nhập 
khẩu của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, đá nhân tạo xuất khẩu sang Hoa Kỳ, 
mã HS tham khảo 6810.99 cũng nằm trong nhóm 
cảnh báo sớm của Bộ Công Thương. Trong năm 
2019, nhập khẩu đá nhân tạo của Hoa Kỳ từ Việt 
Nam tăng gấp 2,5 lần so với năm 2018, từ 46,3 
triệu USD lên 118,2 triệu USD. Đặc biệt từ thời 
điểm tháng 6 năm 2019 sau khi biện pháp chống 
bán phá giá và chống trợ cấp chính thức được áp 
dụng với sản phẩm của Trung Quốc, nhập khẩu đá 
nhân tạo từ Việt Nam đã tăng rất mạnh.

Trong giai đoạn 12 tháng từ tháng 4 năm 2021 
đến tháng 3 năm 2022, kim ngạch của Việt Nam 
đạt 329 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 
trước. Thị phần của Việt Nam có xu hướng tăng. 
Hiện tại, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 
18,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Các sản phẩm gạch men, mã HS 6907.21, 
6907.22, 6907.23, 6907.30, 6907.40; xe đạp điện 
mã HS 8711.60; vỏ bình ga mã HS 7311.00; ghim 
đóng thùng; pin năng lượng mặt trời; thép các-bon 
chống ăn mòn (CORE) và ống thép xuất khẩu sang 
Hoa Kỳ cũng nằm trong nhóm có nguy cơ bị điều 
tra chống lẩn tránh thuế và các biện pháp phòng 
vệ thương mại. n

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình thu giữ lô hàng hoá vi phạm

Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH khai thác, chế biến lâm sản Đà Lạt (Lâm Đồng). (Ảnh: TTXVN)
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hân giao hạn ngạch 
thuế quan nhập khẩu 
đường theo phương 
thức đấu giá

KHÁNH NGÂN

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BCT quy định về 
việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng 
đường theo phương thức đấu giá...

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan 
nhập khẩu đối với mặt hàng đường 
(đường tinh luyện và đường thô) có mã 

HS 17.01 theo phương thức khác được thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/
TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý ngoại thương.

Đối tượng áp dụng quy định trong Thông 
tư là các thương nhân tham gia phân giao 
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo 
phương thức đấu giá và cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan đến việc phân giao 
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo 
phương thức đấu giá.

Thương nhân tham gia đấu giá là thương 
nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu 
sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô 
để sản xuất đường tinh luyện.

Trong đó, thương nhân sử dụng đường thô 
để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng 
ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 
đường thô theo phương thức đấu giá.

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm 
nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký phân 
giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 
tinh luyện.

Về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 
đường, Bộ Công Thương công bố lượng hạn 

Ảnh minh họa

ngạch thuế quan nhập khẩu đường bằng phân 
giao theo phương thức đấu giá sau khi nhận 
được văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quyết định về lượng 
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, căn 
cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng 
đường tại từng thời điểm.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan 
nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá 
trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và Bộ Tài chính.

Thông tư nêu rõ Bộ Công Thương thành lập 
Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập 
khẩu đường theo phương thức đấu giá (Hội 
đồng đấu giá) để điều hành việc phân giao. 
Thành phần Hội đồng đấu giá gồm: lãnh đạo 
Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại 
diện các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính 
là Ủy viên Hội đồng.

Hội đồng đấu giá thực hiện niêm yết việc tổ 
chức Phiên đấu giá để phân giao hạn ngạch 
thuế quan nhập khẩu đường tại trụ sở Bộ Công 
Thương (23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ít 
nhất 7 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên 
đấu giá.

Giá khởi điểm và bước giá do Hội đồng đấu 
giá quy định, công bố chi tiết tại Thông báo tổ 
chức, niêm yết về việc phân giao hạn ngạch 
thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức 
đấu giá. n

GIA BẢO

Phương thức đối tác Công – Tư (PPP) trong 
lĩnh vực xử lý nước thải và chất thải rắn được 
coi là một hướng đi triển vọng, nhờ nguồn 
lực dồi dào và sự năng động của khối tư 
nhân cùng tham gia cải thiện mạnh mẽ chất 
lượng môi trường đô thị. Tuy nhiên, hiện nay, 
hướng đi này vẫn chưa được triển khai nhiều 
tại Việt Nam...

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2021, 
tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh trên địa 
bàn 45/63 tỉnh/thành phố là khoảng 51.586 

tấn/ngày. Trong đó khu vực đô thị phát sinh khoảng 
31.381 tấn/ngày và khu vực nông thôn khoảng 21.667 
tấn/ngày.

Hệ thống xử lý chất thải nghèo nàn
Ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

tăng 10-16% mỗi năm. Tại các đô thị, tỉ lệ thu gom 
chất thải rắn sinh hoạt ở mức cao, khoảng 96,28% 
(Hà Nội 98,79%, TP.HCM gần 100%).

Đến nay cả nước có 1.322 cơ sở xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt, gồm 381 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, 
37 dây chuyền chế biến compost, 904 bãi chôn lấp, 
trong đó có nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, chất thải rắn sinh hoạt này vẫn chủ yếu 
được xử lý bằng phương pháp chôn lấp (khoảng 
71%). Trong khi việc đầu tư phát triển hệ thống xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước (trong đó vốn vay ODA là chính), 
nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu 
tư còn rất khiêm tốn.

Theo nghiên cứu của World Bank, đối với chi phí xử 
lý rác thải rắn ở Việt Nam, hiện 75% là do Chính phủ 
đang tài trợ chi phí vận hành.

Đối với nước thải công nghiệp, năm 2021, Việt Nam 
có khoảng 846 khu đô thị, 290 khu công nghiệp, 697 
cụm công nghiệp, hơn 120.000 cơ sở sản xuất công 
nghiệp, 20.310 trang trại chăn nuôi, trên 5.106 doanh 
nghiệp khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, 

Quang cảnh buổi tọa đàm
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húc đẩy hợp tác công – 
tư trong xử lý nước thải, 
chất thải rắn

4.575 làng nghề, hơn 13.500 cơ sở y tế... Hàng ngày 
số lượng các cơ sở này phát sinh khoảng 650.000 
m3 nước thải công nghiệp.

Các nguồn thải công nghiệp có lưu lượng xả thải 
lớn hơn 1.000m3 có khoảng trên 60 cơ sở, nguồn 
thải có lưu lượng xả thải từ 200m3 tới 1.000m3 có 
khoảng 345 cơ sở.

Một con số nghèo nàn nữa, 88% trong tổng số 697 
cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung. 9% trong tổng số 290 khu công nghiệp 
đang hoạt động chưa có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung.

Tại toạ đàm “Mô hình hợp tác công tư trong xây 
dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và 
chất thải rắn tại Việt Nam” do Trung tâm trọng tài 
Quốc tế Việt Nam (VIAC), Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc 
tế của Hoa Kỳ (USAID) tổ chức ngày 5/7, ông Nguyễn 
Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi 
trường, Bộ TN&MT đưa ra những thách thức, khó 
khăn trong xử lý chất thải.

Trước hết, do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được 
tình hình thực tế. Giá dịch vụ xử lý nước thải, chất 
thải rắn còn thấp (trung bình suất đầu tư xử lý nước 
thải công nghiệp là 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/
m3), trong khi chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống 
xử lý yêu cầu kinh phí cao, liên tục.

Đặc biệt, cơ chế huy động nguồn lực từ tư nhân 
vẫn chưa phát huy hiệu quả, thiếu các cam kết, hỗ 
trợ cụ thể để tạo môi trường đầu tư thuận lợi thông 
thoáng và an toàn cho nhà đầu tư… Công nghệ xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt nhập khẩu một số loại còn 
chưa phù hợp với thực tế.

Hơn nữa, chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam chưa 
được phân loại tại nguồn. Các địa phương lại đang 
áp dụng các giá xử lý khác nhau cho các phương 
pháp xử lý khác nhau.

Phát huy nguồn lực tư nhân trong xử lý 
chất thải

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài 
Quốc tế Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc 
hội, chỉ tính riêng trong lĩnh vực xử lý nước thải, việc 
tăng chỉ tiêu từ 15% lên 70% (theo Nghị quyết Đại hội 
XIII) trong vòng 10 năm tới cần nguồn đầu tư rất lớn, 
từ 10-20 tỷ USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ông Lộc cho rằng, 

Việc thu gom, xử lý nước thải đã và đang trở thành những áp lực ngày một lớn.

cần tìm hiểu giải pháp kỹ thuật, công nghệ, đồng thời 
nâng cao vai trò cộng đồng, thực hiện xã hội hoá 
nhằm phát huy mọi nguồn lực tham gia quản lý nước 
thải và chất thải rắn ngày càng tốt hơn.

Mô hình BTL (xây dựng - chuyển giao - thuê dịch 
vụ) được đánh giá là mô hình hiệu quả nhất trong số 
hợp đồng đối tác công – tư trong lĩnh vực xử lý nước 
thải, chất thải rắn với lý do các công trình văn hóa, 
giáo dục, phúc lợi bao gồm cả các cơ sở nước thải 
không có lợi nhuận, do đó tổng chi phí dự án được 
trả về thông qua phí cho địa phương và chính phủ 
thuê, chứ không do chi phí sử dụng. Hệ thống này 
giúp giảm rủi ro cho các nhà đầu tư và cung cấp cơ 
hội đầu tư ổn định. 

Ông Hiền đề xuất, cần xây dựng chiến lược, quy 
hoạch hợp lý về phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở và 
hình thành một khung pháp lý rõ ràng cho PPP. Trong 
đó, có các cơ chế, chính sách về tín dụng, phí dịch vụ, 
đất đai,... để thu hút đầu tư của tư nhân.

Đồng thời, hoàn thiện  hệ thống văn bản pháp luật, 
cơ chế, chính sách, đi kèm với hướng dẫn chi tiết đối 
với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối 
với lĩnh vực xử lý nước thải và chất thải rắn đô thị.

Việc xây dựng và ban hành hướng dẫn quy trình 
lựa chọn chủ đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư có 
áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường 
cần được làm ngay.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh hình thức đấu thầu rộng rãi 
lựa chọn nhà đầu tư, ưu tiên đấu thấu quốc tế; hạn 
chế tối đa tình trạng chỉ định thầu. Đối với nhà đầu 
tư được lựa chọn qua đấu thầu, Nhà nước và nhà 
đầu tư thương thảo các nội dung quan trọng, nhất là 
phân chia trách nhiệm, cơ chế phối hợp. n

Hạt nhựa HDPE  
Việt Nam xuất sang 
Philippines không bị 
áp thuế tự vệ

PV

Philippines sẽ không áp dụng mức 
thuế tự vệ 2% đối với hạt nhựa 
HDPE nhập khẩu từ Việt Nam do 
Việt Nam nằm trong danh sách các 
quốc gia đang phát triển có lượng 
nhập khẩu dưới 3%.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công 
thương) cho biết, Ủy ban Thuế quan Phil-
ippines đã ban hành kết luận cuối cùng 

trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 
toàn cầu đối với hạt nhựa mật độ cao (High-
Density Polyethylene - HDPE) thuộc mã AHTN 
3901.20.00 nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong 
đó có Việt Nam.

Ủy ban Thuế quan Philippines kiến nghị Bộ 
Công thương Philippines áp dụng mức thuế 
tự vệ 2% trong vòng 3 năm đối với mặt hàng 
này nhằm ngăn chặn nguy cơ hạt nhựa HDPE 
nhập khẩu gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối 
với ngành sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, mức thuế này sẽ không áp dụng 
đối với hạt nhựa HDPE nhập khẩu từ Việt Nam 
do Việt Nam nằm trong danh sách các quốc 
gia đang phát triển có lượng nhập khẩu dưới 
3%. Dự kiến, trong khoảng 2 tuần tới, Bộ Công 
thương Philippines sẽ có quyết định chính 
thức về vấn đề này.

Trước đó, ngày 3/6, Bộ Công thương 
Philippines cũng đã quyết định không áp 
dụng thuế tự vệ đối với hạt nhựa mật độ thấp 
(Linear Low-Density Polyethylene - LLDPE) do 
không có sự gia tăng nhập khẩu, cả ở mức 
tuyệt đối và tương đối trong thời kỳ điều tra.

Ảnh minh họa
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GÂN HÀNG VÀO CUỘC ĐUA 
TĂNG LÃI SUẤT

Lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng đồng loạt tăng. Không chỉ nhóm ngân hàng 
quy mô vừa và nhỏ, các "ông lớn" quốc doanh cũng đã tham gia vào cuộc đua này.

Tăng lãi suất lâu nay vẫn được coi là cuộc 
đua của các ngân hàng. Tuy nhiên, 4 ngân 
hàng TMCP Nhà nước (Big 4) thường đứng 

ngoài cuộc. Tình thế đã đảo ngược khi mới đây, 
"cuộc đua" này có sự tham gia của một số cái tên 
trong Big 4.

Ngân hàng mạnh tay nâng lãi suất
Vietcombank, sau một năm "kìm nén" thì mới 

đây đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi. Với hình 
thức gửi tại quầy, ngân hàng này đã tăng 0,1% lãi 
suất ở hầu hết kỳ hạn còn hình thức gửi online 
tăng 0,2%. Mức lãi suất cao nhất hiện nay tại 
ngân hàng này là 5,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng 
gửi online.

Với lần điều chỉnh này, lãi suất huy động tại 
Vietcombank đã lên mức tương đương với 3 
ngân hàng quốc doanh còn lại. BIDV và Agribank 
cũng có bước điều chỉnh lãi suất tăng nhẹ 0,1%/
năm ở các kỳ hạn dài. Lãi suất cao nhất tại 2 
ngân hàng này hiện áp dụng ở mức 5,6%/năm.

Mặc dù đã có điều chỉnh tăng, mức lãi suất 
huy động tại các ngân hàng lớn này vẫn thấp hơn 
nhiều so với lãi suất huy động tại các ngân hàng 
quy mô vừa, nhỏ.

Kể từ đầu năm tới nay, "sóng" tăng lãi suất liên 
tục được ghi nhận. Báo cáo của Công ty Chứng 
khoán VNDirect nhận xét lãi suất tiền gửi thực tế 
đã tăng trở lại kể từ tháng 5.

TPBank, sau thời gian dài đứng ngoài cuộc 
đua tăng lãi suất cũng tăng lãi suất tiền gửi thêm 
0,2% ở hầu hết kỳ hạn. Lãi suất cao nhất dành 
cho các khoản tiền gửi cá nhân tại ngân hàng 
này là 6,2%/năm.

Còn HDBank tăng mạnh lãi suất tiền gửi online 
kỳ hạn 12 tháng từ mức 5,95%/năm lên 7,1%/
năm. Tương tự với kỳ hạn 13 tháng, từ 6,1% lên 
7,15%.

Eximbank cũng có bước tăng mạnh khi lãi suất 
thêm 1% lên mức 6,5% cho kỳ hạn 12 tháng, các 
kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng được điều chỉnh tăng 
0,5% lên mức kịch trần 4%/năm.

ACB cũng là một trong những ngân hàng điều 
chỉnh lãi suất mạnh nhất trong 2 tháng vừa rồi. 
Tại quầy, nhà băng này tăng 0,9%/năm cho kỳ 
hạn 1 và 9 tháng, tăng 0,6%/năm cho kỳ 3 và 12 

tháng, tăng 0,8%/năm đối với kỳ 6 tháng. Với 
khách hàng giao dịch online, lãi suất tiết kiệm 
được nâng 0,3 điểm phần trăm cho kỳ 6 và 12 
tháng, tăng thêm 0,5%/năm cho kỳ 9 tháng.

Khảo sát lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 
12 tháng cho thấy phạm vi lãi suất tiền gửi tại 
quầy đang dao động từ 5,5% đến 7,3%/năm. 
Còn với tiền gửi online, mức lãi suất dao động 
từ 5,3% đến 7,3%.

TPBank, VPBank, MB, VIB, Sacombank, 
LienVietPostBank, PGBank, ACB. Một số ngân 
hàng khác có CASA tăng song mức tăng 
thấp hoặc gần như đi ngang là Vietcombank, 
ABBank, Bac A Bank, VietinBank.

Tuy nhiên, tiền gửi khách hàng có kỳ hạn lại 
tăng mạnh. Đến hết quý II, trong nhóm nhà 
băng công bố báo cáo tài chính, 3 đơn vị ghi 
nhận tiền gửi có kỳ hạn tăng "khủng" nhất 
là VPBank (27%), tại TPBank (19,5%), VIB 
(16,82%).

Các ngân hàng MB, Vietcombank, 
Techcombank, ABBank, Bac A Bank, 
Sacombank, LienVietPostBank, MSB, ACB, 
Eximbank, VietinBank, OCB cũng ghi nhận 
tăng trưởng dương ở khoản mục này. Hiện chỉ 
có 2 ngân hàng ghi nhận tiền gửi khách hàng 
có kỳ hạn giảm là NCB giảm 4,06% và PGBank 
giảm 1,04%.

Còn theo thống kê gần nhất của Ngân hàng 
Nhà nước, đến cuối tháng 5 năm nay có gần 
11,4 triệu tỷ đồng được các tổ chức kinh tế và 
dân cư gửi tại ngân hàng. Theo đó, tổng số dư 
tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại các 
tổ chức tín dụng đạt gần 5,569 triệu tỷ đồng, 
tăng 5,07% so với cuối năm 2021. Trong khi 
đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt khoảng 
5,806 triệu tỷ đồng, tăng 2,86%.

Kênh trái phiếu cũng bị ảnh sau nhiều động 
thái vĩ mô nhằm siết thị trường. Báo cáo 
của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam 
(VBMA) cho biết, tháng 6 có một đợt phát 
hành trái phiếu quốc tế và 44 đợt phát hành 
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, dù đã tăng so 
với các tháng trước nhưng vẫn thấp so với mặt 
bằng năm 2021. n

Ảnh minh họa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện đã đưa Viet-
combank luôn trong tốp đầu danh sách nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Tiền gửi khách hàng có kỳ hạn tăng
Làn sóng miễn phí giao dịch hồi cuối năm 

2021 với sự tham gia của Big 4 đã tạo ra cạnh 
tranh thu hút tiền gửi không kỳ hạn cho toàn 
ngành ngân hàng quý đầu năm nay. Với các 
ngân hàng, việc thu hút tiền gửi không kỳ hạn 
tạo ra nguồn vốn giá rẻ.

Thời điểm hết quý I, tỷ lệ tiền gửi không kỳ 
hạn (CASA) tại các hầu hết ngân hàng đều tăng 
mạnh so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, làn 
sóng tăng lãi suất hơn 2 tháng trở lại đây dường 
như lại "kìm chân" cuộc đua này.

Báo cáo tài chính quý II của nhiều ngân hàng 
sớm công bố cho thấy CASA có xu hướng giảm.

Techcombank - nhà băng dẫn đầu miễn phí 
giao dịch đã nhiều năm hái "trái ngọt" nhờ chính 
sách này - ghi nhận CASA quý II là 47,5%, giảm 
so với mức 50,5% hồi đầu năm dù quý I trước đó 
vẫn tăng tích cực.

Các nhà băng khác ghi nhận CASA đến 
hết ngày 30/6 giảm so với hồi đầu năm gồm 
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BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
BAN HÀNH CÔNG ĐIỆN YÊU 
CẦU TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, 
GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên ban hành 
công điện số 4436 ngày 29/7/2022 
gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Quản lý thị trường, Thủ trưởng 
Cục Quản lý thị trường các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
về việc tăng cường kiểm tra, giám 
sát thị trường bảo đảm cân đối 
cung cầu hàng hóa, ổn định thị 
trường và an sinh xã hội.

rong Công điện ký ban hành, 
Bộ trưởng nêu, trong tuần 
qua, lực lượng Quản lý thị 
trường đã có những thành 
tích đáng ghi nhận như phát 

hiện 210.600 bao thuốc lá dạng keo nghi 
vấn là shisha tại Bình Dương, tạm giữ trên 
20 tấn hàng hóa với 76.804 sản phẩm mỹ 
phẩm và 2 container chứa hơn 40 tấn hàng 
hoá là quần áo cũ, đã qua sử dụng tại thành 
phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu là hàng hoá 
nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, hàng hoá cấm 
nhập, cấm lưu thông. Tuy nhiên, trong giai 
đoạn hiện nay, mặc dù giá xăng dầu đã 
bước đầu giảm nhưng giá cả của nhiều 
mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân vẫn ở 
mức cao gây ảnh hưởng đến cung cầu hàng 
hóa, ổn định thị trường và cuộc sống của 
người dân.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương yêu cầu: Tổng Cục trưởng Tổng 
cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng 
quản lý thị trường trong cả nước tăng 

cường công tác giám sát, quản lý theo 
địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp 
vụ, xây dựng phương án, kế hoạch, tham 
gia công tác bình ổn giá và thực hiện phối 
hợp với các lực lượng chức năng tiến hành 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá 
nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến 
động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch 
bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để 
thu lời bất chính.

Kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Công 
Thương về tình hình biến động của thị 
trường hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu 

sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, 
đặc biệt là những mặt hàng lương thực, 
thực phẩm, vật liệu xây dựng và trang thiết 
bị y tế, qua đó có những đề xuất cụ thể về 
kiểm soát và bình ổn giá các mặt hàng 
thiết yếu.

Phối hợp với cơ quan báo chí, thông tin 
công khai, minh bạch để dư luận rõ về 
nguyên nhân, hình thức xử lý đối với các 
tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng dịch 
bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để 
thu lời bất chính.

Thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập 
trung, quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý 
theo địa bàn, thu thập, thẩm tra, xác minh 
thông tin, giám sát phát hiện kịp thời các 
diễn biến bất thường của hàng hoá lưu 
thông trên thị trường nhất là những mặt 
hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân 
dân; báo cáo ngay với Tổng cục Quản lý thị 
trường, Bộ Công Thương cũng như UBND 
tỉnh, thành phố tình trạng, nguyên nhân và 
đề xuất hướng xử lý đối với biến động bất 
thường về giá cả, cung cầu của những mặt 
hàng thiết yếu đặc biệt là lương thực, thực 

phẩm, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y 
tế trên địa bàn được giao quản lý.

Chủ trì, phối hợp trao đổi thông tin với các 
cơ quan chức năng khác trong Ban chỉ đạo 
389 các cấp hoặc các địa phương có liên 
quan để kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá 
nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến 
động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch 
bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để 
thu lời bất chính.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức. cá 
nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng 
thiết yếu nhận thức đúng và tích cực tham 
gia chương trình bình ổn giá tại địa phương 
đặc biệt là lương thực, thực phẩm, vật liệu 
xây dựng và trang thiết bị y tế phục vụ 
phòng chống dịch.

Thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải 
chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để 
đơn vị mình có những vi phạm trong hoạt 
động công vụ hoặc để xảy ra các hành 
vi lợi dụng biến động về cung cầu, giá cả 
hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất 
thường khác để thu lời bất chính mà không 
được kiểm tra, xử lý. n

Đội Quản lý thị trường số 1, kiểm tra, kiểm soát cơ sở kinh doanh 
trang thiết bị vật tư y tế trên địa thành phố Điện Biên Phủ

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương kiểm tra tại một 
cây xăng trên địa bàn

WB hỗ trợ người nghèo Việt Nam tiếp cận dịch vụ pháp lý

HOÀNG LINH

Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ký một thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD 
từ Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản để thực hiện một dự án tăng cường trợ giúp pháp lý cho những nhóm đối tượng yếu thế ở các tỉnh 
miền bắc, tập trung vào 2 tỉnh Điện Biên và Yên Bái.

Dự án "Việt Nam: Tăng cường trợ giúp 
pháp lý cho người nghèo và đối tượng 
yếu thế" sẽ hỗ trợ các dịch vụ trợ giúp 

pháp lý trong các lĩnh vực bao gồm luật hình 
sự (đặc biệt tập trung vào bạo lực giới), luật 
hôn nhân và gia đình, luật việc làm và lao 
động. Ước tính có gần 10.000 người, bao 
gồm người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, nạn 
nhân của bạo lực giới và người khuyết tật, sẽ 
được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án.

“Những nhóm dân cư dễ bị tổn thương 
nhất ở Việt Nam có xu hướng ít được tiếp 
cận với các dịch vụ trợ giúp pháp lý nhất", Bà 
Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng 
Thế giới tại Việt Nam cho biết. “Tuy nhiên, 
các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến 
sinh kế, gây ra gánh nặng tài chính và cản trở 
việc thoát nghèo. Dự án này nhằm xóa bỏ 

các rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý và bảo 
đảm người dân có nhu cầu sẽ được sử dụng 
dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng cao”.

Hợp phần đầu tiên của dự án kéo dài 4 
năm này sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận 
và thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ trợ 
giúp pháp lý.

Hợp phần thứ hai sẽ nâng cao năng lực 
cho những người thực hiện trợ giúp pháp lý, 
cung cấp những kỹ năng cần thiết để xử lý 
các vụ án hình sự, dân sự, gia đình và hành 
chính, cộng với những kỹ năng giao tiếp cần 
thiết để làm việc với nhiều nhóm đối tượng. 
Hợp phần thứ ba sẽ bao gồm các hoạt động 
thí điểm nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp 
dịch vụ trợ giúp pháp lý và thiết lập hệ thống 
giám sát để đánh giá chất lượng dịch vụ.

Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan thực hiện. nLuật sư tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân. (Ảnh: Lê Hoàng)

BÁ VƯƠNG
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Theo quy định tại khoản 1 Điều 177 BLHS 
thì: “Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái 
phép tài sản của người khác trị giá  từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, 
đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 
về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 
500.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật 
nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 
219 và Điều 220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền 
từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 
cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù 
từ 03 tháng đến 02 năm”.

Điều 177 BLHS năm 2015 có một số điểm mới 
về cấu thành tội phạm; bỏ tình tiết “gây hậu quả 
nghiêm trọng”; bỏ tình tiết “gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng”; về hình phạt thì quy định “phạt 
tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng” 
so với quy định tại Điều 142 BLHS năm 2009.

Khách thể của tội Sử dụng trái phép tài sản là 
quyền sở hữu tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân; Đối tượng tác động của tội phạm 
này là tài sản, bao gồm những loại tài sản không 
mất đi (không tiêu hao) trong quá trình sử dụng.

Chủ thể của tội sử dụng trái phép tài 
sản: 

Quy định tại tất cả các khoản 1, 2 và 3 Điều 
177 BLHS là người đủ 16 tuổi trở lên có đủ năng 
lực trách nhiệm hình sự.

Mặt khách quan của tội phạm: 
Thể hiện bởi hành vi sử dụng trái phép tài 

sản của người khác. Sử dụng trái phép tài sản 
của người khác là hành vi khai thức công dụng 
hưởng hoa lợi, lợi tức tài sản của người khác 
một cách trái phép. Trong đó: hoa lợi là sản vật 
tự nhiêm mà tài sản mang lại; lợi tức là khoản lợi 
thu được từ việc khai thác tài sản.

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 177 BLHS, 
thì hành vi sử dụng trái phép tài sản bị coi là 
phạm tội khi tài sản sử dụng trái phép có giá 

trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 
đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc 
dưới 100.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, 
cổ vật nếu không thuộc trường hợp quy định tại 
Điều 129 và Điều 220 của Bộ luật này. Như vậy, 
theo quy định tại khoản 1 Điều 177 BLHS thì có 
các trường hợp phạm tội sử dụng trái phép tài 
sản sau đây:

+ Trường hợp thứ nhất, phạm tội sử dụng trái 
phép tài sản do tài sản bị sử dụng trái phép có giá 
trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 
đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm (xem bình 
luận về tình tiết này tại Điều 172 BLHS).

+ Trường hợp thứ hai, phạm tội sử dụng trái 
phép tài sản do tài sản bị sử dụng trái phép có giá 
trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 
đồng, đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm (xem bình luận về tình tiết 
này tại Điều 172 BLHS).

+ Trường hợp thứ ba, phạm tội sử dụng trái 
phép tài sản do tài sản bị sử dụng là di vật, cổ 
vật (xem bình luận về tình tiết này tại Điều 176 
BLHS).

Các trường hợp nêu trên chỉ bị coi là phạm tội 
sử dụng trái phép tài sản khi hành vi đó không 
thuộc trường hợp vi phạm quy định về: quản lý, 
sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng 
phí; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu 
quả nghiêm trọng quy định tại Điều 219 và Điều 
220 BLHS.

Mặt chủ quan của tội phạm:
– Tội sử dụng trái phép tài sản được thực 

hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận 
thức rõ mình không có quyền sử dụng tài sản 
đó nhưng vẫn cố tình sử dụng tài sản đó một 
cách trái phép.

– Mục đích vụ lợi (về lợi ích vật chất cho cá 
nhân hoặc một nhóm người nào đó) là yếu tố 

bắt buộc của mặt chủ quan cấu thành tội sử 
dụng trái phép tài sản.

Điều 177 BLHS quy định ba khung hình phạt 
đối với người phạm tội:

– Khung 1. Quy định hình phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 
cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt 
tù từ 03 tháng đến 02 năm đối với người phạm 
tội không có tình tiết tăng nặng định khung 
hình phạt.

– Khung 2. Quy định hình phạt tiền từ 
50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 
phạt tù từ 01 năm đến 05 năm áp dụng đối với 
người phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây: tài sản trị giá 500.000.000 đồng đến 
dưới 1.500.000.000 đồng; Tài sản là bảo vật 
quốc gia (là hiện vật được lưu truyền lại, có giá 
trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về 
lịch sử, văn hóa, khoa học); Phạm tội 02 lần trở 
lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Tái phạm nguy 
hiểm (xem phần bình luận về các tình tiết tương 
ứng tại các Điều 169 đến Điều 175 BLHS).

– Khung 3. Quy định hình phạt tù từ 03 năm 
đến 07 năm áp dụng đối với người phạm tội tội 
sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 
đồng trở lên.

– Hình phạt bổ sung: Quy định tại khoản 4 
Điều 177 BLHS là người phạm tội còn có thể 
bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 
đến 05 năm. n

VỀ TỘI SỬ DỤNG 
TRÁI PHÉP TÀI SẢN

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
TP. HỒ CHÍ MINH

Tội sử dụng trái phép tài sản là hành vi sử dụng tài sản của người khác khi 
không được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản, 
do người đủ tuổi theo quy định của BLHS có năng lực trách nhiệm hình sự 
thực hiện một cách cố ý, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân. 

TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng 
trái phép tài sản.
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Công khai Kế hoạch tuần tra, 
kiểm soát, xử lý vi phạm  
về giao thông

TRẢ LỜI MANG TÍNH  
THAM KHẢO:

Theo Điều 5 Thông tư số 67/2019/
TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công an, nội dung công khai 
của Công an nhân dân trong công tác 
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
bao gồm:

“1. Trong công tác tuần tra, kiểm 
soát và xử lý vi phạm hành chính:

a) Quy trình tuần tra, kiểm soát và xử 
lý vi phạm hành chính;

b) Tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại 
trực ban, hòm thư góp ý của cơ quan 
Công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm 
soát và xử lý vi phạm hành chính;

c) Trang phục, số hiệu Công an nhân 
dân và các phương tiện, thiết bị kỹ 
thuật, công cụ hỗ trợ được công khai 
theo quy định;

d) Kế hoạch tổng kiểm soát phương 
tiện giao thông, Kế hoạch tuần tra, 
kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên 
đề về giao thông, Kế hoạch tuần tra, 
kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, 
gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn 
vị; tuyến đường; các loại phương tiện 
và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm 
soát, xử lý; thời gian thực hiện;

đ) Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, 
chiến sĩ khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm 
soát và xử lý vi phạm hành chính;

e) Quyền và nghĩa vụ của công dân 
khi cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc 
kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm 
hành chính.

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội 
dung phải công khai, cơ quan Công an 
áp dụng một, một số hoặc tất cả các 
hình thức công khai được quy định tại 
Điều 6 của Thông tư này. Đó là:

1. Đăng tải trên Cổng thông tin điện 
tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan 
Công an.

2. Đăng Công báo.
3. Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an.
4. Công khai trên phương tiện thông 

tin đại chúng.
5. Thông qua việc tiếp công dân; họp 

báo; thông cáo báo chí; hoạt động của 
người phát ngôn trong lực lượng Công 
an nhân dân theo quy định của pháp 
luật.

Căn cứ các quy định nêu trên, Kế 
hoạch tổng kiểm soát phương tiện 
giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm 

“Khi đón con học thêm, thấy có nhiều xe đỗ bên 
đường, tôi làm theo và nghĩ chỉ đỗ trong thời gian 
ngắn mà không quan sát biển báo. Tôi bị CSGT 
cho biết họ đang thực hiện kế hoạch tuần tra, 
kiểm soát, xử lý vi phạm lập biên bản vi phạm 
hành chính, thông báo mức phạt từ 800.000 đến 
1.000.000 đồng. Xin hỏi tôi bị xử phạt mới mức 
tiền như vậy có đúng không? Tôi có được biết kế 
hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của Công 
an không?

soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về 
giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm 
soát, xử lý vi phạm thường xuyên phải 
được công khai. Trong đó nêu rõ Tên 
đơn vị; tuyến đường; các loại phương 
tiện và các hành vi vi phạm tiến hành 
kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện. 
Tuy nhiên, cơ quan công an có thể 
thực hiện một, một số hoặc tất cả các 
hình thức hình thức công khai là đăng 
tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang 
thông tin điện tử của cơ quan Công an; 
Đăng Công báo; Niêm yết tại trụ sở cơ 
quan Công an; Công khai trên phương 
tiện thông tin đại chúng; Thông qua 
việc tiếp công dân; họp báo; thông 
cáo báo chí; hoạt động của người phát 
ngôn trong lực lượng Công an nhân 
dân theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện nhiệm vụ theo kế 
hoạch, về nguyên tắc cơ quan công an 
không có nghĩa vụ trình, đưa cho người 
tham gia thông xem các kế hoạch này.

Một trong những trách nhiệm của 
người tham gia giao thông, theo khoản 
5 Điều 4 Luật Giao thông đường bộ 
năm 2008 là “phải có ý thức tự giác, 
nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao 
thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho 
người khác. Chủ phương tiện và người 
điều khiển phương tiện phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm 
an toàn của phương tiện tham gia giao 
thông đường bộ”.

Căn cứ Phụ lục E QCVN 41:2019/
BGTVT được ban hành kèm theo 
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT ngày 
31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành quy chuẩn quốc 
gia về báo hiệu đường bộ, cụ thể:

"E.8a Biển số 408a "Nơi đỗ xe một 
phần trên hè phố"

Tạp chí Phổ biến pháp luật Việt Nam nhận được thắc mắc của 
bạn đọc ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung 
bạn đọc hỏi:

a) Để chỉ dẫn những nơi được phép 
đỗ xe một phần trên hè phố rộng, đặt 
biển số I.408a "Nơi đỗ xe một phần trên 
hè phố". Xe phải đỗ sao cho các bánh 
phía ghế phụ trên hè phố.

b) Mặt biển có thể theo chiều hướng 
đi hoặc đặt song song và có hiệu lực 
từ vị trí đặt biển. Chiều dài nơi đỗ xe có 
thể được xác định giới hạn bằng vạch 
kẻ trên mặt đường. Khi cần thiết có 
thể đặt thêm biển phụ chỉ hiệu lực của 
vùng cho phép đỗ."

Không thực hiện đúng quy định nêu 
trên, bạn đã vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hành vi “Đỗ xe không sát theo lề 
đường, hè phố phía bên phải theo chiều 
đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, 
hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe 
điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ 
xe trên miệng cống thoát nước, miệng 
hầm của đường điện thoại, điện cao 
thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy 
lấy nước; đỗ, để xe ở hè phố trái quy 
định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển 
“Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe 
và đỗ xe”, trừ hành vi vi phạm quy định 
tại điểm i khoản 4, điểm d khoản 7 Điều 
này”, theo quy định tại điểm e khoản 
3 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-
CP ngày 30/12/2019 (được sửa đổi, 
bổ sung bởi điểm b khoản 34 Điều 3 
Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021) của Chính phủ bị phạt 
tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 
đồng như thông báo của cơ quan công 
an là đúng quy định của pháp luật.

LUẬT SƯ NGUYỄN ĐĂNG HOAN 
– VĂN PHÒNG LUẬT SƯ  

VIETJURIS

Ảnh minh họa
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À NỘI TĂNG PHÂN CẤP,  
ỦY QUYỀN TRONG GIẢI QUYẾT 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUỲNH NHƯ

Nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành phương 
án đề xuất phân cấp, ủy quyền thủ tục hành 
chính trước ngày 5/8/2022, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các sở, 
ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
thực hiện rà soát các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố rà soát các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, 

lĩnh vực mình, bao gồm: Thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành 
phố, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, của 
Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố, của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
thành phố, cấp huyện. Không thực hiện rà soát các 
thủ tục hành chính ngành dọc của các cơ quan trung 
ương đóng trên địa bàn thành phố và thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

Ngoài danh mục thủ tục hành chính theo phương 
án phân cấp đang được Văn phòng Chính phủ rà 
soát trình Thủ tướng phê duyệt; các Sở, ban, ngành 
rà soát, cập nhật, bóc tách, bổ sung các thủ tục hành 
chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trong Đề án đẩy 
mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa 
bàn thành phố Hà Nội và tiếp tục rà soát các thủ tục 
hành chính còn lại, đề xuất phương án phân cấp, ủy 
quyền cụ thể.

Trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất phương án phân 
cấp, ủy quyền tổng thể về thủ tục hành chính theo 
một trong các phương án sau:

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ủy ban nhân dân thành phố: Điều chỉnh 
thẩm quyền giải quyết cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố; đề xuất ủy quyền cho Sở, ngành, cơ quan 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; đề xuất phân cấp cho Ủy ban nhân dân 
cấp huyện.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Đề 
xuất ủy quyền cho Giám đốc, thủ trưởng sở, ngành, 

UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) bảo đảm thực hiện 
100% thủ tục hành chính không chờ được giải quyết đúng hạn, 
trả ngay cho công dân.

cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phân cấp cho Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các Sở, ban, ngành thuộc thành phố, đề xuất 
phân cấp, ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực 
thuộc; đề xuất phân cấp cho cấp huyện hoặc cấp xã.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp huyện, đề xuất ủy quyền cho Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng phòng, ban thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phân cấp cho Ủy ban 
nhân dân cấp xã.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phân cấp trong giải 
quyết thủ tục hành chính đối với ít nhất 20% tổng số thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 
dân thành phố, các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trừ các thủ 
tục hành chính đang quy định cấp có thẩm quyền quyết 
định là Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã.

Kịp thời kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ các quy định, các thủ tục hành chính không cần 
thiết, không còn phù hợp. Nâng cao chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân, 
tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm thời gian, 
chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước;

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi 
thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ 
quan giải quyết; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa 
các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân, doanh nghiệp.n

Thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường 
Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội).
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Gia Lai: Vi phạm quản lý bảo vệ rừng còn chiếm tỷ lệ cao

R'Ô HOK

Sáng 29/7, đoàn giám sát của Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã có 
buổi làm việc với Công an huyện 
Krông Pa về công tác đấu tranh 
phòng-chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật trên địa bàn.

heo báo cáo của lãnh đạo Công an 
huyện Krông Pa, trong giai đoạn 2020-
2021, tình hình tội phạm trật tự an toàn 
xã hội được kiềm chế, kéo giảm (giảm 

10% so với giai đoạn liền kề năm 2018-2019). 
Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội đã phát hiện, 
tiếp nhận 72 vụ (giảm 8 vụ so với giai đoạn liền 
kề), làm chết 2 người, bị thương 22 người, thiệt 
hại tài sản khoảng 1,35 tỷ đồng; tai nạn giao 
thông giảm cả 3 chỉ số (giảm 14,3% số vụ, 4,17% 
số người chết và 26,3% số người bị thương), qua 

công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã lập biên 
bản 11.701 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.973 
xe mô tô, 50 máy kéo, 8 xe ô tô…; ra quyết định 
xử phạt 10.050 trường hợp, tước giấy phép lái xe 
mô tô 226 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 
hơn 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về kinh 
tế-môi trường, quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản, 
trộm cắp tài sản còn chiếm tỷ lệ cao. Riêng các 
vụ vi phạm về rừng và lâm sản toàn huyện đã 

xảy ra 48 vụ, chiếm 82,76% tổng số vụ; xử phạt 
vi phạm hành chính 60 vụ, 119 trường hợp với 
số tiền hơn 210 triệu đồng. Cũng trong giai đoạn 
này, Công an huyện đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 
120 tin (kỳ trước chuyển qua 8 tin, tiếp nhận mới 
110 tin, phục hồi giải quyết 2 tin), chuyển cơ quan 
khác giải quyết 2 tin. Trong đó, đã giải quyết 114 
tin, đạt 95%.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban 
Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An ghi nhận những 
kết quả mà Công an huyện Krông Pa đã đạt được 
trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian 
tới, Công an huyện tiếp tục triển khai nhân rộng 
các mô hình hiệu quả về phong trào "Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa phương. Ban 
Pháp chế HĐND huyện cần tăng cường công tác 
giám sát thực tế tại địa phương. Phát huy vai trò 
của Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm; tăng 
cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương 
lân cận thực hiện công tác, ban hành các quy chế 
liên quan đến phòng-chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật, cũng như dự báo, nhận định tình hình 
tội phạm trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo 
an ninh trật tự tại địa phương. n

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: R'ô Hok

PHƯỜNG LINH TRUNG, TP.THỦ ĐỨC: 

Tuyên truyền “Đạo đức và Pháp luật” 
với phiên tòa giả định

Sáng ngày, 6/8/22 tại UBND Phường 
Linh Trung, TP.Thủ Đức hàng trăm 
sinh viên Đại học Ngân hàng TP.HCM 
đã tham dự phiên tòa giả định xét 
xử về tội “Cưỡng dâm người từ đủ 13 
tuổi đến dưới 16 tuổi”

Đây là phiên tòa giả định do UBND Phường 
Linh Trung phối hợp cùng sinh viên Đại học 
Ngân hàng TP.HCM trong chương trình 

tuyên truyền “Đạo đức và Pháp luật năm 2022”, 
hoạt động hưởng ứng cao điểm “Vì đàn em thân 
yêu”.

Trường hợp trong phiên tòa giả định xét xử về 
tội “Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 
tuổi” là trường hợp bé gái 14 tuổi đang sinh sống 
cùng mẹ và người tình. Lợi dụng lúc mẹ bé đi công 
tác xa nhà, người tình đã thực hiện hành vi quấy 

phường, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường 
Linh Trung cho biết: “Mục đích của buổi phiên tòa 
giả định hôm nay là để tuyên truyền cho người dân 
mình biết về luật hôn nhân gia đình và cụ thể là 
hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Tình trạng xâm 
hại tình dục trẻ em nó như hồi chuông báo động 
đối với toàn xã hội mình. Thông qua phiên tòa 
muốn nhắc nhở các phụ huynh hãy luôn quan tâm 
tới con trẻ, đặc biệt là với các bé gái. Tránh trường 
hợp đáng tiếc như phiên tòa giả định hôm nay.” n

THY THÊU – THẾ ANH

rối, đe dọa tình dục cháu bé bằng cách dọa không 
cho tiền để mẹ và bé để sinh sống nếu không cho 
quan hệ tình dục. Do đang lệ thuộc vào bố dượng 
nên bé buộc phải đồng ý. Trong lần đến thăm con, 
bố đẻ của cháu bé đã phát hiện ra sự việc và làm 
đơn tố cáo đến Công an.

Theo cáo trạng giả định: Bị cáo bị Viện kiểm sát 
truy tố về tội “Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 
16 tuổi” theo quy định tại Điều 144 Bộ luật hình sự 
năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Trong suốt phiên tòa, các em sinh viên vào vai 
diễn giả định đã xét hỏi, đối đáp có phần kịch tích 
để làm rõ hành vi cưỡng dâm.

Tại tòa giả định, sau khi trải qua các phần, Hội 
đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 05 năm 
tù giam về tội "Cưỡng dâm người đủ từ 13 tuổi đến 
dưới 16 tuổi”.

Thông qua phiên tòa giả định các em sinh viên 
cũng phổ biến và tuyên truyền về cách phát hiện 
và bảo vệ bản thân trước những hành vi quấy rối 
tình dục của kẻ xấu. Đồng thời kịch liệt lên án các 
hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Đại diện UBND phường Linh Trung, ông Trần 
Thanh Ca – Công chức tư pháp hộ tịch của Đại diện UBND phường Linh Trung, ông Trần Thanh Ca (bên phải) Công chức 

tư pháp hộ tịch

Toàn cảnh phiên tòa giả định của các em sinh viên Đại học Ngân hàng 
TP.HCM thực hiện
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ổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
thực hiện các Đề án về PBGDPL  
trên địa bàn thành phố Tân An

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là Báo cáo viên pháp 
luật, Tuyên truyền viên pháp luật, Giáo viên dạy môn giáo 
dục công dân của các Trường Trung học phổ thông và 

Trường Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Tân An.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bà Lê Thị Lo - Trưởng 

phòng Phòng PBGDPL - Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật 
tỉnh giới thiệu các nội dung: Một số vấn đề chung về PBGDPL, 
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về công tác PBGDPL, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp 
luật. Công tác tổ chức, triển khai hoạt động PBGDPL của Báo 
cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ làm công tác 
PBGDPL;…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc 
Sở Tư pháp đề nghị đại biểu tham gia công tác PBGDPL phải 
thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương 
pháp tuyên truyền PBGDPL để đáp ứng kịp thời yêu cầu công 
tác PBGDPL trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động tham 
mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình về công tác 
tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời, chính 
xác, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế;…

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ và Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  n

PHAN ĐỨC BỘ
SỞ TƯ PHÁP TỈNH LONG AN

Bà Lê Thị Lo – Trưởng phòng Phòng PBGDPL phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghịnh với ma túy bị Công an 
TP.Biên Hòa phát hiện tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố. 

Quang cảnh buổi hội nghị

LONG AN: 

Thực hiện Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 25/4/2022 của 
UBND tỉnh Long An về thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo 
dục pháp luật (PBGDPL) do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện 
năm 2022, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, sáng ngày 
28/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Long An đã phối hợp với UBND 
thành phố Tân An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
thực hiện các Đề án PBGDPL năm 2022. Đến dự và phát biểu 
khai mạc Hội nghị có Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở 
Tư pháp.
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XỬ LÝ NGHIÊM CÔNG 
CHỨC, VIÊN CHỨC UỐNG 

RƯỢU BIA VẪN LÁI XEHÀ VŨ

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ 
Trọng Hải vừa ra Công điện số 07/
CĐ-UBND ngày 21/6/2022 “Về việc 
chấp hành quy định về phòng, 
chống tác hại của bia rượu”.

Thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg 
ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc cấp hành quy định về 

phòng, chống tác hại của rượu, bia; để thực 
hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông 
(TNGT) năm 2022 từ 5-10% so với năm 
2021 cả về số vụ, số người chết và số người 
bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu 
Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, 
đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm 
vụ và giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông trên địa bàn.

Nội dung công điện yêu cầu phải nêu 
cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, 
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND 
các huyện, thành phố, thị xã trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị, 
sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực 
lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh 
viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm 
uống rượu, bia.

Đối với cá nhân, tập thể vi phạm phải 

chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh. Công điện yêu cầu Công 
an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT, Công an các 
huyện, thành phố, thị xã và các lực lượng 
liên quan thường xuyên tăng cường thực 
hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm 
người điều khiển phương tiện giao thông 

SIẾT CHẶT TUẦN TRA, 
KIỂM SOÁT TRẬT TỰ 
AN TOÀN GIAO THÔNG

ĐỖ TRÌNH

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Chơn Thành 
đang quyết liệt triển khai thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi 
phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20/6 đến 20/9/2022).

heo đó, cảnh sát giao thông 
huyện phối hợp với các lực 
lượng tích cực đẩy mạnh tuyên 
truyền trong nhân dân về Luật 
Giao thông đường bộ và tham 
gia tuần tra, kiểm soát trên các 
tuyến đường trong huyện.

Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, 
Công an huyện Chơn Thành tổ chức tuyên 
truyền, phát tờ rơi vận động 100% chủ 
nhà hàng, quán nhậu... nhắc nhở khách 
hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm 
quy định về Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia, không điều khiển phương 
tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia. 
Bên cạnh đó, đối với các cá nhân, doanh 
nghiệp có phương tiện vận tải, chủ bến 
bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa ôtô viết cam 
kết chấp hành nghiêm việc bốc xếp, chở 
hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, 
không cơi nới thùng xe. Nếu vi phạm kích 

thước thùng xe buộc tự giác tháo, cắt 
thùng xe trở về đúng thiết kế. Ông Cao 
Văn Bình, Phó giám đốc Công ty vận tải 
Mai Đình, thị trấn Chơn Thành cho biết: 
“Qua tuyên truyền của Công an huyện, 
công ty đã kiểm tra lại hết các xe tải. Xe 
nào đã cơi nới kích thước thùng xe thì 
cho cắt, hạ xuống theo đúng tiêu chuẩn 
của đăng kiểm đưa ra. Chúng tôi cam kết 
chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ”.

Cũng thông qua tuyên truyền của Công 
an huyện, ông Phạm Ngọc Tuấn, chủ bãi 
vật liệu xây dựng ở ấp 3, xã Minh Long cho 
biết: “Qua tuyên truyền của cảnh sát giao 
thông huyện, chúng tôi hứa chấp hành 
đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo 
phương tiện vận chuyển đất, cát không 
quá khổ, quá tải, không rơi vãi ra đường”.

Theo báo cáo của Công an huyện Chơn 
Thành trong 6 tháng đầu năm 2022, lực 
lượng cảnh sát giao thông - trật tự đã 

tuần tra, kiểm soát 330 ca, phát hiện xử 
lý 1.026 trường hợp vi phạm về trật tự an 
toàn giao thông. Qua đó, xử lý vi phạm 
theo chuyên đề: 2 trường hợp xe ôtô tải 
quá niên hạn sử dụng, 11 trường hợp quá 
tải; 167 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 
6 trường hợp vi phạm tốc độ. 

Những ngày này, Công an huyện Chơn 
Thành thường xuyên bố trí lực lượng, 
phương tiện, thiết bị kỹ thuật tăng cường 
tuần tra, kiểm soát các loại phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ. Qua đó 
kiên quyết xử lý nghiêm đối với người 
điều khiển cùng chủ phương tiện vi phạm 
về nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng 
xe, chở hàng quá tải, quá khổ… để kiềm 
chế, giảm tai nạn giao thông. Thiếu tá 
Hồ Minh Nhân, Phó đội trưởng Đội Cảnh 
sát giao thông - trật tự Công an huyện 
Chơn Thành cho biết: Thời điểm này, lực 
lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường 

Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quân xử lý nồng độ cồn

về số ca tuần tra, ngày thực hiện 4 ca, 
tăng cường thời lượng, qua đó đã phát 
hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  
Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm từ 
ngày 20-6 đến nay, lực lượng cảnh sát 
giao thông huyện đã dừng kiểm tra 149 
trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao 
thông, trong đó 8 trường hợp quá tải, 50 
trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 
78 phương tiện vi phạm... Qua đây mong 
muốn các tầng lớp nhân dân trong huyện 
có ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông 
đường bộ để kiềm chế, làm giảm tai nạn 
giao thông.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Công an 
huyện Chơn Thành, mong rằng mỗi người 
dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức 
chấp hành tốt luật giao thông, để vừa bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
vừa góp phần bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trên địa bàn. n

mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn 
hoặc có chất ma túy theo quy định.

Sở Y tế và cơ quan chức năng của sở, 
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND 
các huyện, thành phố, thị xã tăng cường 
xử lý các hành vi vi phạm quy định của 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
theo quy định của Nghị định số 117/2020/
NĐ-CP. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ 
đạo cơ quan thông tấn, báo chí ở tỉnh và 
địa phương tăng cường tuyên truyền về 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
và nguyên nhân, hậu quả của TNGT nói 
chung, TNGT do vi phạm về nồng độ cồn 
nói riêng để nâng cao nhận thức của người 
dân.Nghiêm túc thực hiện “đã uống rượu, 
bia không lái xe”. Đẩy mạnh tuyên truyền 
trên mạng xã hội, hạ tầng số và vào các 
khung giờ vàng trên sóng truyền hình.

Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục 
theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực 
hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 
16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-
CP, Nghị định s 123/2021/NĐ-CP.

Định kỳ (hàng quý, vào ngày 20 của tháng 
cuối quý) tổng hợp, báo cáo kết quả và 
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. n

Công an huyện Chơn Thành kiểm tra chiều cao phương tiện xe tải trên tuyến ĐT751
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IỆU QUẢ TỪ VIỆC ĐỔI 
MỚI NỘI DUNG, HÌNH 
THỨC TUYÊN TRUYỀN 
PHÁP LUẬT
Ở THƯỜNG XUÂN, THANH HÓA

MINH PHƯƠNG - PHẠM HÒA

Thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu 
tranh với tội phạm ma túy, trộm cắp tài 
sản; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao 
thông; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 
chặn hoạt động xuất cảnh trái phép sang 
Campuchia, thời gian qua Công an huyện 
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã có 
nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu 
quả trong công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán 
bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Công an huyện Thường Xuân đã chủ động phối 
hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao 
và du lịch huyện tăng cường thời lượng tuyên 

truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của 
huyện và các xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền chủ 
yếu tập trung cảnh báo các phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm; những hậu quả, tác hại của 
ma túy,… Từ đó, nhắc nhở người dân chủ động phòng 
ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm cũng như các hành vi 
vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an 
huyện Thường Xuân cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, 
Công an huyện đã thành lập Tổ tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục pháp luật do một đồng chí Phó Trưởng Công 
an huyện làm Tổ trưởng; Đội trưởng các đội nghiệp vụ 
là thành viên để tiến hành các buổi tuyên truyền trực 
tiếp tại địa bàn cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, 
vùng xa, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT). 

Để thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng Nhân 
dân tham gia, Công an huyện Thường Xuân đã tổ 
chức các buổi tuyên truyền vào buổi tối, lồng ghép với 
các chương trình văn nghệ do Đội văn nghệ xung kích 
của Công an huyện mà lực lượng nòng cốt là đoàn 
viên, thanh niên Công an phối hợp Đoàn xã tổ chức 
biểu diễn.

Các bài tuyên truyền đều được chỉ huy các đội 
nghiệp vụ chuẩn bị, dựa trên cơ sở các quy định của 
pháp luật và được biên tập cho phù hợp với đặc điểm, 
tình hình của từng địa phương. Với hình thức tuyên 
truyền đa dạng, phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ 
hiểu, các buổi tuyên truyền tại các khu dân cư đã thu 
hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia. Thông qua 
đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp 

hành pháp luật cho hàng nghìn người dân trên địa 
bàn huyện. 

Đặc biệt, cũng từ chính những buổi tuyên truyền 
này đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện 
Thường Xuân làm tốt công tác dân vận, nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân từ đó phát động 
mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc ngay từ cơ sở. Chỉ tính từ đầu tháng 6/2022 
đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp 
với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 13 buổi 
tuyên truyền pháp luật với các nội dung về phòng, 
chống tội phạm, xuất cảnh lao động trái phép và 
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 
vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
tại các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ, 
Luận Khê…

Cùng với các hình thức tuyên truyền trên, Công an 
huyện Thường Xuân còn phát huy thế mạnh của các 
trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật, như tổ chức viết và đăng tải trên 200 
bài tuyên truyền trên các trang fanpage, facebook, 
Zalo của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn.

Việc đổi mới hình thức và đa dạng nhiều biện 
pháp tuyên truyền bước đầu đã nhận được sự đồng 
tình, ủng hộ và thu hút đông đảo quần chúng Nhân 
dân tham gia, nhất là các buổi tuyên truyền trực tiếp 
bằng hình thức sân khấu hóa đã để lại ấn tượng tốt 
đẹp và sự hứng khởi trong Nhân dân, được cấp ủy, 
chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao, vừa 
góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 
pháp luật của Nhân dân, vừa phát huy được sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn 
dân trong công tác bảo đảm ANTT. Cách làm sáng 
tạo này cần tiếp tục được nghiên cứu, nhân rộng. n

Công an huyện Thường Xuân tổ chức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã Luận Khê

Công an huyện Thường Xuân lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật với các tiết mục văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia



SỐ: 15 (15) - NGÀY 15-08-2022 29

Đề xuất đầu tư xoá "điểm đen" 
tai nạn đường sắt

KỲ NAM

Cục Đường sắt VN đề xuất phân quyền, giao UBND cấp tỉnh thực hiện 
đầu tư xử lý vị trí tiềm ẩn TNGT trên đường sắt quốc gia.

ục Đường sắt VN vừa 
trình Bộ GTVT Đề án 
“Phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực đường 
sắt”. Một điểm đáng chú 

ý trong Đề án này là đề xuất phân cấp 
cho các địa phương tổ chức đầu tư 
xây dựng các công trình đảm bảo 
ATGT trên đường sắt quốc gia.

Theo Cục Đường sắt VN, từ năm 
2007 đến nay, Bộ GTVT đã đầu tư xây 
dựng khoảng 86km đường gom dọc 
đường sắt bằng nguồn vốn NSNN 
theo mục tiêu quy mô của dự án xây 
dựng đường gom, bảo đảm ATGT, 
tránh phát sinh lối đi tự mở (LĐTM).

Tại Quyết định 358/QĐ-TTg ngày 
10/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành 
lang ATGT và xử lý dứt điểm LĐTM 
qua đường sắt (Đề án 358), mục tiêu 
là đến năm 2025 hoàn thành xóa bỏ 

toàn bộ các LĐTM trên các tuyến 
đường sắt.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao 
Bộ GTVT thực hiện 3 hạng mục công 
trình đảm bảo ATGT đối với mạng 
lưới đường sắt quốc gia hiện có trong 
giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh 
phí dự kiến hơn 2.297 tỷ đồng.

Ba hạng mục này gồm: Lập hồ sơ 
lập hồ sơ quản lý hành lang ATGT 
đường sắt và cắm mốc giới hành lang 
ATGT đường sắt trong khu vực đô 
thị; Xử lý các vị trí vi phạm hành lang 
ATGT đường sắt tiềm ẩn tai nạn giao 
thông đường sắt; Xây dựng đường 
ngang, hầm chui để xóa bỏ các LĐTM 
còn lại. Tuy nhiên nguồn ngân sách 
Trung ương bố trí cho các hạng mục 
này chưa xác định.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao 
33 UBND tỉnh/thành phố xây dựng 
654,9km đường gom với kinh phí dự 

kiến 4.634 tỷ đồng để đến năm 2025 
hoàn thành xóa bỏ toàn bộ LĐTM.

Cục Đường sắt VN cho hay, việc xây 
dựng đường ngang, hầm chui kết hợp 
xây dựng đường gom, xử lý các vị trí 
vi phạm hành lang ATGT đường sắt 
tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt 
là giải pháp kỹ thuật để xóa bỏ LĐTM 
qua đường sắt.

Mặt khác, theo Nghị định số 
65/2018/NĐ-CP, trách nhiệm của 
chính quyền địa phương có đường sắt 
đi qua là thực hiện quản lý, thu hẹp, 
xóa bỏ LĐTM qua đường sắt bằng 
nguồn ngân sách của địa phương 
hoặc từ ngân sách trung ương phân 
bổ cho địa phương theo dự án được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Cục Đường sắt VN, hiện 
nguồn vốn ngân sách Trung ương cho 
đầu tư phát triển KCHT đường sắt giai 
đoạn 2021-2025 rất hạn hẹp, chỉ tập 

Hàng trăm đường ngang có người gác sẽ có thêm "tai mắt" khi được bổ sung hệ 
thống tín hiệu.

trung chủ yếu vào cải tạo, nâng cấp, 
bảo trì công trình đường sắt hiện tại 
để đảm bảo an toàn chạy tàu. Còn 
nguồn ngân sách Trung ương bố trí 
cho Bộ GTVT đầu tư cho các công 
trình đảm bảo ATGT chưa được xác 
định.

“Do đó, để đảm bảo tính đồng bộ 
khi đầu tư các hạng mục công trình 
đảm bảo ATGT đường sắt, giảm gánh 
nặng đầu tư cho ngân sách Trung 
ương, cần thiết xem xét phân quyền 
cho UBND cấp tỉnh/thành phố có 
tuyến đường sắt đi qua để tổ chức 
quản lý, thực hiện đầu tư đối với: Xử lý 
các vị trí vi phạm HLATGT đường sắt 
tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt; 
Đường ngang, hầm chui.

Sau khi xây dựng xong địa phương 
bàn giao tài sản đường ngang này 
cho Bộ GTVT để tổ chức quản lý, bảo 
trì.”, Cục Đường sắt VN đề xuất. n

Khối thi đua các cơ quan 
Nội chính tỉnh gồm 7 cơ 
quan, đơn vị, gồm: Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh, Công an 
tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân 
dân tỉnh, Tòa án Nhân dân 
tỉnh, Cục Thi hành án Dân 
sự  tỉnh, Thanh tra tỉnh và  
Sở Tư pháp.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 
6 tháng đầu năm 2022, các 
đơn vị trong Khối đã xây dựng 

kế hoạch thực hiện phong trào thi 
đua, xác định các nội dung, chỉ tiêu thi 
đua, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính 
trị của từng ngành, từng đơn vị. Các 
phong trào thi đua của các cơ quan, 
đơn vị trong khối được triển khai bám 
sát chủ đề của tỉnh, nhiệm vụ chính 
trị của từng ngành và được triển khai 
thực hiện sâu rộng, hiệu quả trên tất 
cả các lĩnh vực, được cán bộ, công 
chức, viên chức, chiến sĩ, người lao 

động tích cực hưởng ứng tham gia.
Thông qua phong trào thi đua, 

khen thưởng của Khối góp phần quan 
trọng vào việc hoàn thành thắng lợi 
các nhiệm vụ công tác của từng đơn 
vị và thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 
2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối 
Nội chính tiếp tục quán triệt cán bộ, 
công chức trong ngành thực hiện 
có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 
các văn bản chỉ đạo của Trung ương 
và của tỉnh về công tác xây dựng tổ 
chức Đảng trong sạch, vững mạnh, 
xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, 
toàn diện.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, quan 
tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 
nước trong Khối, thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu và nội dung giao ước thi 
đua của Khối đã đề ra, lập thành tích 
chào mừng những ngày kỷ niệm lớn 
của đất nước. n PV

Khối các cơ quan Nội chính 
tỉnh Bắc Giang sơ kết công 
tác thi đua, khen thưởng  
6 tháng đầu năm 2022

Toàn cảnh Hội nghị
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ma túy núp bóng  
thực phẩm chức năng 
và đồ uống

CẢNH 
BÁO

LAI VÕ

Một số nước trên thế giới không 
cấm các loại thực phẩm chức 
năng hay đồ uống chứa ma túy. 
Do đó, đây là kẽ hở các đối tượng 
lợi dụng lén lút mang vào Việt 
Nam để phát tán sử dụng, dẫn 
đến ngộ độc trong thời gian qua.

ục Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy - Bộ công an cho biết, 
thời gian qua, trên thế giới và Việt 
Nam xuất hiện 2 dạng ma túy ma 
túy mới núp bóng thực phẩm gồm: 

Thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy 
và ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng 
gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục 
trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy, thực phẩm chức năng có chứa chất 
ma túy được sản xuất, đóng gói có phép, 
loại này ở một số nước trên thế giới không 
cấm và cho phép sản xuất với hàm lượng 
quy định có ghi trên bao bì sản phẩm và có 
cảnh báo người dùng. Thời gian qua, các đối 
tượng lợi dụng lén lút mang vào Việt Nam 
phát tán sử dụng dẫn đến ngộ độc như ở Hạ 
Long, Quảng Ninh. Đối tượng mang từ siêu 
thị ở Mỹ về cho người nhà sử dụng nhưng 
không nói cho người nhà biết có chứa chất 
ma túy. Mặt khác, viên kẹo chứa lượng nhỏ 
chất ma túy. Loại này người dùng có thể bị 
nhầm lẫn, dùng quá liều gây nguy hiểm.

Ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng 
thực phẩm, đồ uống: Đây là thủ đoạn tinh vi 
của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức 
năng để vận chuyển, mua bán trót lọt. Thực 
chất, đây là ma túy pha trộn với thực phẩm 
và đồ uống. Đơn cử, vụ bán bánh cần sa trên 
mạng internet xảy ra trên địa bàn thành phố 
Hà Nội đã được cơ quan chức năng kịp thời 
phát hiện, triệt xóa tháng 12/2019; vụ nhóm 
học sinh Trường THPT Hoành Bồ, Quảng 
Ninh sử dụng kẹo có chứa chất ma túy, bị 
ngộ độc phải cấp cứu tháng 10/2021; vụ bán 
nước xoài có chứa chất ma túy tại TPHCM 

tháng 10/2020; vụ bán socola có chứa chất 
ma túy tại Đông Anh, Hà Nội tháng 6/2022. 
Người vận chuyển tàng trữ, mua bán loại này 
biết nó là ma túy nhưng khi bị bắt thường 
che dấu ý thức chủ quan không biết là ma 
túy để nhằm chối tội.

Để ngăn chặn loại tội phạm này, đại diện 
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
cho biết, thời gian tới cần phải thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng 
nhiều hình thức, đặc biệt là qua các phương 
tiện thông tin đại chúng về chính sách pháp 
luật của Nhà nước, tác hại của ma túy và các 
phương thức, thủ đoạn hoạt động của các 
đối tượng phạm tội về ma túy, cách nhận 
biết ma túy, các loại thực phẩm, đồ uống dễ 
bị tội phạm lợi dụng pha trộn.

Phối hợp với các cơ quan chức năng như 
Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường 
kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là 
thực phẩm không rõ nguồn gốc được nhập 
vào Việt Nam để phòng ngừa tác hại đối với 
cộng đồng. Phát huy sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị, các cấp, các ngành, toàn 
dân tham gia và tiến hành đồng bộ các biện 
pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm về ma túy.

Các cơ quan chức năng ngành Công an từ 
Trung ương đến địa phương thường xuyên 
tăng cường phối hợp với các nhà trường, 
chính quyền địa phương các cấp các ngành, 
với từng gia đình trong công tác giáo dục, 
quán lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội 
phạm ma túy.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
tiếp tục tăng cường thường xuyên cặp nhật, 
theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu liên quan 
đến tội phạm về ma túy núp dưới bóng các 
loại thực phẩm, đồ uống để thông báo, chỉ 
đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa 
phương trên toàn quốc tuyên truyền tới toàn 
thể nhân dân và kịp thời phát hiện, bắt giữ, 
điều tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp 
vi phạm. Tăng cường xử điểm, xử lưu động 
các vụ liên quan đến tội phạm về ma túy núp 
bóng các loại thực phẩm, đồ uống nhằm 

tuyên truyền, phòng ngừa loại tội phạm này.
Hướng dẫn nhân dân phát hiện, cung cấp 

đầy đủ các thông tin cho các cơ quan chức 
năng về tội phạm ma túy núp dưới bóng các 
loại thực phẩm, đồ uống để kịp thời bất giữ, 
điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định 
của pháp luật. Ngoài việc giáo dục, quản lý 
con em trong gia đình tránh xa tệ nạn ma túy 
thì lực lượng Công an rất cần có các thông 
tin kịp thời, đầy đủ của người dân khi phát 
hiện các thông tin liên quan đến tệ nạn, tội 
phạm ma túy để phục vụ công tác phòng 
ngừa, đấu tranh. n

Ma túy dạng nước dâu

Ma túy trong vỏ bọc socola mang từ nước ngoài về Việt 
Nam đã bị lực lượng Hải quan Hà Nội phối hợp với lực 

lượng chức năng bắt giữ.
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