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RUNG CẤP NGHỀ BÌNH THẠNH 
LONG TRỌNG TỔ CHỨC  
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

TP.HỒ CHÍ MINH: 

Theo kế hoạch năm học mới niên 
khóa 2022 – 2023, sáng ngày 
5/9/2022 Trường Trung cấp nghề 
Bình Thạnh long trọng tổ chức lễ 
khai giảng năm học mới. Tham dự 
buổi lễ có đại diện Quận ủy, UBND, 
Phòng LĐTB-XH quận Bình Thạnh, 
Ban Giám hiệu nhà trường, các 
thầy cô giảng viên, quý đại biểu 
khách mời và cùng toàn thể các 
học sinh Trường Trung cấp nghề 
quận Bình Thạnh.

Buổi lễ khai giảng của Trường Trung cấp 
nghề Bình Thạnh được tổ chức long trọng 
với sự tham gia của quý đại biểu khách mời, 

quý thầy cô, ban giám hiệu nhà trường cùng toàn 
thể các em tân học sinh, sinh viên của trường niên 
khóa 2022 – 2023.

Mở đầu buổi lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Ngọc 
Loan – Quận uỷ viên – Trưởng phòng LĐTB-XH 
đọc thư của Chủ tịch nước gửi cho ngành giáo dục 
nhân ngày khai giảng năm học mới. Đồng thời gửi 
lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy - trò 
trường Trung cấp nghề Bình Thạnh.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, thầy Nguyễn 
Ngọc Bảo Chương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 
nhà trường mong muốn toàn thể học viên tiếp tục 
phát huy sự quyết tâm trong học tập, nghiên cứu 
và chấp hành tốt những quy chế đào tạo, quy định 
của nhà trường để đạt được kết quả tốt nhất trong 
học tập, tích cực tham gia những phong trào của 
nhà trường. Các khoa, phòng của trường cũng 
phối hợp chặt chẽ, tổ chức giảng dạy cho các lớp 
theo đúng kế hoạch đã đề ra, khắc phục mọi khó 
khăn, trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
năm học 2022 – 2023. Đồng thời động viên các tân 
học sinh hoàn thành tốt khóa học, đáp ứng được 
sự kỳ vọng của nhà trường trong việc đào tạo đội 
ngũ học sinh chất lượng.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, thầy 
Nguyễn Ngọc Bảo Chương cũng gửi lời cảm ơn 
đến sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện 
của Quận ủy, UBND quận, sự phối hợp thường 
xuyên, mật thiết với Đảng ủy UBND – UBMTTQVN 
phường 11, phường 12. Sự hướng dẫn và hỗ trợ kịp 
thời của Phòng LĐTBXH, sự phối hợp của Phòng 
GDĐT và các phòng ban thuộc UBND quận.

Đồng thời, nhà trường cũng biểu dương tinh 
thần đoàn kết, sự gắn bó và trách nhiệm cao 
của đội ngũ CB - GV - NV và thái độ nghiêm 
túc, đoàn kết của tất cả học sinh, sinh viên toàn 
trường trong suốt quá trình giảng dạy và học tập 
cũng như sự đóng góp, quan tâm của bậc cha mẹ 
học sinh...

Trong không khí của buổi lễ khai giảng, Trường 
Trung cấp nghề Bình Thạnh quyết tâm thực hiện 
cải cách sâu và rộng, phát huy những chủ trường, 
chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp, cùng với đó là xây dựng 
chuyên nghiệp hóa hoạt động đào tạo nghề học 
sinh, nâng tầm kỹ năng và chuyên môn để mang 
lại sự uy tín, chất lượng của trường.

Trong suốt những năm qua, trường không 
ngừng nâng cao năng lực giảng dạy. Bằng chứng 
cho thấy trường ngày càng nhận được sự tin 
tưởng, lựa chọn của các em học sinh đăng ký theo 
học tại trường ở hệ trung cấp, sơ cấp nghề.

Trường thường xuyên tổ chức đào tạo sơ cấp 
nghề, dạy nghề thường xuyên như: hàn, tiện, 
phay bào, cơ khí chính xác, điện tử, điện xí 
nghiệp, sửa  chữa thiết bị văn phòng, sửa chữa 
điện thoại di động, sửa chữa xe máy/ ô tô, đào tạo 
lái xe, tin học, ngoại ngữ, thời trang, may mặc, nữ 
công gia chánh… với quy mô mỗi năm hơn 6.000 
lượt học viên.

Ở hệ trung cấp, trường đào tạo các ngành nghề 
như: kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, quản 
trị mạng, công nghệ ô tô, kim loại, kỹ thuật máy 
lạnh, điện công nghiệp, nghiệp vụ nhà hàng, may 
mặc thời trang… Ở các ngành nghề đều có đội ngũ 
giảng viên, giáo viên nhiều kinh nghiệm, giảng 
dạy tận tâm cho các em học sinh.

Với sự chất lượng, thầy trò Trường Trung cấp 
nghề Bình Thạnh quyết tâm giảng dạy và học tập 
tốt, thực hiện tốt những mục tiêu trong năm học 
mới. Buổi lễ khao giảng diễn ra thành công tốt 
đẹp trong không khí trang trọng, phấn khởi và dự 
báo một năm học nhiều thành công và thắng lợi. n

TRẦN HÒA

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Quận uỷ viên 
– Trưởng phòng LĐTBXH đọc thư của Chủ 
tịch nước gửi cho ngành giáo dục nhân 
ngày khai giảng năm học mới

Thầy Nguyễn Ngọc Bảo Chương - Bí thư chi 
bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai 
giảng năm học mới 2022 - 2023

Học sinh Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh trong buổi lễ khai giảng năm 
học mớiKhen thưởng những sinh giỏi toàn diện

Lễ khai giảng trường Trung cấp nghề quận Bình 
Thạnh 2022 - 2023
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In tại Xí nghiệp In II - 
Công ty TNHH MTV In Ba Đình - Bộ Công an

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 

60 NĂM THÀNH LẬP
SÁNG 11/9, TẠI HÀ NỘI, HỌC VIỆN 
BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TỔ CHỨC 
TRỌNG THỂ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM 
THÀNH LẬP (1962-2022) VÀ ĐÓN NHẬN 
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA.

ới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: 
Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Giám đốc Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội 
đồng Lý luận Trung ương; Tô Huy Rứa, 

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương 
Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên 
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 
Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư 
Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung 
ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Thay mặt lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 
PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng trường đã đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc gửi Học viện nhân kỷ niệm 60 năm 
Ngày truyền thống.

Trong thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trên chặng 
đường lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng 
thành, tuy mang nhiều tên gọi khác nhau, song Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền luôn là trường đào tạo cán bộ 
uy tín của Đảng.

Từ năm 1993 đến nay, là bộ phận cấu thành Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, giảng 
viên, học viên, sinh viên của Học viện đã không ngừng 
phấn đấu, tâm huyết, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao; quyết tâm xây dựng Học viện là một 
trường Đảng, một cở sở giáo dục đại học, sau đại học 
có tầm vóc, uy tín hàng đầu về đào tạo giảng viên lý luận 
chính trị và cán bộ tư tưởng-văn hoá và báo chí-truyền 
thông trong cả nước.

Học viện là một địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục, 
đào tạo nước nhà. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, 
biểu dương những thành tựu mà Học viện đạt được 
trong 60 năm qua.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng thời gian tới, thầy và 

trò nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy những 
giá trị truyền thống, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi 
mới; không ngừng đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất 
lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp 
nhiều hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ 
cho hệ thống chính trị, cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cho đất nước, khu vực và thế giới.

Trong 60 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng 
cho đất nước hơn 70 nghìn cán bộ có trình độ cử nhân, 
thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị, công tác 
tư tưởng, báo chí-truyền thông, trong đó có hàng nghìn 
cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh ở hệ thống các trường Đảng, các 
trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo của các 
tổ chức chính trị-xã hội và hàng nghìn phóng viên, biên 
tập viên, cán bộ làm công tác truyền thông, cán bộ 
quản lý ở các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, các 
cơ quan truyền thông trong cả nước.

Đội ngũ cán bộ do Học viện đào tạo, bồi dưỡng có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, 
năng lực chuyên môn cao, đã có những cống hiến to 
lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân 
dân ta. Nhiều người trong số đó đã trở thành các nhà 
khoa học đầu đàn, các nhà giáo có uy tín, các nhà báo, 
biên tập viên có tên tuổi… Không ít người đã trở thành 
cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ chủ chốt của Đảng, 
Nhà nước trong các ngành, lĩnh vực ở Trung ương và 
các địa phương.

Với những cống hiến bền bỉ trong 60 năm xây dựng 
và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã 
nhận được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen 
thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng 
Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao tặng Huân 
chương Độc lập hạng Ba cho Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền. n  PV

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 
Huân chương Độc lập hạng Ba cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
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HỘI THẢO GÓP Ý  
DỰ THẢO SỬA ĐỔI 
LUẬT ĐẤT ĐAI

VỪA QUA, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ 
QUỐC HỘI PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI, BỘ 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 
VÀ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TỔ CHỨC “HỘI THẢO GÓP Ý DỰ 
THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)”.

hủ trì buổi Hội thảo là Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ và các phó chủ tịch Quốc hội. Chủ 
nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Hội Luật gia 
Việt Nam tham gia tiếp thu và đóng góp ý kiến. 

Bên cạnh đó, có đại diện một số cơ quan của Quốc hội, cơ quan 
thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; đại 
diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Hội đồng Lý luận 
Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường 
đại học, các viện nghiên cứu, một số doanh nghiệp,…

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận và trao đổi đã đề cập đến 
hai nhóm nội dung lớn theo đúng tinh thần Nghị quyết 18/NQ-
TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII và những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra.Nội dung thứ nhất: 
là những vấn đề chung; cơ chế, chính sách về tài chính đất đai; 
về giá đất; về hoàn thiện cơ chế định giá đất; về cơ chế đấu giá 
đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Nội dung thứ hai là vấn đề 
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; về chế độ quản lý 
và sử dụng đất đai và một số nội dung, chính sách khác như: Về 
hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư 
trong hoạch định và thực hiện các chính sách tài chính về đất 
đất đai; về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất 
đai; về giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất...

Ông Phan Văn Đen (cử tri ngụ tại Khu phố 6, phường An Thới, 
thành phố Phú Quốc) nói: “Theo dõi các kỳ họp Quốc hội qua 
báo chí, người dân chúng tôi hết sức vui mừng phấn khởi trước 
những nội dung, hành động bám sát nguyện vọng của nhân dân 
mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề ra. Nhất là nội dung nói về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; về chế độ quản lý và 
sử dụng đất đai,… đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho nhân dân”.

Ông Nguyễn Việt Thái (cử tri quận Tân Bình, TP.HCM) cho 
biết: “Người dân chúng tôi rất quan tâm đến các quyết sách, 
nghị quyết do Quốc hội ban hành, đều đáp ứng đúng yêu cầu 
và nguyện vọng của nhân dân như: chính sách phát triển kinh 
tế- xã hội, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất,… phải được 

ANH DUY

thực hiện đúng quy định, không đê thiệt thòi cho nhân dân, 
những người đã góp sức, đổ biết bao mồ hôi công sức vào 
phần đất mà họ hiện đang sử dụng”.

Ông Huỳnh Thanh Lin, cử tri xã đảo Thổ Chu (được quy 
hoạch thành huyện đảo Thổ Châu), phấn khởi nói: “Là người 
dân, một cử tri ở miền đất xa xôi nhưng chúng tôi luôn theo 
dõi các thông tin liên quan đến sự phát triển kinh tế- xã hội 
của đất nước. Nội dung các kỳ họp Quốc hội đều là những 
nội dung mà người dân chúng tôi gửi gắm đến, như việc sửa 
đổi Luật Đất Đai, trong việc thu hồi đất phải thực hiện hài hòa 
quyền lợi giữa người dân và chủ đầu tư, đất đai sử dụng ổn 
định, không tranh chấp thì được cấp chủ quyền theo quy định 
của Luật Đất Đai…”. n

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Cử tri ở KP6, phường An Thới, TP Phú Quốc hân hoan trước những nội dung 
bám sát thực tiễn của dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)

Người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)
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IỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ,  
PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH NĂM 2022

Vào ngày 29/8/2022, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự 
tỉnh Nghệ An tổ chức thực binh “Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an 
ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, nổ”.

Dự Lễ thực binh có đại biểu lãnh đạo Quân đội 
nhân dân nuóc bạn Lào, Đại biểu Bộ Quốc 
phòng, lãnh đạo Quân khu IV, Bộ Tư lệnh Bộ 

đội Biên phòng; Lãnh đạo Sư đoàn Không quân 371 
Quân chủng Phòng không, không quân; Lãnh đạo 
các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng. Đại biểu 
Bộ Công an có Lãnh đạo bộ, các phòng nghiệp vụ 
Cục An ninh nội địa và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 
- Bộ Công an. Lãnh đạo tỉnh bạn Quảng Bình.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái 
Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng 
thủ, phòng thủ dân sự tỉnh, Thiếu tướng Phạm 
Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám 
đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập khu 
vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. 
Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An.

Thực binh xử lý tình huống “Phòng, chống tập 
trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, 
đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy, 
nổ” là một nội dung đặc biệt quan trọng trong công 
tác diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự 
năm 2022. Mục đích là nâng cao hiệu quả công 
tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; sự 
phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng 
Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng với các sở, 
ban, ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống phức 
tạp về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần đảm bảo 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi 
tình huống; tạo môi trường ổn định, thuận lợi phục 
vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu IV, 
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 
của UBND tỉnh; Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung 
tham mưu, chuẩn bị và hoàn thành các nội dung 
diễn tập, nhất là tổ chức thực binh xử lý tình huống 
“Phòng, chống tập trung đông người, gây rối an 
ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu 
con tin và chống cháy, nổ” theo đúng tinh thần chỉ 
đạo của Bộ Công an, của Quân khu IV và tỉnh Nghệ 
An. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt năm 
2022 của Công an tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2022, Giám đốc Công an tỉnh 
đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan chủ 

động xây dựng phương án, kế hoạch diễn tập bảo 
đảm khoa học, linh hoạt, khéo léo và sát tình hình 
thực tiễn. Đồng thời, tham mưu, huy động hơn 
2.300 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, cán bộ 
các sở, ban, ngành và lực lượng dân phòng (trong 
đó, lực lượng Công an điều động gần 1/3 tổng 
quân số), cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị 
hiện đại để huấn luyện tập trung trong khoảng thời 
gian gần 02 tháng liên tục, không kể ngày nghỉ.

Quá trình huấn luyện, đồng chí Giám đốc Công 
an tỉnh, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập đã 
thường xuyên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, 
hướng dẫn, động viên cán bộ, chiến sĩ. Quá trình 
tập luyện, huấn luyện, các lực lượng gặp rất nhiều 
khó khăn như: thời gian huấn luyện không dài, cơ 
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện còn 
thiếu thốn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Song với 
sự nỗ lực, quyết tâm, nêu cao phương châm “thao 
trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu”, các 
lực lượng cán bộ, chiến sỹ đã hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Thiếu tướng Phạm 
Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Đây 
là cuộc diễn tập thực binh xử lý tình huống tập 
trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, 
đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy 
nổ rất hoành tráng, có quy mô lớn nhất từ trước 
đến nay tại Nghệ An; với việc huy động số lượng 
lớn nhân lực, vật lực và trang thiết bị, phương tiện, 
khí tài hiện đại.

Góp phần làm nên thành công của Lễ thực binh, 
trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu 
sát, toàn diện của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh 
đạo Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Quân khu IV, đặc 
biệt là sự chỉ đạo, động viên của đồng chí Tư lệnh 
Quân khu IV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí 
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng với đó là sự 
hướng dẫn, hiệp đồng  tác chiến nhuần nhuyễn 
của các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc; sự lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát, toàn diện của BCĐ diễn tập khu 
vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An. 
Đồng thời, không thể không kể đến sự nỗ lực, cố 
gắng không ngừng nghỉ với quyết tâm “Vượt nắng, 
thắng mưa, say sưa luyện tập" của cán bộ, đảng 
viên và lực lượng vũ trang tỉnh nhà để hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra. n

PHAN VINH

NGHỆ AN:

Đ/c Phạm Thế Tùng Giám đốc Công An tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Trực thăng thả lính đặc nhiệm tiếp cận con tin

Thực binh triển khai vây bắt đối tượng buôn bán, tành trữ chất ma túy

Kết thúc buổi diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu chúc mừng 
các lực lượng chiến sỹ tham gia thực binh
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PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP GIẢI 
QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRẦN HÒA

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 
1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Trong đó, phân cấp giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Công an các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh; 

phòng cháy, chữa cháy; cấp, quản lý Căn cước 
công dân; đăng ký, quản lý phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ...

Với Bộ Công Thương, phân cấp giải quyết 
TTHC thuộc các lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; 
điện; xúc tiến thương mại; lưu thông hàng hóa 
trong nước...

Phân cấp giải quyết TTHC thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo các lĩnh vực: 
Kiểm định chất lượng giáo dục; giáo dục trung 
học; giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân; đào tạo với nước ngoài.

Với Bộ Giao thông vận tải, phân cấp giải 
quyết TTHC các lĩnh vực: Hàng hải; đường bộ; 
đường thủy nội địa; đăng kiểm; hàng không; 
đường sắt...

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với 
các bộ, cơ quan liên quan ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ các quy định liên quan theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thấm quyền xem xét, ban hành.

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các bộ, 
cơ quan ngang bộ báo cáo cấp có thẩm quyền 
áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn 
bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc lồng 
ghép nội dung phương án phân cấp trong quá 
trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp 
luật để thực thi Phương án phân cấp trong giải 
quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định này, bảo đảm chất 
lượng, tiến độ và phù hợp với nhiệm vụ, lộ trình 
tại Quyết định này, Đề án Định hướng Chương 
trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 
XV, Chương trình công tác của Chính phủ và Kế 
hoạch công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Ảnh minh họa

QUYẾT TÂM BẢO ĐẢM TTATGT DỊP LỄ QUỐC KHÁNH

THÚY THANH

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban 
hành công văn số 193/KH-UBND về kế hoạch 
bảo đảm TTATGT trong dịp lễ 2/9 và kế hoạch 

khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Trong đó, để 
bảo đảm cho người dân đi lại trước, trong và sau Lễ 
Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh, Sở GTVT chỉ đạo lực 
lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra 
giao thông phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 
theo thẩm quyền. 

Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đến Phòng PC 
08 tỉnh, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố để 
tiếp tục chỉ đạo các Trạm, Đội CSGT tiếp tục tăng 
cường công tác bảo đảm TTATGT cho người dân đi 
lại trong dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 2/9. Với tinh thần 
đó, Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 1 quyết tâm đảm 
bảo cho khu vực địa bàn mình quản lý có được một 
tình hình giao thông ổn định, không ùn tắc, không 
TNGT.

Trung tá Lê Ánh Dương - Trạm trưởng Trạm CSGT 
Suối Tre cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng 
phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt. 
Nhất là trên tuyến QL1A, các khu vực có nguy cơ 
cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, 
các trục chính ra vào Đồng Nai, các đầu mối giao 

thông trọng điểm, các điểm đang thi công; kịp thời 
khắc phục sự cố, tai nạn. Đặc biệt là trên tuyến giao 
thông huyết mạch. Trạm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các 
chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ và 
quá khổ quá tải, chở quá số người quy định để bảo 
đảm TTATGT một cách tốt nhất.

Tại Trạm CSGT quốc lộ 51, Trung tá Trần Minh 
Chí – Trưởng trạm cho biết, đã và đang tăng cường 

lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, 
triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường tuần 
tra kiểm soát tại khu vực “nóng”, kiểm soát, xử lý 
nghiêm phương tiện vi phạm luật GTĐB, không  bảo 
đảm an toàn kỹ thuật. Phối hợp với các ngành chức 
năng có liên quan để bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông thông suốt, an toàn để người dân có một kỳ 
nghĩ lễ trọn vẹn nhất.

Tại TP. Long Khánh, Đội CSGT - TT Công an TP. 
Long Khánh đã đẩy mạnh lực lượng TTKS. Đặc biệt, 
tại các các ngã ba, ngã tư. Lực lượng chức năng 
luôn có mặt vào những giờ cao điểm để phân chia 
làn đường, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, giảm 
thiểu tình trạng ùn tắc và đặc biệt là hạn chế tuyệt 
đối về tai nạn giao thông.  

Ngoài ra, các Trạm, Đội CSGT Phòng PC 08, Công 
an tại các huyện, thành phố còn đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ 
trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ, kiên trì vận 
động nhân dân thực hiện: "Đã uống rượu, bia-không 
lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Đội 
mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp 
điện"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”. n

Lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai tăng cường bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường

Các bộ, cơ quan chủ động phát hiện và kịp 
thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn 
đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển 
khai thực hiện. Văn phòng Chính phủ kiểm tra, 
đôn đốc việc thực thi Phương án phân cấp 
trong giải quyết thủ tục hành chính và tổng 
hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc của các 
bộ, cơ quan, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định. n

ĐỒNG NAI:
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TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ  
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN  
LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

VĂN CƯƠNG -  
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3  

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động 
công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định, gắn 
công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp 

với phát huy vai trò tự quản của Hội Công chứng viên 
trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ công chứng 
viên, tổ chức hành nghề công chứng, Sở Tư pháp và 
Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý hoạt động công chứng trên địa bàn 
tỉnh Bình Định.

Trên cơ sở đó, ngày 04/8/2022 Sở Tư pháp và Hội 
Công chứng viên tỉnh Bình Định đã ký kết Quy chế 
phối hợp trong công tác quản lý hoạt động công 
chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy chế được xây dựng gồm 02 Chương và 14 Điều.
Chương I, là những quy định chung, bao gồm 4 Điều 

quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; 
mục đích phối hợp; nguyên tắc phối hợp và phương 
thức phối hợp.

Chương II, gồm 10 Điều, chương này xác định cụ thể 
nhiệm vụ của Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh 
Bình Định về công tác phối hợp, quản lý hoạt động 
công chứng bao gồm về tổ chức bồi dưỡng nghiệp 
vụ công chứng viên; quản lý đội ngũ công chứng viên; 
quản lý tổ chức hành nghề công chứng; công tác 
thanh tra, kiểm tra; quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng; 
phối hợp trong tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên; 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; chế độ hội họp, thông tin, 
báo cáo và Tổ chức thực hiện.

Việc thống nhất ký kết ban hành Quy chế trên là một 
bước tiến mới trong việc phối hợp quản lý hoạt động 
công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định.  n

Ông Lê Văn Toàn – GĐ Sở TP (bên phải hình) và ông Phan Quang Dũng – 
Chủ tịch Hội Công chứng viên (bên trái hình) đang ký kết Quy chế phối hợp

Ông Lê Văn Toàn – GĐ Sở TP (bên phải hình) và ông Phan Quang Dũng – 
Chủ tịch Hội Công chứng viên (bên trái hình) đang ký kết Quy chế phối hợp

Bình Phước tập huấn chuyên sâu về xử lý 
vi phạm hành chính năm 2022

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám 
đốc Sở Tư pháp Lê Tiến Hiếu chủ trì hội nghị 
tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2022 cho khoảng 200 cán bộ là lãnh 
đạo cấp huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Tư 
pháp Lê Tiến Hiếu cho biết, Luật Xử lý vi phạm 
hành chính được ban hành ngày 20-6-2012 và 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2013, được 
sửa đổi, bổ sung ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1/1/2022. 

Qua hơn 9 năm triển khai thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính đã góp phần đảm bảo hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính. Việc áp dụng và thực hiện 
các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
đã được các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh tổ 
chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và 
đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Riêng 
năm 2021, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên 
địa bàn tỉnh đã ban hành 16.437 quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt 
nộp ngân sách hơn 32 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo 
viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu, trao đổi những 
nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong 
đó, báo cáo viên tập trung triển khai các chuyên 
đề với 6 nội dung chủ yếu: Những điểm mới của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 
lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP ngày 23-12-2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Lê Tiến Hiếu phát biểu khai mạc hội 
nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Đại biểu dự hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 
2022

SỞ TƯ PHÁP VÀ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN: 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

hành xử lý vi phạm hành chính; các biện pháp xử 
lý vi phạm hành chính; việc kiểm tra, xử lý kỷ luật 
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính; trình tự, thủ tục và một số quy định về xử 
lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị cũng 
đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực thi pháp luật xử lý vi phạm 
hành chính, mà nguyên nhân chính xuất phát từ 
những vấn đề đặc thù của mỗi địa phương.  n



8 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

ở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ 
chức họp giao ban tháng 8 
và triển khai phương hướng, 
nhiệm vụ tháng 9

PHÒNG PBGDPL – 
SỞ TƯ PHÁP TỈNH 

SÓC TRĂNG

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 
họp giao ban Lãnh đạo Sở với các Phòng, Trung 
tâm, Thanh tra thuộc Sở. Đồng chí Phạm Tuân 

– Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp. 
Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; 

Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Thanh tra, Văn 
phòng, Trung tâm thuộc Sở.

Tại cuộc họp, Văn phòng Sở đã báo cáo kết quả 
công tác Tư pháp tháng 8 và phương hướng, nhiệm 
vụ công tác Tư pháp tháng 9. Theo đó các lĩnh vực 
trọng tâm đã được Sở Tư pháp chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện đồng bộ và hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch 
đề ra. Trong tháng Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm 
định 06 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp 
ý 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 11 dự 
thảo văn bản hành chính; thường xuyên cập nhật 
tin, bài lên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Zalo 
Offical Account Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp tỉnh 
Sóc Trăng, Phổ biến, giáo dục pháp luật các bài viết, 

văn bản quy phạm pháp luật mới, chính sách có liên 
quan đến doanh nghiệp và người người dân; tổ chức 
hội nghị tọa đàm công tác nâng cao chất lượng công 
tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 cho Lãnh đạo và công 
chức pháp chế các Sở, Ban ngành tỉnh, Lãnh đạo 

Quang cảnh buổi họp

GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KIẾN 
THỨC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC 
HỖ TRỢ PHÁP LÝ

HÀ NHƯ

Thực hiện Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 
18/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Gia Lai về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Gia Lai giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 58/KH-STP 
ngày 22/12/2021 của Sở Tư pháp về hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
năm 2022; Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đội ngũ cán 
bộ, công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp ở các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Đồng 
thời giải đáp, hướng dẫn cách thức giải quyết những 
bất cập, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến công tác xử lý vi 
phạm hành chính đối với doanh nghiệp cho người thực 
hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, chiều ngày 11/8/2022, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã 
tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 
người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tham dự Hội nghị gồm có đại diện Lãnh đạo Sở Tư 
pháp, phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp cùng với 
người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và đại 
diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên 
Nguyễn Hoàng Việt - Phó Trưởng phòng, Phòng Quản 
lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp 
giới thiệu các điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 
13 tháng 11 năm 2019, Nghị định số 118/2021/NĐ-
CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xử lý vi phạm hành chính và kinh nghiệm, kỹ năng khi 

Đ/c Nguyễn Như Ý – Phó Giám đốc Sở Tư pháp khai mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành 
chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư 
pháp -Báo cáo viên trao đổi nội dung tại Hội nghị.

Phòng Tư pháp cấp huyện; tiếp tục tham mưu và chỉ 
đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực 
hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ phổ biến 
giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; trong tháng cấp Phiếu Lý lịch tư 
pháp (LLTP) trong tháng có 704 trường hợp; tổ chức 
Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 02/2022/
TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 
tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật và triển khai văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến hoạt động giám định tư pháp, phối hợp với 
Sở Y tế cho ý kiến về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám 
định viên tư pháp pháp y,...

Kết luận tại cuộc họp giao ban, đồng chí Phạm 
Tuân - Giám đốc Sở biểu dương và ghi nhận nỗ lực 
cố gắng của công chức, viên chức và lao động Sở. 
Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị 
thuộc Sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát 
các nhiệm vụ Chương trình trọng tâm Sở Tư pháp đề 
ra trong năm 2022, tập trung triển khai, thực hiện tốt 
nhiệm vụ trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu đã được đề ra. Trong quá trình 
chỉ đạo thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải 
báo cáo ngay với Ban Giám đốc để có giải pháp chỉ 
đạo kịp thời. n

xử lý hành vi vi phạm hành chính thường gặp liên quan 
đến doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất, 
kinh doanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu sôi nổi, mạnh dạn trao đổi, 
đưa ra nhiều vấn đề, vướng mắc trong quá trình triển 
khai thực hiện trên thực tế và đã được Báo cáo viên 
giải đáp.

Thông qua Hội nghị, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về 
tầm quan trọng của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới. n
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Quảng Nam  
phát hành Tờ gấp 
hướng dẫn đăng 
ký cấp Phiếu LLTP 
trực tuyến trên 
Cổng dịch vụ công

TẤN CHÁNH

Nhằm hướng dẫn công dân thực hiện 
yêu cầu đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư 
pháp (LLTP) bằng hình thức trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch 
vụ công tỉnh Quảng Nam, Sở Tư pháp đã biên 
soạn và phát hành 14.000 Tờ gấp "Hướng dẫn 
đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến 
trên Cổng dịch vụ công" cấp phát cho Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng 
Nam và 18 Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh để phổ biến, tuyên truyền 
rộng rãi cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về 
LLTP cũng như các lĩnh vực khác có liên quan.

Nội dung Tờ gấp đã hướng dẫn cụ thể về 
cách thức, quy trình thực hiện đăng ký cấp 
Phiếu LLTP trực tuyến trên các Cổng dịch vụ 
công; đồng thời hướng dẫn về việc đăng ký tài 
khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc 
trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Tờ gấp còn đưa ra một số nội 
dung lưu ý quan trọng trong việc yêu cầu cấp 
Phiếu LLTP trực tuyến, các điều kiện cần thiết 
khi đăng ký tài khoản dịch vụ công, việc thanh 
toán phí... và cung cấp Số điện thoại liên hệ 
trong trường hợp công dân cần giải đáp thắc 
mắc có liên quan.

Thông qua việc phát hành rộng rãi Tờ 
gấp "Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu Lý lịch 
tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công", 
công dân có yêu cầu cấp Phiếu LLTP sẽ có 
thể tự thực hiện được bằng hình thức trực 
tuyến mà không phải liên hệ trực tiếp hoặc đi 
lại nhiều lần; hỗ trợ cho công chức tiếp nhận 
hồ sơ trong công tác hướng dẫn người dân 
thực hiện yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP, 
qua đó tiết kiệm thời gian giải quyết, đi lại và 
chi phí cho công dân, góp phần nâng cao tỉ lệ 
hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử của tỉnh Quảng Nam. n

HÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ ĐỔI MỚI  
CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO 
DỤC PHỔ THÔNG

NGUYỄN LÊ

Qua giám sát sẽ chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành 
nghị quyết thành lập Đoàn giám sát 
chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 

88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 
của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông” .

Đoàn giám sát do ông Trần Thanh Mẫn, Phó 
Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng Đoàn 
và 18 thành viên khác đến từ các cơ quan của 
Quốc hội, một số đoàn đại biểu Quốc hội.

Một vị Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, một vị Phó Tổng Kiểm 
toán nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo 
dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 
Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – 
Thương binh và Xã hội là đại biểu mời tham gia 
đoàn giám sát.

Nghị quyết nêu rõ, phạm vi giám sát là việc 
thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị 

quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 
giai đoạn 2014 - 2022 trên phạm vi cả nước (từ 
thời điểm Nghị quyết số 88/2014/QH13 có hiệu 
lực thi hành).

Đối tượng giám sát gồm Chính phủ và các Bộ, 
ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên 
quan.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt 
được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định 
nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết 
số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/
QH14 của Quốc hội; kiến nghị giải pháp thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 
và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội 
và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Kết quả giám sát được báo cáo Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2023, trình Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về 
kết quả giám sát chuyên đề và gửi báo cáo Quốc 
hội tại kỳ họp thứ 6.

Liên quan đến sách giáo khoa, khi thảo luận 
để chọn chuyên đề giám sát  tại Quốc hội, một 
số vị đại biểu cho biết, cử tri đang rất bức xúc vì 
chương trình giáo dục phổ thông có điểm không 
phù hợp, sách giáo khoa thì còn in sai, một số nội 
dung không phù hợp. n

Ảnh minh họa
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AMPUCHIA LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN 
THÔNG TIN VỀ GIAM GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÉP

TRANG NHUNG

Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia vừa thiết lập đường dây nóng 117 để tiếp 
nhận thông tin về giam giữ người bất hợp pháp bằng các thứ tiếng như tiếng Việt, 
tiếng Anh và tiếng Trung.

Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia đã 
thông báo và kêu gọi người dân trên cả 
nước cùng tham gia nỗ lực xóa bỏ mọi 

hình thức buôn bán, giam giữ người trái phép 
bằng cách gọi đến đường dây nóng 117 để báo 
cáo các trường hợp bị giam giữ bất hợp pháp cho 
cơ quan chức năng.

Đường dây nóng 117 này được đặt tại Sở chỉ 
huy của Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, 
nơi các tổng đài viên sẽ phản hồi ngay lập tức khi 
nhận được tin báo.

Các cuộc gọi đến đường dây nóng được miễn 
phí cước và có thể thực hiện cuộc gọi ngay cả khi 
tài khoản thuê bao hết tiền.

Theo Tổng cục Công an Quốc gia, nhân viên 
tổng đài đường dây nóng này có thể giao tiếp 
bằng tiếng Việt, Anh và Trung. Nhiều ngôn ngữ 
khác có thể sẽ được bổ sung thời gian tới trong 
trường hợp có nhu cầu.

Buôn bán người và cưỡng bức lao động đang 
là một vấn nạn hết sức nhức nhối và diễn ra ngày 
càng phức tạp tại Campuchia.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/8/2022, cơ quan 
chức năng Campuchia đã phát hiện 87 vụ buôn 
người và buôn bán lao động, giải cứu 865 nạn 
nhân là người nước ngoài và bắt giữ hơn 60 nghi 
phạm.

Trong tuần cuối tháng này, lực lượng chức năng 
Campuchia đã triệt phá 7 vụ án, giải cứu 25 nạn nhân 
nước ngoài và bắt giữ 23 nghi phạm nước ngoài.

Để trấn áp hoạt động buôn người và cưỡng bức 
lao động, Campuchia cũng đã đề ra các nguyên 
tắc, kế hoạch và biện pháp thực hiện, trong đó 
có kế hoạch hành động với những nội dung quan 
trọng liên quan đến giáo dục cộng đồng, tăng 
cường công tác quản lý người nước đang sinh 
sống và làm việc tại nước này, ngoại trừ các nhà 
ngoại giao. n

Ảnh minh họa: Internet

19 người Thái Lan nhập cư trái phép vào Campuchia vừa bị bắt ngày 28/8.  
(Ảnh: Khmer Times)

ễ công bố quyết định điều 
động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Chiều ngày 07/9, Sở Tư pháp tỉnh 

Kiên Giang tổ chức Lễ công bố 
quyết định điều động, bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội Vụ đã công 
bố Quyết định số 2226/QĐ-UBND, ngày 
06/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang về việc điều động, bổ nhiệm 
đồng chí Nguyễn Ngọc Dư – Phó Chánh Văn 
phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 
ký quyết định.

Sau khi trao quyết định điều động, bổ nhiệm 
cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dư, đồng chí 
Nguyễn Hoàng Thông - Tỉnh ủy viên, Giám đốc 
Sở Nội vụ đã chúc mừng, đồng thời cũng bày 
tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, với cương vị mới, 
đồng chí Nguyễn Ngọc Dư tiếp tục phát huy 
bản lĩnh chính trị, năng lực, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm và cùng toàn thể công chức, viên 
chức và người lao động Sở Tư pháp đoàn kết, 

năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc 
Dư, tân Phó giám đốc Sở cảm ơn sự tin tưởng 
của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trọng 
trách mới và tiếp tục trau dồi, phát huy công việc 
ở một cương vị mới, thách thức mới và cùng tập 
thể lãnh đạo Sở Tư pháp đoàn kết, thống nhất 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 
Đồng thời, rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo, 
giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh 
đạo Sở và sự đồng tâm của toàn thể công chức, 
viên chức, người lao động Sở Tư pháp để chung 
tay xây dựng ngành và địa phương ngày càng 
vững mạnh. nTrao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Sở Tư pháp tỉnh Kiên GiangBÍCH LIỄU
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Làm tốt công tác xây dựng 
đời sống văn hóa cơ sở

THIÊN DUYÊN

Nhằm hướng tới xây dựng con người Đà Nẵng 
có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, các cấp, 
ngành, địa phương trên địa bàn thành phố 
không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh công tác xây 
dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đặc biệt, phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa 
- văn minh đô thị” (gọi tắt là phong trào và đề 
án) tại cơ sở ngày càng đi vào nền nếp và đạt 
nhiều kết quả khả quan.

Bảo đảm môi trường văn hóa lành 
mạnh

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng, 
trong năm 2021, cả nước nói chung, thành 
phố Đà Nẵng nói riêng tập trung toàn lực 
chống dịch, nhưng phong trào và đề án vẫn 
được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển 
khai thực hiện, ngày càng đi vào nề nếp, tác 
động không nhỏ đến đời sống người dân ở 
địa bàn dân cư cũng như mặt bằng văn hóa 
chung của thành phố.

Tại các địa phương, công tác chỉ đạo thực 
hiện phong trào và đề án được triển khai 
đồng bộ, sâu sát; công tác kiểm tra, đánh 
giá các danh hiệu văn hóa được triển khai 
chặt chẽ, nghiêm túc, có sự phối hợp, đánh 
giá sát sao của các ngành đối với những tiêu 
chí liên quan.

Đặc biệt, các cấp, ngành tập trung tăng 
cường, lồng ghép thực hiện tuyên truyền, vận 
động và thực hiện đồng bộ các giải pháp khác 
nhằm chuyển biến sâu sắc nhận thức và hành 
vi của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp 
hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa 
- văn minh, hướng tới xây dựng con người Đà 
Nẵng có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị.

Nhờ đó, trong năm 2021, danh hiệu “Gia 
đình văn hóa” đạt tỷ lệ 91,5%; danh hiệu “Tổ 
dân phố, thôn văn hóa” đạt tỷ lệ 88,5% (tăng 
6,8% so với năm 2020); danh hiệu “Phường 
đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn 
văn hóa nông thôn mới” đạt tỷ lệ 85,7% (tăng 
5,3% so với năm 2020)…

Quận Hải Châu có 13 phường và gần 
60.000 hộ gia đình sinh sống. Công tác xây 
dựng đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn 
minh đô thị cho người dân luôn là nhiệm vụ 
trọng tâm. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin 
quận Hải Châu Lê Tú Anh cho biết, song song 
với triển khai phong trào và đề án, quận còn 
vận động nhân dân tham gia cuộc vận động 
“3 hơn” (sạch đẹp hơn; an toàn hơn; văn minh, 
lịch sự hơn).

Trong đó, quận tập trung xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng 
lớp nhân dân về thực hiện nếp sống văn hóa, 
văn minh đô thị. Đồng thời, xây dựng quan 
hệ giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng 
và trong cộng đồng dân cư. Đến nay, quận 
có 107/107 tuyến đường văn minh đô thị, 
643/644 tổ dân phố không rác, 3/3 chợ văn 
minh thương mại và 14/14 điểm sáng văn 
hóa - văn minh đô thị.

“Với mục tiêu xây dựng con người Hải Châu 
văn minh, thân thiện, thời gian tới, Ban chỉ đạo 
phong trào và đề án xác định tập trung công 
tác tuyên truyền, vận động người dân thực 
hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tham 
gia các mô hình có hiệu ứng tích cực. Đồng 
thời, gắn việc thực hiện phong trào và đề án 
với các chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” 
của thành phố để xây dựng đô thị Hải Châu 
phát triển toàn diện, bền vững”, ông Lê Tú Anh 
nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng văn hóa cơ sở
Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao triển 

khai ký kết với Liên đoàn Lao động thành 
phố chương trình phối hợp xây dựng đời 
sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động 
thể dục, thể thao của công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp giai đoạn 2022-2026. Chương 
trình này nhằm nâng cao chất lượng hoạt 
động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể 
thao cơ sở; đồng thời, vận dụng điều kiện cơ 
sở vật chất và chuyên môn sẵn có để phục 
vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của 
công nhân, viên chức, lao động.

Giám đốc Nhà văn hóa Lao động thành 
phố Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông tin, thời 
gian qua, với chức năng của mình, Nhà văn 
hóa Lao động thành phố đã tổ chức, chỉ đạo 
các đơn vị liên kết, CLB trực thuộc xây dựng 
kế hoạch, chương trình hoạt động hằng 

tháng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022 
đã phối hợp nhiều Công đoàn cơ sở, đơn vị 
tổ chức các hội thi văn nghê, hoạt động thể 
thao, tạo sân chơi thiết thực, bổ ích cho cán 
bộ, viên chức, người lao động trên địa bàn 
thành phố.

“Các hoạt động văn hóa, thể thao tại Nhà 
văn hóa Lao động thành phố được duy trì 
thường xuyên, đa dạng hình thức, thu hút 
nhiều người tham gia. Qua đó, góp phần nâng 
cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt văn hóa ngày càng cao của cán bộ, viên 
chức, người lao động”, bà Nhung chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 
Phạm Tấn Xử, tiếp tục phát huy những kết 
quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2022, 
ngành đã tham mưu UBND thành phố ban 
hành kế hoạch thực hiện phong trào và đề 
án năm 2022; công văn chỉ đạo triển khai 
Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 28-12-2021 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 
trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 
2021-2026 và nâng cao chất lượng phong 
trào này trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 
địa phương có kế hoạch, giải pháp cụ thể 
tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh; lồng ghép thực hiện các cuộc vận 
động, phong trào hiện có gắn với thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, chuyên môn 
nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu và thực tiễn ở 
địa phương, đơn vị.

“Trong 6 tháng cuối năm, sở tiếp tục hướng 
dẫn công tác triển khai và phối hợp kiểm tra, 
thẩm định về công tác bình xét các danh hiệu 
văn hóa. Tập trung mục tiêu có những chuyển 
biến về nhận thức và hành động trong thực 
hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc 
cưới, việc tang. Chú trọng công tác nâng cao 
chất lượng các danh hiệu văn hóa bảo đảm 
theo tỷ lệ thực chất của phong trào”, ông Xử 
cho biết thêm. n

Người dân không được đeo bám, nài nỉ, chéo kéo khách và có lời nói hoặc cử chỉ 
thô thiển, tục tĩu thiếu văn hoá…

Phóng viên Báo Đà Nẵng tham gia hội thi karaoke khối đoàn thể, báo - đài năm 
2022 tại Nhà văn hóa Lao động thành phố. Ảnh: Xuân Dũng
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NHIỀU TRƯỜNG HỢP NHẬP KHẨU 
HÀNG HÓA VI PHẠM PHÁP LUẬT

QUỲNH NHƯ

Phát hiện nhiều trường hợp nhập khẩu hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, Cục 
Hải quan TPHCM đã ngăn chặn và gửi thông tin cảnh báo đến các lực lượng 
chức năng nhằm kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.

Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các trường 
hợp vi phạm.

Theo thông tin từ Cục Hải quan TPHCM, 
ngày 16/8/2022, Đội Kiểm soát Hải quan - 
Cục Hải quan TPHCM đã tạm giữ lô hàng 

nhập khẩu của 3 doanh nghiệp sau khi phát hiện 
hành vi vi phạm. Cụ thể, qua kiểm tra thực tế hàng 
hóa nhập khẩu của 3 doanh nghiệp, Đội Kiểm soát 
Hải quan phát hiện hàng thực nhập không đúng 
như khai báo trên tờ khai hải quan, thuế suất thuế 
nhập khẩu từ 3% theo khai báo của doanh nghiệp 
tăng lên mức 20% đối với hàng thực nhập.

Do vụ việc phức tạp, Đội Kiểm soát Hải quan 
mở rộng điều tra, đấu tranh để xác định hành vi vi 
phạm, xác định trị giá hàng vi phạm, số tiền thuế 
phải truy thu... để có căn cứ xử lý theo quy định. 
Tuy nhiên, trong quá trình thu thập thông tin liên 
quan đến doanh nghiệp vi phạm, Đội Kiểm soát 
Hải quan phát hiện một trong 3 doanh nghiệp 
trong vụ việc nêu trên đang thực hiện thủ tục giải 
thể doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp này đã 
nộp thông báo giải thể đến Phòng Đăng ký kinh 
doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM để thực 

hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp đang 

bị kiểm tra, xác định hành vi vi phạm pháp luật 
nhưng lại thực hiện giải thể doanh nghiệp, trốn 
tránh nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, ngày 
18/8/2022, Cục Hải quan TPHCM đã gửi công 
văn đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 
và Đầu tư TPHCM, Chi cục Thuế thành phố Thủ 
Đức, Chi cục Thuế quận Gò Vấp đề nghị tạm 
ngừng thực hiện thủ tục giải thể đối với doanh 
nghiệp đã nộp thông báo giải thể nêu trên và 2 
doanh nghiệp vi phạm còn lại (nếu có).

Trong thời gian qua, qua công tác nghiệp vụ, 
Cục Hải quan TPHCM phát hiện một số trường 
hợp vi phạm pháp luật hải quan, nhưng khi 
mở rộng điều tra, xác minh tại địa chỉ đăng ký 
kinh doanh của doanh nghiệp, phát hiện doanh 
nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh 
doanh, nhiều trường hợp địa chỉ đăng ký kinh 
doanh không có thật... n

Ề XUẤT XÂY DỰNG 
SÂY BAY LAI CHÂU 
THEO HÌNH THỨC PPP

MINH HOÀNG

Cảng hàng không Lai Châu được Thủ tướng 
Chính phủ xác định trong Quy hoạch phát 
triển giao thông vận tải hàng không tại 

Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 về 
việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển 
giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 với các chỉ tiêu 
định hướng đến giai đoạn 2030 là Sân bay dân 
dụng cấp 3C và sân bay quân sự cấp III; tổng mức 
đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5644/
VPCP-CN ngày 30/8/2022 truyền đạt ý kiến chỉ 
đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc 
đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu.

Cảng hàng không Lai Châu được Thủ tướng 
Chính phủ xác định trong Quy hoạch phát triển 
giao thông vận tải hàng không tại Quyết định số 

236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 về việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận 
tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 với các chỉ tiêu định hướng 
đến giai đoạn 2030 là Sân bay dân dụng cấp 3C 
và sân bay quân sự cấp III; công suất 0,5 triệu 
hành khách /năm; diện tích sử dụng đất là 167 
ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỷ 
đồng, địa điểm đầu tư tại thị trấn Tân Uyên, tỉnh 
Lai Châu. 

Dự án Cảng hàng không Lai Châu được xác 
định là dự án động lực quan trọng, có vai trò 
rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Lai Châu; góp phần đảm bảo quốc 
phòng an ninh trong công tác tuần tra, kiểm soát 
các vùng biên giới; phục vụ công tác cứu hộ, cứu 
nạn; đồng thời là Dự án động lực quan trọng của 
tỉnh Lai Châu cần đầu tư giai đoạn 2021-2025, 
nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu đã chủ động ưu tiên nguồn lực 
địa phương thực hiện công tác quy hoạch sử 
dụng đất và giải phóng mặt bằng để thu hút các 
nhà đầu tư quan tâm đầu tư xây dựng Cảng hàng 
không Lai Châu. Hiện nay có một số nhà đầu 
tư đang quan tâm nghiên cứu đầu tư xây dựng 
Cảng hàng không Lai Châu theo hình thức đối 
tác công tư (PPP). n

Xem xét đầu tư Cảng hàng không Lai Châu theo hình thức PPP.
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Trình Nghị quyết về phát triển 
thị trường lao động
Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ 
quan, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tiếp thu đầy 
đủ ý kiến, hoàn thiện Nghị quyết về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, 
hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, trình Chính 
phủ trước ngày 15/9/2022.

QUANG MINH

ăn phòng Chính phủ ban hành 
Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 
30/8/2022 kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính tại 
Hội nghị "Phát triển thị trường lao 

động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập".

Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo 
thị trường lao động  

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu chú trọng đầu tư về 
cơ chế, chính sách, nguồn lực để xây dựng hệ thống 
thông tin và dự báo thị trường lao động đa tầng từ 
cấp tỉnh, cấp vùng tới toàn quốc, đa lĩnh vực theo 
ngành nghề, có các cấp trình độ khác nhau. 

Hệ thống thông tin và dự báo hướng tới đối tượng 
sử dụng là các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, 
cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, 
doanh nghiệp và nhất là người lao động.

Đẩy mạnh xây dựng chính sách hỗ trợ tạo việc 
làm trên nguyên tắc có tính dự báo, tầm nhìn chiến 
lược, chủ động, phù hợp với cơ chế thị trường; đa 
dạng hoá các nguồn tín dụng để thúc đẩy việc tạo 
việc làm mới, việc làm sáng tạo, chất lượng cao, 
việc làm bền vững, việc làm xanh, việc làm cho đối 
tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa.

Tạo việc làm ở khu vực nông thôn, miền núi  
Các bộ, ngành và địa phương quan tâm thực hiện 

dịch chuyển lao động, việc làm theo địa lý, địa bàn, 
đảm bảo cơ cấu phân bổ lao động việc làm hợp lý 
trên toàn quốc; có cơ chế khuyến khích hỗ trợ dịch 
chuyển lao động, hỗ trợ các địa bàn còn yếu kém; 
đẩy mạnh liên kết thị trường việc làm giữa các vùng 
trong nước với nước ngoài.

Tạo việc làm ở khu vực nông thôn, miền núi để 
người dân yên tâm làm việc tại quê hương với mức 
thu nhập ổn định; triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở 
cho công nhân, người lao động ở khu công nghiệp, 
khu kinh tế và các thành phố lớn phù hợp với mục 
tiêu đã được Chính phủ đề ra, đến năm 2030, xây 
dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho công 
nhân, người thu nhập thấp.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới toàn diện hệ thống 
đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, 
linh hoạt để nâng cao chất lượng giáo dục - đào 

tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
tận dụng thời cơ dân số vàng, phục vụ quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối 
cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư mạnh 
mẽ, hiệu quả hơn nữa để phát triển nguồn nhân lực. 
Chú trọng đào tạo những kỹ năng ngoại ngữ, tính kỷ 
luật, kỷ cương,… đáp ứng hội nhập với thị trường lao 
động thế giới.

Phân luồng và bảo đảm quyền lợi của 
học sinh vừa được học nghề, vừa được 
học văn hóa 

Các bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận 
lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì tổ chức 
giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp 
trung học phổ thông theo hướng đẩy mạnh phân 
luồng và bảo đảm quyền lợi của học sinh vừa được 
học nghề, vừa được học văn hóa ngay tại cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp, nhất là đối với con em công nhân 
lao động.

Tạo việc làm ở khu vực nông thôn, miền núi để người dân yên tâm làm việc

Trường cao đẳng Hàng hải (Hải Phòng) đổi mới 
phương thức quản lý, tăng cường chất lượng đào 
tạo, gắn với tình hình thực tế, đảm bảo sinh viên 

thành thạo kỹ năng nghề, có việc làm ngay khi rời 
ghế nhà trường. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Đồng thời, rà soát, đánh giá sắp xếp tổ chức, đầu 
tư nâng cao năng lực của hệ thống đào tạo, giáo 
dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao; xây dựng, đề xuất mô hình liên kết 
vùng, xây dựng các trung tâm đào tạo vùng, trung 
tâm đào tạo quốc gia theo vùng kinh tế trọng điểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa 
phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng 
mắc trong kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh 
nghiệp; xây dựng chính sách ưu đãi cho học tập, 
nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đánh giá công nhận 
trình độ kỹ năng cho người lao động.

Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung, 
đào tạo tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh để thu hút hiệu quả lao động 
tại chỗ nhằm giải quyết triệt để vấn đề thiếu hụt 
nhân lực cục bộ, vấn đề đứt gãy lao động phục vụ 
phục hồi kinh tế nhanh và bền vững. Rà soát nguồn 
kinh phí, tiếp tục tăng cường đầu tư cho đào tạo 
nâng cao tay nghề cho công nhân lao động và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. n
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Sẽ tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở 
kinh doanh xăng dầu “găm hàng”

GIA HUY

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên cho biết, sẽ chỉ 
đạo lực lượng Quản lý thị trường 
xử lý nghiêm minh, tước giấy 
phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh 
xăng dầu “găm hàng”.

rước tình hình mặt hàng xăng dầu có 
diễn biến phức tạp, một số cây xăng 
tại khu vực phía Nam có biểu hiện găm 
hàng không bán, gây dư luận không 
tốt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho 
biết sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị 
trường xử lý nghiêm minh, tước giấy 
phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng 
dầu “găm hàng”.

Bởi vì xăng dầu là ngành kinh doanh có điều 
kiện, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu 
phải thực hiện đúng các điều kiện quy định và thể 
hiện rõ trách nhiệm xã hội đối với Nhà nước, với 
thị trường, theo nguyên tắc “lợi ích hài hoà, rủi ro 
chia sẻ”.

Trước đó, trong chỉ đạo khẩn sáng 29/8, Tổng 
cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu 
Linh nêu rõ, với các trường hợp báo hết hàng, đóng 
cửa, đề nghị các Cục (hoặc giao cho đội Quản 
lý thị trường) ban hành quyết định kiểm tra hoặc 
giám sát các cửa hàng này làm rõ lý do. Nếu vì các 

thương nhân cung ứng xăng dầu (thương nhân đầu 
mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý) không 
cung ứng đủ thì làm việc tiếp với các thương nhân 
này (nếu có trụ sở hoặc chi nhánh tại tỉnh). Trường 
hợp ngoài tỉnh thì phối hợp với quản lý thị trường 
nơi có trụ sở của thương nhân cung ứng để làm 
rõ nguyên nhân. Nếu các thương nhân cung ứng 
xăng dầu có vi phạm phải được xử lý nghiêm, nếu 
vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Quản lý thị 
trường hoặc Bộ Công Thương để xử lý.

Ảnh minh họa

VNPT Money tặng tiền cho 
khách hàng mua xăng dầu 
PVOIL, thúc đẩy thanh toán 
không tiền mặt

QUỐC ANH

VNPT Money tặng voucher 10.000 
đồng cho khách hàng khi mua xăng 
dầu tại các cửa hàng PVOIL và thanh 
toán qua ứng dụng này để thúc đẩy 
thanh toán không tiền mặt.

Theo đó VNPT Money tặng 01 voucher trị giá 
10.000 đồng dùng cho giao dịch lần sau 
khi khách hàng mua xăng dầu tại hệ thống 

PVOIL qua ứng dụng này. Mỗi khách hàng được 
nhận tối đa 2 lần khuyến mại trong suốt thời gian 
diễn ra chương trình từ ngày 19/08-19/09/2022.

Chính sách ưu đãi trên là kết quả hợp tác giữa 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 
và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) nhằm triển 
khai thanh toán tiền xăng dầu qua VNPT Money 
tại hơn 700 điểm kinh doanh xăng dầu của PVOIL 
trên toàn quốc, với mong muốn mang đến một 
hình thức thanh toán thuận tiện, tiết kiệm thời 
gian cho người dùng khi mua xăng dầu tại các 
cây xăng.

Không chỉ được ưu đãi khi mua nhiên liệu 
xăng/dầu, khách hàng VNPT Money hiện còn có 
thể nhận được nhiều ưu đãi khác như: Voucher 

30.000 đồng cho khách hàng mở tài khoản Mobile 
Money; Tặng voucher tới 50.00 đồng khi nạp tiền 
Mobile Money tại cửa hàng F88; Hoàn 20.000 
đồng khi thanh toán học phí qua VNPT Money….

Với sự hợp tác giữa VNPT và PVOIL, khách 
hàng không cần tiền mặt, chỉ cần sử dụng tính 
năng quét mã QR trên VNPT Money để thanh toán 
vừa đơn giản, vừa thuận tiện, nhanh chóng, tiết 
kiệm tối đa thời gian cũng như dễ dàng kiểm tra 
lịch sử giao dịch ngay trên ứng dụng.

Bên cạnh đó, với hàng loạt ưu đãi từ VNPT 
Money, khách hàng sẽ tiết kiệm được một khoản 
kha khá trong các chi tiêu về nhiên liệu, đặc biệt 
trong thời điểm giá xăng dầu có nhiều biến động 
như hiện nay. Đây chính là điểm hấp dẫn riêng có 
khi khách hàng sử dụng VNPT Money để thanh 
toán các dịch vụ nói chung và thanh toán tiền 
xăng dầu nói riêng. n

Mua xăng nhận tiền thanh toán qua VNPT Money

Bên cạnh đó, chủ động có phương án bảo đảm 
và công khai nguồn cung xăng dầu cho thị trường 
trong nước trên địa bàn trong thời gian tới. Giám sát 
chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của 
các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị 
gián đoạn; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh 
xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm 
các quy định theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 
số 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Đặc biệt, trước tình hình khó khăn về nguồn 
cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện 
nay, nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu 
ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do 
chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước Giấy 
xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo 
quy định. n
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NG PHÓ VỚI PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI: CƠ QUAN  
QUẢN LÝ ĐỒNG HÀNH CÙNG 
DOANH NGHIỆP

BẢO THOA

Nhiều loại thép xuất khẩu bị khởi xướng 
điều tra phòng vệ thương mại. Điều này 
khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại bởi 
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động 
xuất khẩu.

Thách thức gia tăng
Sản phẩm ống thép - chủ yếu thuộc mã HS 7306.61 

và 7306.30 nhập khẩu từ Việt Nam - mới đây nhất 
đã bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi 
xướng điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại 
(PVTM). Trong vụ việc này, nguyên đơn gồm các 
doanh nghiệp sản xuất ống thép lớn tại Hoa Kỳ cáo 
buộc Việt Nam nhập khẩu thép cán nóng (HRS) - 
nguyên liệu chính để sản xuất ra ống thép từ Trung 
Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, sau 
đó gia công, chế biến đơn giản thành ống thép và 
xuất sang Hoa Kỳ nhằm lẩn tránh thuế PVTM tương 
ứng mà Hoa Kỳ đang áp dụng với các nước trên.

Không chỉ ống thép, tháng 7 vừa qua, ngành thép 
cũng đã liên tục nhận 2 vụ việc kháng kiện từ thị 
trường Hoa Kỳ và Mexico. Như vậy, theo thống kê 
của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), từ năm 2004 đến 
tháng 7/2022, thép xuất khẩu của Việt Nam đã bị thị 
trường xuất khẩu khởi kiện 68 vụ việc, trong đó, kiện 
chống bán phá giá 38 vụ, kiện chống trợ cấp 3 vụ, 
kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp 6 vụ, kiện 
điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 13 vụ, kiện chống 
lẩn tránh thuế 8 vụ việc.

Nhấn mạnh về việc gia tăng các vụ việc về PVTM 
đối với sản phẩm thép xuất khẩu, ông Nghiêm Xuân 
Đa - Chủ tịch VSA - cho biết, đây là điều khó tránh 
khỏi do kim ngạch xuất khẩu thép tăng nhanh. Theo 
đó, dù phải đối phó với đại dịch Covid-19, ngành thép 
Việt Nam vẫn có những bước đột phá khi xuất khẩu 
thép 7 tháng đạt gần 4,4 triệu tấn, với giá trị 5 tỷ USD, 
tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, sản 
lượng thép xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm hơn 9%, 
giá trị hơn 11,4% toàn ngành.Hiện, các sản phẩm 
thép Việt Nam không chỉ có mặt ở thị trường truyền 
thống là các nước Đông Nam Á, mà còn mở rộng ra 
hơn hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn 
cầu với các thị trường lớn như châu Âu, châu Mỹ.

Trước việc gia tăng các vụ việc PVTM đối với thép 
xuất khẩu, VSA đã có những biện pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp ứng phó phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, kịp 
thời khuyến nghị tới doanh nghiệp, các vụ kiện PVTM 
không chỉ xảy ra ở những thị trường lớn như Hoa Kỳ, 
châu Âu hay Canada mà còn xảy ra ngày càng nhiều 
tại khu vực châu Á.

Bảo vệ lợi ích chính đáng
Hoa Kỳ hiện là một trong những thị trường xuất 

khẩu tiềm năng của doanh nghiệp thép của Việt 
Nam. Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại, việc liên tiếp 
bị điều tra PVTM sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình 
xuất khẩu của mặt hàng này. Bà Nguyễn Thị Thu 
Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (Liên 
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) - 
khuyến cáo, các thị trường xuất khẩu đang trong bối 
cảnh đặc biệt để thúc đẩy sử dụng công cụ PVTM, 
tạo ra những nguy khó lường đối với hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam, trong đó có mặt hàng thép.

Ông Lê Triệu Dũng - Cục trưởng Cục PVTM (Bộ 
Công Thương) - cho rằng, mặt hàng thép có truyền 
thống bị khởi kiện do các nước đều có chủ trương 
phát triển ngành sản xuất nội địa, trong khi thép là 
ngành công nghiệp cơ bản. “Để xuất khẩu mặt hàng 

Các vụ điều tra phòng vệ thương mại với thép xuất khẩu đang gia tăng

sắt thép ổn định, bền vững, Cục PVTM sẽ tiếp tục 
hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi sát thông tin, thường 
xuyên trao đổi với đối tác nhập khẩu để nắm bắt 
thông tin sớm về khả năng bị kiện. Đồng thời, phối 
hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện và vận 
hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm về PVTM” - 
ông Dũng cho biết.

Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của 
Hoa Kỳ ở Đông Nam Á và Hoa Kỳ cũng là đối tác 
thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với tổng kim 
ngạch thương mại vượt mốc hơn 110 tỷ USD trong 
năm 2021. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị 
Thu Hằng đã khẳng định, Việt Nam rất hoan nghênh 
chủ trương thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu 
tư với Hoa Kỳ trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có 
lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương và quy 
định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việt 
Nam sẵn sàng và thường xuyên trao đổi với Hoa Kỳ 
thông qua các cơ chế hiện có như Hiệp định khung 
về thương mại và đầu tư TIFA để kịp thời giải quyết 
các vấn đề phát sinh và tăng cường quan hệ kinh tế, 
thương mại, đầu tư song phương vì lợi ích của doanh 
nghiệp và người dân hai nước. Với tinh thần đó, Việt 
Nam sẵn sàng và mong muốn Hoa Kỳ trao đổi về 
vụ việc điều tra lẩn tránh thuế PVTM với ống thép. n
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ẮT GIỮ, XỬ LÝ 140 
VỤ BUÔN LẬU, VẬN 
CHUYỂN TRÁI PHÉP 
HÀNG HÓA

QUỲNH NGA

8 tháng đầu năm 2022, hải quan Quảng 
Ninh đã bắt giữ, xử lý 140 vụ buôn lậu, 
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới, trị giá 3,766 tỷ đồng.

Tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp
Ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Cục trưởng Cục Hải 

quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, xác định định hoạt 
động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới trên các tuyến thuộc 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn tiềm ẩn nguy cơ, diễn 
biến phức tạp, trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh 
Quảng Ninh đã tập trung triển khai 6 nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường kiểm soát trên tất cả các 
tuyến, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng 
hóa, hành lý của hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu; 
thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập 
trung cao điểm vào các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị 
quan trọng của đất nước.

Thứ hai, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ 
quan, lực lượng chức năng trong việc triển khai các 
phương án bảo vệ an ninh, quốc phòng; thực hiện tốt 
công tác kiểm tra, giám sát khu vực đường biên, cửa 
khẩu, cùng với các lực lượng công an, biên phòng 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
tại địa phương, bảo vệ an toàn các cửa khẩu trong 
phạm vị đơn vị quản lý.

Thứ ba, xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế 
với Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc về đấu tranh 
chống buôn lậu, chống khủng bố, vận chuyển trái 
phép ma túy, vũ khí, tài liệu phản động; rửa tiền, thực 
thi quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ; tạo niềm tin và thuận 
lợi hóa hợp tác giải quyết các vấn đề quản lý biên 
giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới 
cùng với đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền 
phổ biến pháp luật về hải quan.

Thứ tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ 
kiểm soát để nắm chắc địa bàn, mặt hàng, đối tượng 
trọng điểm và phương thức, thủ đoạn chủ yếu/ mới 
của các đối tượng; đẩy mạnh công tác sưu tra danh 
sách các đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn 
lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép 

hàng hóa qua biên giới; tăng cường thu thập thông 
tin, nắm tình hình để nâng cao khả năng, chất lượng 
công tác dự báo, cảnh báo từ sớm, từ xa.

Thứ năm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận 
động doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải 
quan; vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay 
cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua 
biên giới, tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi 
phạm với cơ quan Hải quan.

Thứ sáu, phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban 
chỉ đạo 389 Tỉnh, Cục Hải quan tỉnh đã tham mưu 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo, điều phối các 
ngành thành viên, các địa phương triển khai thực 
hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, 
hàng giả, ma túy đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, không 
để hình thành điểm nóng, đường dây, ổ nhóm trên 
địa bàn.

Không để hình thành “điểm nóng” về 
buôn lậu

Năm 2021, hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ và xử 
lý 236 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới, trị giá 19,9 tỷ đồng đạt 148% về số vụ, 
248% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan 
giao; giảm 1% về số vụ, tăng 49% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, hải quan Quảng 
Ninh bắt giữ, xử lý 140 vụ, trị giá 3,766 tỷ đồng; đạt 

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai.

Lực lượng hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

HẢI QUAN QUẢNG NINH:

88% chỉ tiêu số vụ bắt giữ, đạt 75% chỉ tiêu về trị 
giá Tổng cục Hải quan giao; giảm 14,7% về số vụ và 
79,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Trịnh Văn Nhuận nhận định, công tác chống 
buôn lậu trong năm 2022 của hải quan Quảng Ninh 
thực hiện tương đối tốt, cho nên trên địa bàn không 
có điểm nóng. Với 191 km biên giới đường bộ giáp 
với Trung Quốc, cùng với 250 km đường biển của 
Quảng Ninh, do đó, công tác chống buôn lậu không 
đơn giản. Tuy nhiên, với nỗ lực của các lực lượng 
chức năng, cùng với việc phía Trung Quốc rào đường 
biên giới, nên số lượng buôn lậu đã giảm khá nhiều.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới của hải quan Quảng Ninh 
trong công tác phòng chống buôn lậu tại sân bay 
Vân Đồn, ông Trịnh Văn Nhuận cho hay, khi sân bay 
Vân Đồn đi vào hoạt động, hải quan Quảng Ninh đã 
chủ động thành lập bộ máy, nghiên cứu và đi học tập 
kinh nghiệm tại Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng.

Tuy nhiên, công việc tại đây cũng chưa gây áp 
lực cho hải quan sân bay Vân Đồn, vì hiện nay các 
chuyến bay chỉ chở hành khách do sân bay Vân Đồn 
chưa được Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy phép chở 
hàng hoá. Nhưng chúng tôi vẫn kiếm soát tốt trong 
công tác nghiệp vụ.

“Chúng tôi đã chủ động nắm bắt thông tin bằng 
các biện pháp nghiệp vụ tại Vân Đồn, nên cũng đã xử 
lý được khá nhiều các vụ buôn lậu, gian lận thương 
mại, như chuyển tiền, thuốc tân dược, cigar, ngà voi, 
sừng tê giác…” - ông Trịnh Văn Nhuận thông tin. n
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Tăng cường công tác thanh tra, 
hậu kiểm về an toàn thực phẩm

ĐOÀN HẰNG

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã 
kiểm tra công tác hậu kiểm an toàn thực 
phẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

oàn công tác gồm đại diện lãnh đạo 
Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì, Vụ Thị 
trường trong nước, Tổng cục Quản lý thị 
trường và Viện Công nghiệp thực phẩm 
(Bộ Công Thương) đã triển khai công 
tác hậu kiểm an toàn thực phẩm các do-
anh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn Thừa Thiên Huế.
Sở Công Thương Thừa Thiên Huế cho biết, hiện 

đơn đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm cho khoảng trên 400 cơ sở, tập trung 
chủ yếu ở địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương trà, 
thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang… Trong đó, phổ 
biến là các sản phẩm kẹo mè xửng, bánh mì, bánh 
ngọt, bánh kem, sữa bắp, bún, mì sợi, rượu truyền 
thống... Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 3 siêu thị 
qui mô lớn (VinMart, Co.opMart và Go), trên 50 siêu 
thị mini và cửa hàng tiện lợi bán lẻ và hàng ngàn 
điểm bán hàng hóa thực phẩm khác…

Ông Nguyễn Lương Bảy – Phó Giám đốc Sở 
Công Thương Thừa Thiên Huế cho biết, thực hiện 
chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh Thừa 
Thiên Huế về công tác an toàn thực phẩm, Sở Công 
Thương Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương, 

doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc 
về việc đảm bảo, phân cấp quản lý an toàn thực 
phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công 
thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tuyên 
truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính 
phủ, các văn bản liên quan đến công tác quản lý 
an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm và người tiêu dùng trên địa bàn 
bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa, 
đài, website, treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng...

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã phối hợp với 
ngành Y tế và các địa phương tăng cường công 
tác quản lý, giám sát an toàn thực phẩm đối với 
các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành 
Công Thương….

Công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực 
phẩm, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế kiểm 
soát kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm 
túc công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

“Qua kiểm tra, đa số các đơn vị có điều kiện về 
địa điểm, cơ sở vật chất bố trí khép kín theo nguyên 
lý một chiều, sạch sẽ, cách ly nguồn ô nhiễm xung 
quanh; trang thiết bị dụng cụ đảm bảo vệ sinh đáp 

Đại diện các Vụ thuộc Bộ Công Thương làm việc tại Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại cửa hàng kinh doanh Bảo Thạnh

ứng nhu cầu sản xuất; đại diện đơn vị và người 
lao động trực tiếp đã xác nhận kiến thức an toàn 
thực phẩm và khám sức khỏe đúng theo quy 
định hiện hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn 
vị cập nhật, lưu trữ các loại giấy tờ liên quan đến 
an toàn thực phẩm chưa đầy đủ, vệ sinh dụng cụ 
cũng như khu vực sản xuất chưa đảm bảo…”, ông 
Nguyễn Lương Bảy cho biết thêm.

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương Thừa Thiên 
Huế cho biết thêm, hiện trên địa bàn số lượng 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 
ngành Công Thương quản lý có quy mô nhỏ lẻ 
nhiều và thường xuyên biến động làm khó khăn 
trong công tác quản lý. Cán bộ kiêm nhiệm công 
tác quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Sở còn 
ít, công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành an 
toàn thực phẩm còn hạn chế. Đồng thời, nguồn 
kinh phí cho lĩnh vực an toàn thực phẩm cho công 
tác hậu kiểm; giám sát, hướng dẫn các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực hiện 
tốt vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn hẹp. Công 
tác kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại các 
chợ gặp khó khăn do liên quan đến nhiều lĩnh vực 
liên quan như y tế, nông nghiệp… n

THỪA THIÊN HUẾ: 
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Tập trung cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư

VIỆT DŨNG

Trước những phản ánh 
của doanh nghiệp liên 
quan đến thủ tục hành 
chính, Bí thư Thành ủy 
TP.HCM cho rằng cần phải 
tập trung giải quyết để cải 
thiện môi trường đầu tư.

gày 31/8, Thành ủy, HĐND, 
UBND và Ủy ban MTTQ Việt 
Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp với cộng đồng 
doanh nghiệp trên địa bàn 
Thành phố, nhằm tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc để hỗ 

trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh hơn sau 
đại dịch.

Tại Hội nghị, đại diện các Hiệp hội và 
doanh nghiệp tại TP.HCM cho rằng, thủ tục 
hành chính còn phức tạp, rườm rà; phải chạy 
theo để sửa đổi, đào tạo, ngốn kinh phí. Giới 
doanh nghiệp đề xuất cơ quan quản lý nhà 
nước cung cấp thông tin nhanh, chi tiết về 
những thay đổi trong chính sách, quy định 
của pháp luật để từ đó doanh nghiệp kịp 
chủ động thực hiện.

Ngoài ra, công khai, minh bạch thông tin, 
thủ tục, thời gian giải quyết, trả kết quả cũng 
như đơn giản hóa các thủ tục hành chính. 
Áp dụng công nghệ thông tin nhiều hơn, 
giảm bớt thủ tục giấy.

Đồng thời, nhà chức trách cần tăng 
cường nguồn lực, tạo điều kiện vay vốn 
với lãi suất ưu đãi, không phân biệt đối xử 
giữa các doanh nghiệp. TP.HCM nên đề ra 
giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
được tiếp cận tín dụng công bằng, minh 
bạch, thúc đẩy kết nối giữa ngân hàng và 
doanh nghiệp…

Trước các ý kiến của doanh nghiệp, ông 
Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM 

cho hay, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành 
phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng gắn chủ đề năm 2021 của Thành phố 
“Năm xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện 
môi trường đầu tư”. Trong đó có nội dung 
về cải cách thủ tục hành chỉnh, cải thiện môi 
trường đầu tư.

Tuy nhiên, trong năm 2021, do phải tập 
trung thực hiện phòng, chống dịch, chủ 
đề này tiếp tục được thực hiện trong năm 
2022. Điều này cho thấy, vấn đề cải cách 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 
đang là điểm nghẽn mà toàn hệ thống 
chính trị Thành phố cần tập trung tháo gỡ.

Theo Bí thư Thành ủy, trong nhiều nội 
dung kiến nghị của doanh nghiệp, vấn đề 
tựu chung là đề xuất tăng cường kỷ luật 
kỷ cương hành chính; quy định mỗi cán bộ 
công chức, nhất là người đứng đầu, phải 
cam kết làm đúng vai trò của mình, làm tốt 
nhiệm vụ được giao.

“Hiện nay, một số cán bộ, công chức đang 
ngại, sợ, không dám dấn thân, không dám 
đột phá và chưa mạnh dạn cùng doanh 
nghiệp tháo gỡ khó khăn nhanh nhất có thể. 
Thành phố đã có sự chuẩn bị, đảm bảo để 
cán bộ thực hiện nhiệm vụ không ngại, có 
cấp chịu trách nhiệm, có cơ chế để bảo vệ. 
Quan trọng là phải vì lợi ích chung, không 
có động cơ cá nhân, có sai phạm cũng sẽ 
được xem xét, có rủi ro cũng sẽ được cân 
nhắc”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Mới đây, Thành phố đã có quyết định 
thành lập Ban Chỉ đạo xử lý những vấn đề 

tồn đọng có liên quan đến doanh nghiệp, 
người dân, để có bộ phận chuyên trách 
nhận nhiệm vụ tập trung giải quyết vấn 
đề tồn đọng làm ảnh hưởng đến hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, thậm chí là mục tiêu 
chiến lược hoạt động của doanh nghiệp, 
người dân.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, TP.HCM 
đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của 
Trung ương. Một trong những nội dung 
chính của Ban Chỉ đạo này là phòng ngừa 
tiêu cực, giám sát hệ thống hành chính hoạt 
động minh bạch, có sự tham gia giám sát 
của nhân dân, hạn chế tình trạng tiêu cực, 
nhũng nhiễu; đồng thời, sẽ xử lý nghiêm khi 
có sai phạm.

Với những nhiệm vụ trên, người đứng 
đầu Đảng bộ TP.HCM kỳ vọng sẽ tạo sự 
chuyển biến môi trường làm việc văn minh, 
văn hóa công sở; đồng thời đề nghị cộng 
đồng doanh nghiệp ủng hộ chủ trương này 
và cùng tham gia thực hiện, phối hợp với 
Thành ủy, chính quyền thành phố quyết tâm 
tạo chuyển biến thật sự, cải thiện mạnh mẽ 
môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh trên 
toàn Thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị UBND Thành 
phố đẩy mạnh cải cách hành chính, phải thi 
đua cùng với doanh nghiệp để tạo chuyển 
biến thực sự; có sự phân công phân cấp 
rạch ròi trong việc theo dõi giám sát đối 
với những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp… n

Toàn cảnh buổi Hội nghịÔng Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Anh Thơ)

TP.HỒ CHÍ MINH: 



SỐ: 17 (17) - NGÀY 15-09-2022 19

Cảnh báo lừa đảo trúng thưởng 
nhận phiếu mua hàng Co.opmart

NGỌC THÙY

Mạng xã hội đang rộ lên chiêu thức mạo danh siêu thị Co.opmart gửi link lạ kèm thông tin 
về quà tặng, trúng thưởng phiếu mua hàng nhằm chiếm tài sản người dùng.

Theo đó, nhiều người dân cho biết đã nhận được 
tin nhắn “trúng thưởng phiếu mua hàng 2 triệu 
đồng” nhân dịp khai trương Co.opmart kèm theo 

đường link nhấp vào.
Các link này thường cài đặt phần mềm có khả năng 

đánh cắp dữ liệu cá nhân vì chỉ cần người dùng bấm 
vào đường link thì chế độ đánh cắp dữ liệu lập tức được 
kích hoạt. Đáng lo ngại hơn, tài khoản của khách hàng 
cũng có thể bị chiếm dụng và thực hiện các hành vi 
lừa đảo như: nhờ nạp thẻ cào, chuyển khoản từ người 
thân, bạn bè.

Không những vậy, link lạ còn yêu cầu khách hàng 
chuyển một khoản tiền gọi là phí nhận thưởng. Tinh 
vi hơn, đối tượng lừa đảo còn gửi thêm link tài khoản 
ngân hàng để nhận thưởng và yêu cầu khách hàng 
nhập số tài khoản, mã pin để chiếm dụng luôn tài 
khoản ngân hàng.

Thủ thuật chung của những kẻ lừa đảo là gửi link 
đường dẫn có nội dung khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn 
và yêu cầu người tiêu dùng nhập thông tin đăng nhập 
trang Facebook cá nhân, hay nguy hiểm hơn là mật 
khẩu tài khoản ngân hàng cá nhân sau đó thủ phạm 
tiến hành chiếm đoạt tài khoản của các nạn nhân. Còn 

đối với các tài khoản Facebook cá nhân, thủ phạm sẽ 
lần lượt nhắn tin danh sách bạn bè để nhờ nạp tiền, 
chuyển khoản. Đối với các tài khoản ngân hàng, thủ 
phạm sẽ thực hiện chuyển tiền hoặc rút tiền.

Trước những thông tin trên, hệ thống siêu thị 
Co.opmart đã lên tiếng khẳng định: Doanh nghiệp này 
không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp những 
thông tin cá nhân cần phải bảo mật như mật khẩu 
Facebook, mật khẩu ngân hàng khi mua sắm trên 
các website mua sắm trực tuyến của hệ thống bán lẻ 
Saigon Co.op hoặc app Saigon Co.op.

Bên cạnh đó, theo nhà bán lẻ này, để đảm bảo an 
toàn cho khách, các siêu thị thường chỉ cần để lại 
thông tin liên lạc, chủ yếu là số điện thoại di động, địa 
chỉ, để chủ động gọi lại cho khách chốt đơn hàng và 
thời gian giao nhận. Đặc biệt, tất cả các chương trình 
khuyến mãi hoặc trúng thưởng của hệ thống siêu thị 
Co.opmart đều được đăng tải chính thức tại: Cẩm 
nang mua sắm tại hệ thống siêu thị Co.opmart và 
Co.opXtra trên toàn quốc; website: www.co-opmart.
com.vn và www.cooponline.vn; fanpage chính thức: 
Co.opmart – bạn của mọi nhà (có tích xanh) và tổng 
đài CSKH: 1900555568. n

Đối tượng lừa đảo lợi dụng các hoạt động khai trương siêu thị để chiếm 
đoạt tài sản của khách hàng một cách tinh vi

Ngân hàng ‘ép’ khách mua bảo hiểm sai quy 
định sẽ bị thanh tra, xử lý nghiêm

TIÊU PHONG

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết đã chỉ đạo các ngân hàng rà soát 
toàn hệ thống; xử lý nghiêm những trường hợp bắt buộc khách hàng phải mua các loại bảo 
hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng.

Trong văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Trần Thị 
Thanh Lam (Bến Tre), Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết trong 

pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên 
tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh do-
anh và khai thác bảo hiểm.

Việc này nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm là tự 
nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của 
khách hàng, không được bắt buộc khách hàng mua bảo 
hiểm.

Theo bà Hồng, các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với 
ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải 
được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân 

hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm 
theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm với ngân 
hàng phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua, NHNN đã nhận được phản 
ánh về tình trạng một số nhân viên ngân hàng bắt khách 
hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, chỉ giải ngân nếu khách 
mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ.

Người đứng đầu NHNN cho biết đã chỉ đạo các ngân 
hàng rà soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường 
hợp bắt buộc khách hàng phải mua các loại bảo hiểm 
không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng. Trong đó, bảo 
đảm quá trình phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách 
hàng được thực hiện đúng quy định. n

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng
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Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc 
gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), với 
sự cố gắng quyết tâm cao của Đảng Bộ, 
chính quyền và nhân dân xã Đoàn Tùng. 
Năm 2015 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu 
năm 2022 đạt NTM nâng cao, năm 2023 
đạt NTM kiểu mẫu và trước năm 2025 
trở thành thị trấn.

Ngày 15/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương đã ban hành Quyết định số 836/QĐ-
UBND công nhận xã Đoàn Tùng là đô thị loại 

V, đây là mốc quan trọng, tạo tiền đề cho Đoàn Tùng 
chuyển mình lên thị trấn. Tuy nhiên trong quá trình 
xây dựng và phát triển vẫn còn những tồn tại và hạn 
chế trong công tác quản lý nhà nước từ các thời kỳ 
trước để lại. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã và 
đang tập trung tháo gỡ, tạo đột phá lớn trong giai 
đoạn tiếp theo, quyết tâm phấn đấu trở thành thị 
trấn trước năm 2025.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đoàn 
Tùng cho chúng tôi biết “Trong giai đoạn 2015-
2021, xã đã đầu tư khoảng 80 tỷ đồng để hoàn 
thiện các tiêu chí lên đô thị loại V. Trong đó, đầu 
tư gần 10 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường 
giao thông thôn xóm, đường nội đồng. Hệ thống 
cấp thoát nước, đường điện, bưu chính, viễn thông 
cũng được quy hoạch, xây dựng bài bản”.

Do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine 
nên giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng cao, 
nhất là giá xăng dầu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động 
sản xuất và kinh doanh. Song dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng với sự nỗ lực 
phấn đấu của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa 
bàn xã, kinh tế - xã hội đã đạt được kết quả rất tích 
cực; bộ mặt nông thôn xã Đoàn Tùng đã đổi thay 
rõ rệt. Năm 2022  là năm thứ hai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII. Bên cạnh 
những thuận lợi, Đoàn Tùng vẫn còn đối mặt với 
một số khó khăn thách thức như: Vẫn còn một số 
hộ lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, 
tình trạng một số cơ sở sản xuất đổ rác, đốt rác 
thải công nghiệp không đúng nơi quy định gây ô 

nhiễm môi trường, vẫn còn người nghiện ma túy 
trên địa bàn... Nhưng với quyết tâm chuyển mình 
lên Thị Trấn, với quyết tâm lập lại trật tự trong công 
tác quản lý, bằng các biện pháp như: thường xuyên 
kiểm tra, giám sát, phát hiện, nhắc nhở kịp thời các 
trường hợp có biểu hiện vi phạm: kiên quyết  lập 
biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh 
vực đất đai, đồng thời yêu cầu các hộ vi phạm phải 
tự khắc phục các vi phạm; đối với các trường hợp 
không chấp hành UBND xã tiến hành giải tỏa vi 
phạm theo quy định….

Mới đây, UBND xã Đoàn Tùng  cũng đã thành lập 
Ban Chỉ đạo và một tổ công tác về xử lý các tồn 
tại trong lĩnh vực đất đai; UBND xã đã xây dựng kế 
hoạch công việc đột phá, trong đó tập trung tuyên 
truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện, 
bàn giao mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để 
thực hiện các dự án trên địa bàn xã. Đối với các hộ 
vi phạm về đất đai, Ban Dân vận Đảng ủy cùng các 
ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục các hộ dân chấp hành tự nguyện tháo 
dỡ công trình vi phạm. Đối với các hộ nhận khoán 
diện tích đất công ích do UBND xã quản lý khi nhà 
nước thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh 
tế - xã hội, UBND xã tiến hành thanh lý hợp đồng 
khi hết thời hạn khoán; đồng thời phối hợp với các 
đoàn thể vận động các hộ tự thu dọn cây cối, tháo 
dỡ công trình, bàn giao diện tích đất cho nhà nước. 
Tuy nhiên hiện trên địa bàn xã Đoàn Tùng vẫn còn 
duy nhất 1 hộ chưa đồng thuận, cố tình không bàn 
giao diện tích đất khi hết thời hạn hợp đồng khoán 
(Đây được coi là hành vi chiếm đất của nhà nước). 
Vì vậy nên hơn bao giờ hết, ngay lúc này, thời điểm 
này chính quyền địa phương xã Đoàn Tùng và đặc 

biệt ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã 
rất mong được UBND huyện Thanh Miện, các cơ 
quan chuyên môn liên quan tiếp tục quan tâm tạo 
điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ, có biện pháp mạnh, đồng 
thời kiên quyết xử lý các trường hợp người dân có 
hành vi vi phạm pháp luật, cố tình gây khó khăn 
trong công tác triển khai tổ chức thực hiện dự án; 
bên cạnh đó cần có sự chung tay của cả hệ thống 
chính trị trong việc tuyên truyền, vận động người 
dân nơi đây hiểu và thực hiện đúng quy định của 
pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định 
hướng phát triển của địa phương.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền 
phổ biến Giáo Dục Pháp luật  tới nhân dân trong 
xã, UBND xã đã trực tiếp chỉ  đạo tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản luật. Đặc biệt, tập trung tuyên 
truyền về đất đai, bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái 
định cư; tổng quan về dự án, thông tin về chủ đầu 
tư, thời gian hoạt động, tác động và hiệu quả kinh 
tế - xã hội , chế độ, chính sách GPMB... Từ đầu 
năm đến trung tuần tháng 7-2022, UBND xã  Đoàn 
Tùng đã tổ chức hội nghị giao ban, kiểm điểm tiến 
độ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tổ 
chức hội nghị triển khai, đối thoại, vận động, thuyết 
phục các hộ dân thanh lý hợp đồng đã hết thời hạn 
, bàn giao mặt bằng tại các dự án. UBND xã đã ban 
hành thông báo kết luận về công tác GPMB, văn 
bản báo cáo, tờ trình đề nghị UBND, huyện và các 
sở, ban, ngành cấp  tham mưu và xin ý kiến chỉ đạo 
ban hành khẩn cấp đối với trường hợp gia đình duy 
nhất chưa tuân thủ pháp luật hoàn trả mặt bằng 
cho nhà nước. Được biết tới đây trường hợp gia 
đình duy nhất này cố tình chây ỳ, không bàn giao 
mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, Ban 
Chỉ đạo  xã và tổ công tác sẽ thực hiện cưỡng chế 
thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Chính quyền địa phương  tăng cường công tác 
tuyên truyền, giáo dục, vận động các ban ngành và 
các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức 
trong việc sử dụng, bảo vệ các công trình kết cấu 
hạ tầng.... Hướng dẫn và đôn đốc nhân dân thực 
hiện nếp sống văn minh đô thị, chấp hành nghiêm 
sự quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch 
đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh 
tế – xã hội một cách toàn diện và bền vững, quyết 
tâm phấn đấu đưa xã Đoàn Tùng trở thành Thị 
Trấn Đoàn Tùng vào trước năm 2025. n

hấn đấu  
trở thành thị trấn 
trước năm 2025

XÃ ĐOÀN TÙNG (THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG):

TRẦN TRUNG – YẾN YẾN
Ông Nguyễn Anh Tuấn chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng

Trụ sở HĐND - UBND - MTTQ xã Đoàn Tùng
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Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-
XH 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù có nhiều thuận 
lợi, song bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn 
nhưng xã Cẩm Hưng đã quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đề ra, giữ vững 
và nâng cao thành quả các tiêu chí Nông thôn mới.

Cẩm Hưng là xã thuần nông vùng bán sơn địa, 
cách Thị trấn Cẩm Xuyên 3km về phía Đông 
Nam. Phát huy truyền thống quê hương cách 

mạng, quê hương Cố Tổng Bí thư Hà huy Tập, Liệt 
sỹ Nguyễn Đình Liễn - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên 
đầu tiên, cán bộ và nhân dân xã Cẩm Hưng luôn 
quyết tâm, phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng 
xã nhà ngày càng phồn vinh, phát triển. Năm 2017 
xã Cẩm Hưng vinh hạnh và tự hào được công nhận 
là xã Nông thôn mới.

Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó 
khăn, đặc biệt sau Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng 
chung đến các mặt của đời sống xã hội, song dưới 
quan tâm sâu sát của lãnh đạo cấp trên. Sự tập 
trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã 
đến thôn nên xã Cẩm Hưng đã phát huy được sức 
mạnh, khắc phục được khó khăn tiếp tục thu được 
nhiều thành quả.

Với những gì đã đạt được, xã cẩm Hưng đã đổi 
mới diện mạo rất căn bản, văn minh hơn, hiện đại 
hơn về hạ tầng, cơ sở thiết yếu được nâng cấp, hệ 
thống chính trị tiếp tục được củng cố, thu nhập 
và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện 
và nâng cao rõ rệt. Công tác xóa đói giảm nghèo 
luôn được sự quan tâm quyết liệt, chính sách đền 
ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo 
phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng 
NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích 
cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự 
xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát 
huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh đảm 
bảo đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý vả phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết tàn dân.

Qua kết quả báo cáo phát triển kinh tế nông 
nghiệp đạt được của xã, Đồng chí Nguyễn Đình 
Hoạt - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết: Trên 
cơ sở thực hiện đề án sản xuất vụ xuân 2022 của 
UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã đã xây dựng 
kế hoạch cụ thể sát thực của địa phương để từ đó 
triển khai chỉ đạo các xóm thực hiện. Chỉ đạo công 

tác điều hành nước, đất sản xuất, GT-TL nội đồng, 
diệt chuột, diệt sâu bệnh…nên đã đạt kết quả cao 
trong sản xuất nông nghiệp.

Vụ xuân năm 2022 toàn xã gieo cấy 634ha, đạt 
100% kế hoạch. Năng suất đạt 56 tạ/ha, tổng sản 
lượng lúa đạt 35.84 tấn. Rau màu các loại 65ha, 
năng suất đạt 110 tạ/ha, sản lượng đạt 7.150 tấn. 
Lạc 2.7ha, năng suất 19 tạ/ha, sản lượng 5,13 
tấn. Đậu 4,5ha, năng suất 6.5 tạ/ha, sản lượng 
2,92 tấn. Hiện nay xã đang chỉ đạo vụ hè thu với 
tổng diện tích gieo cấy 430ha đạt 100% kế hoạch 
đề ra. Thực hiện Nghị định 62/2019/NĐ-CP của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách kích cầu phát 
triển kinh tế, xây dựng các mô hình trồng lúa cho 
năng suất cao. Nay toàn xã đã và đang triển khai 
5 Mô hình, với diện tích 44.84ha tại các thôn Hưng 
Tiến: 8.87ha; Hưng Thắng 16.87ha; Thắng Thành 
8.25ha; Hưng thành 5ha và Hưng Nam 5.85ha. 
(tang 19.59ha so với năm 2021). Về chăn nuôi gia 
súc, gia cầm toàn xã có 1348 con trâu, bò (tăng 
12.1% so với năm 2021); đàn lợn 6217 con tăng 
4644 con sau đợt phục hồi Dịch tả lơn Châu phi; 
Đàn Dê 99 con; gia cầm, thủy cầm 50532 con. Về 
nuôi trồng và đánh bắt thủy xã có 14.5ha cá nước 
ngọt; Tôm, cua quảng canh 10.5ha. Tổng giá trị 
ước tính 950 triệu đồng.ạt 40 tấn; Khai thác thủy, 
hải sản tự nhiên ước đạt 40 tấn. Về Lâm nghiệp: 
Diện tích rừng sản xuất là 463.3ha. Xã đã giao 
cho các hộ gia đình quản lý và khai thác như rừng 
Thông, Keo, Bạch đàn và đất chưa có rừng. Nhân 
dân khai thác nhựa thông đạt 21.5 tấn, củi, than, vv 
ước tính đật giá trị 2,9 tỷ đồng… 

Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của 
Đảng bộ, sự điều hành, quản lý phát triển mãnh 
mẽ của Chính quyền xã cũng như sự đồng thuận 
của cả hệ thống chính trị xã Cẩm Hưng đã gặt hái 
được nhiều kết quả to lớn trên lĩnh các vực khác 
như VH-XH; GD-YT; AN-QP; tài chính ngân sách, 
TNMT, công tác chính- sách an sinh xã hội và các 
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách Tư pháp, 
hành chính trong việc xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, CCHC. Thường xuyên 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tại bộ phận tiếp dân, 
thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Trong thời gian tiếp của năm 2022, xã Cẩm 
Hưng sẽ quyết liệt chỉ đạo, thực hiện công tác 
chính trị, phát triển KT-XH, ANQP và các nhiệm vụ 
khác. Thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả 
dịch bệnh, triển khai đồng bộ kịp thời các giải 
pháp để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và 
khuyến khích làm giàu chính đáng tại địa phương. 
Tập trung xây dựng NTM nâng cao theo lộ trình kế 
hoạch; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển 
đáp ứng nhu cầu của thị trường, phát triển chăn 
nuôi theo hướng an toàn, tập trung. Quản lý chặt 
chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ 
động các biện pháp phòng chống thiên tai. Đẩy 
mạnh cải cách hành chính, tư pháp, tăng cường kỷ 
luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải 
quyết khiếu nại tố cáo. 

Dẫu biết rằng con đường phát triển kinh tế - xã 
hội trong năm còn nhiều khó khăn. Với sự quan 
tâm chỉ đạo của các ngành cấp trên, sự quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị. Tin rằng xã Cẩm Hưng 
sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để xây dựng một quê 
hương Cẩm Hưng phát triển năng động, đổi mới 
với tinh thần “Nông thôn mới-Diện mạo mới” hiện 
đại hội nhập trên con đường phát triển KT-XH của 
toàn huyện Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh.  n

PHAN VINH

XÃ CẨM HƯNG – HUYỆN CẨM XUYÊN (HÀ TĨNH)

OÀN THÀNH CHỈ TIÊU  
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 Trụ sở hành chính UBND xã Cẩm Hưng

Một khung cảnh Nông thôn mới của xã Cẩm Hưng đang trên đà 
phát triển và đổi thay

Một cửa liên thông tại trụ sở UBND xã Cẩm Hưng
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ỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP 
CHẤT MA TUÝ BỊ PHẠT THẾ NÀO ?

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP 
LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Các dấu hiệu phạm tội " Tổ chức sử dụng trái 
phép chất ma tuý " như sau:

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách 
nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội 
phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

- Khách thể: Là chế độ quản lý của nhà nước 
về việc sử dụng chất ma túy với mục đích chữa 
bệnh. Quan hệ xã hội bị xâm phạm còn bao 
gồm cả tính mạng, sức khỏe, trật tự an toàn 
xã hội.

Đối tượng tác động của tội phạm này chính 
là người sử dụng chất ma túy. Trong trường 
hợp này, người sử dụng trái phép chất ma túy 
không phải là nạn nhân mà ngược lại họ là 
người chủ động sử dụng ma tuý.

- Mặt chủ quan: Người thực hiện hành vi do 
lỗi cố ý. Tức là người phạm tội biết rõ hành vi 
của mình là trái pháp luật, thấy được trước các 
tác hại của tội tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma túy nhưng vẫn thực hiện. Mục đích của 
người phạm tội là mong muốn đưa chất ma 
túy vào cơ thể người khác với nhiều cách và 
mục đích khác nhau nhưng chủ yếu là vì mục 
đích vụ lợi. Đây là dấu hiệu bắt buộc để cấu 
thành tội phạm. - Mặt khách quan: Phạm tội tổ 
chức nhất thiết phải có từ 2 người trở lên. Là 
một hình thức đồng phạm có sự kết cấu chặt 
chẽ, có sự phân công trách nhiệm cụ thể.

+ Người tổ chức: là người chủ mưu, cầm 
đầu chỉ huy việc thực hiện tội phạm, nói lên vai 
trò nhiệm vụ của một người trong một vụ án 
có đồng phạm, còn hành vi tổ chức sử dụng 
trái phép chất ma tuý không nhất thiết phải là 
người cầm đầu trong một vụ án tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma tuý.

+ Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt 
động đưa ma tuý vào cơ thể người khác: 
Trường hợp phạm tội này, người phạm tội 
thực hiện hành vi của mình như người tổ chức 
trong vụ án có tổ chức, nhưng việc chỉ huy, 
phân công, điều hành các hoạt động để đưa 
trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác. 
Người khác ở đây là người có nhu cầu sử dụng 
chất ma tuý.

+ Thuê, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm 
thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do 
mình quản lý...để sử dụng ma tuý và đưa ma 
tuý vào cơ thể người khác. Muốn sử dụng trái 
phép chất ma tuý thì phải có địa điểm. Tuy 
nhiên địa điểm để sử dụng trái phép chất ma 

tuý cũng đa dạng như 
địa điểm đối với hành 
vi tổ chức đánh 
bạc. Có thể là 
những điểm tĩnh 
như: nhà ở, trụ sở 
cơ quan, trường 
học, khách sạn, 
nhà hàng, quán 
nước, vườn cây, 
chòi cá… nhưng 
cũng có thể trên 
các phương tiện 
giao thông như: máy 
bay, tầu thuỷ, tầu hoả, ô 
tô, thuyền, bè… Trong các 
địa điểm trên, có loại thuộc 
quyền quản lý của Nhà nước, của 
tập thể, của tổ chức… nhưng có loại thuộc 
quyền sở hữu hoặc quản lý của cá nhân.

+ Nguồn ma tuý để sử dụng: Đây là trường 
hợp người phạm tội có chất ma tuý dưới bất 
kỳ nguồn nào như: mua được, xin được, được 
cho, được gửi giữ, nhặt được… rồi đem chất 
ma tuý đó cung cấp cho người khác để họ sử 
dụng trái phép. Nếu bán chất ma tuý đó cho 
người khác để họ sử dụng trái phép thì người 
phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 
mua bán trái phép chất ma tuý.

+ Tìm người và chuẩn bị phương tiện để sử 
dụng trái phép chất ma tuý và đưa ma tuý vào 
cơ thể người khác.

+ Các hành vi khác giúp người khác sử dụng 
trái phép chất ma tuý.

Truy tố trách nhiệm hình sự về " tội tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma tuý"

Điều 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma tuý (Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 
sung năm 2017)

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù 
từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 

18 tuổi;
d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;
đ) Đối với người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức khỏe 
của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%;
g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc 
gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người 
trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 
người từ 31% đến 60%;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;
d) Đối với người dưới 13 tuổi.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung 
thân:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 
trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi 
người 61% trở lên;

b) Làm chết 02 người trở lên.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt 
quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm 
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma 
tuý phải thoả mãn các dấu hiệu của tôi phạm 
này và sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự theo 
điều 255, bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 
bổ sung năm 2017.

Ảnh minh họa
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Tranh chấp đất đai mua 
bán bằng giấy viết tay

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
TP. HỒ CHÍ MINH

Tranh chấp đất đai mua bán bằng giấy viết tay là vụ việc tranh chấp xảy 
ra khi các bên mua bán đất đai thỏa thuận dựa trên văn bản được viết tay 
bằng giấy nhưng không thực hiện công chứng, chứng thực theo quy định 
của pháp luật.

rong một số trường hợp, Tòa án vẫn công 
nhận các giao dịch mua bán đất đai bằng 
giấy viết tay là có hiệu lực.

Giao dịch mua bán đất đai bằng 
giấy viết tay có giá trị pháp lý 
không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 119 BLDS 
2015 dẫn chiếu tới khoản 3 Điều 167 Luật Đất 

đai 2013, sửa đổi bổ sung 2018, về nguyên tắc Hợp 
đồng liên quan đến quyền sử dụng đất phải được lập 
thành văn bản và có công chứng, chứng thực.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ: Theo quy 
định tại khoản 1 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015, giao 
dịch về đất đai dù không được lập thành văn và có 
công chứng, chứng thực thì vẫn được Tòa án công 
nhận có hiệu lực, với điều kiện một hoặc các bên đã 
thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch.

Giải quyết tranh chấp đất đai bằng thủ 
tục hành chính

Theo Điều 202, Điều 203 Luật Đất đai 2013, sửa đổi 
bổ sung 2018 và mục 4, chương 7 Nghị định 43/2014/
NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP 
thì trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được quy 
định như sau:

Thứ nhất, các bên có thể tự hòa giải tranh chấp đất 
đai thông qua tự thỏa thuận, bàn bạc trên tinh thần 
tự nguyện, tôn trọng lợi ích của nhau. Nếu không hòa 
giải được thì đương sự có quyền nộp đơn lên Ủy ban 
cấp xã yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Sau khi nhận được đơn, Ủy ban cấp xã có trách 
nhiệm thẩm tra, xác minh nguyên nhân và thu thập 
các tài liệu có liên quan. Sau đó phải thành lập Hội 
đồng hòa giải tranh chấp và tiến hành tổ chức cuộc 
họp hòa giải có sự tham gia của các bên và thành 
viên Hội đồng hòa giải. Việc hòa giải chỉ được tiến 
hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Nếu một 
trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai 
thì được coi là việc hòa giải không thành. Thủ tục hòa 
giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban cấp xã được thực 
hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày 
nhận được đơn.

Thứ hai, nếu tranh chấp đã được hòa giải nhưng 
không thành thì đương sự có quyền nộp đơn lên 
Ủy ban cấp có thẩm quyền, hoặc Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để được giải quyết.
Chủ tịch Ủy ban cấp có thẩm quyền giao trách 

nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết. Cơ quan này có 
nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải 
giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, 
ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp 
đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ 
tịch Ủy ban ủy ban nhân dân cùng cấp.

Giải quyết tranh chấp đất đai thông qua 
Tòa án

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 186 BLTTDS 2015, 
sửa đổi bổ sung 2019 thì cá nhân, tổ chức có quyền 
khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng bằng 
Giấy viết tay vô hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình.

Thứ hai, cá nhân, tổ chức làm đơn khởi kiện với nội 
dung theo Điều 189 BLTTDS 2015, sửa đổi bổ sung 
2019 gửi đến Tòa án có thẩm quyền.

Thứ ba, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng 
cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo 
ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm 
thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ 
phải nộp tiền tạm ứng án phí và Thẩm phán tiến hành 
thụ lý vụ án.

Thứ tư, sau khi thụ lý vụ án Tòa án sẽ xem xét và 
chuẩn bị xét xử vụ án. Trong giai đoạn này, Tòa án 
sẽ tiến hành phiên họp kiểm tra giao nộp, công khai 
chứng cứ và hòa giải. Sau đó, Tòa án sẽ ban hành 
các quyết định như công nhận hòa giải thành, tạm 
đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, nếu vụ 
án không rơi vào trường hợp này thì Thẩm phán phải 
quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và ban hành 
bản án hoặc quyết định.

Trong trường hợp không đồng ý với bản án, quyết 
định sơ thẩm của Tòa án, các bên có quyền kháng 
cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực 
theo thủ tục phúc thẩm.

Hầu hết các giao dịch đất đai bằng giấy viết tay sẽ 
đương nhiên bị vô hiệu vì vi phạm hình thức mà luật 
định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, 
pháp luật vẫn công nhận hiệu lực của giấy viết tay. 
Khi xảy ra tranh chấp, cá nhân có thể thông qua con 
đường hành chính hoặc Tòa án nhằm giải quyết tranh 
chấp để bảo vệ quyền lợi của mình. n

Ảnh minh họa
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Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng  
nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025

BÁ VƯƠNG

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2011 
đến năm 2020 đã giúp nhiều vùng nông thôn thay đổi, cơ sở hạ tầng được 
đầu tư xây dựng, nâng cấp, từ đó, không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông 
thôn mà còn tạo cơ hội cho người dân nơi đây phát triển kinh tế.

ể tiếp tục thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022, 

ngày 15/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 2623/UBND-NC 
về việc triển khai thực hiện một số nội dung của 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành 
phố.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề 
nghị UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực 
hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL, hòa 
giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở 
khu vực nông thôn: (i) Triển khai có hiệu quả các 
nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/
QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP; Kế hoạch 
số 208/KH-UBND, Công văn số 295/UBND-NC; 
có giải pháp duy trì các xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật và khác phục, hỗ trợ các xã chưa đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc có các tiêu chí, 
chỉ tiêu đạt kết quả còn hạn chế. (ii) Nâng cao 
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
với các nhiệm vụ trọng tậm: Nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao 
tại Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi 
hành; Lựa chọn nội dung PBGDPL bám sát vào 
nhu cầu của người dân, nhiệm vụ chính trị của 
Thành phố, địa phương và tình hình thực tiễn; Đổi 
mới nội dung hình thức PBGDPL theo hướng đa 
dạng hóa phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; 
(iii) Thực hiện hiệu quả quy định của Luật Hòa 
giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
(iv) Rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng, tập hấn nâng 
cao năng lực và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ 
tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ 
sở…; (v) Thực hiện hiệu quả pháp lệnh dân chủ ở 

cơ sở, đẩy mạnh truyên truyền pháp luật về dân 
chủ ở cơ sở qua các nội dung theo Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg.

Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp 
lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ 
giúp pháp lý: (i) Nâng cao năng lực, kiến thức, 
hiểu biết điểm hoặc luân phiên theo địa bàn về 
trợ giúp pháp lý cho những người có uy tín trong 
cộng đồng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở; (ii) Tăng 
cường hiểu biết về trợ giúp pháp lý của người 
dân vùng nông thôn nhằm kịp thời tiếp cận trợ 
giúp pháp lý khi có yêu cầu để bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người dân khi có tranh chấp, 
vướng mắc pháp luật…; (iii) Tăng cường thông tin, 
truyền thông rộng rãi về công tác trợ giúp pháp 
lý dưới nhiều hình thức tại vùng nông thôn ở các 
địa phương; (iv) Tiếp tục nâng cao chất lượng 
hoạt động trợ giúp pháp lý, thu hút các nguồn lực 
tham gia vào hoạt động trợ giúp pháp lý tại vùng 
nông thôn; (v) Tăng cương mối quan hệ với chính 
quyền và các cơ quan, tổ chức hữu quan tại cơ sở 
ở các địa phương vùng nông thôn để thực hiện có 
hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý; (vi) Nghiên 
cứu thực hiện phối hợp các hoạt động trợ giúp 
pháp lý phù hợp, bảo đảm không chồng chéo về 
đối tượng và nội dung hỗ trợ trên cùng địa bàn. n

Tiêu chí giao thông xã nông thôn mới nâng cao là tỷ lệ đường xã được 
bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng 
mục cần thiết.

ừ năm 2017 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã 
chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp 
nghiên cứu, xây dựng cơ chế Đề án thí điểm cấp 
quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua 
đấu giá.

Công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân
Về biển số đưa ra đấu giá, Dự thảo Nghị quyết quy định 

người có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số 
nào trong kho số đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu 
giá trực tuyến.

Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền 
giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của 
mình hoặc thậm chí được chuyển nhượng, cho tặng, thừa 
kế xe cùng biển số trúng đấu giá. Nhưng người được 
nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu: Tăng cường quản lý nhà nước, tăng thu ngân sách, quản 
lý chặt phương tiện, không làm ảnh hưởng tới việc đăng ký biển số xe theo thủ tục thông thường 
- Ảnh: VGP/LS

HÀ NỘI:

Vừa qua, Công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền 
Giang) đã tiếp nhận đơn trình báo và tiến hành 
triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối 
tượng gây án.

TP. MỸ THO (TIỀN GIANG): 

Tên trộm đội mũ bảo hiểm, khẩu trang và đeo kính để che giấu khuôn mặt (Ảnh trích xuất 
từ camera)

PV
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ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ Ô TÔ: MINH BẠCH, 
TĂNG THU, DÂN ĐƯỢC LỰA CHỌN 
THEO SỞ THÍCH

THẾ ANH

Vừa qua, Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí 
điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Thứ trưởng Bộ Tư 
pháp Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp.

số trúng đấu giá không được quyền giữ lại biển số 
trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển 
nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho 
người khác.

Về giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá sẽ được 
xác định công thức chung, áp dụng thống nhất, minh 
bạch trong tất cả các trường hợp đấu giá, khởi điểm 
là mức giá thấp nhất và phù hợp thực tiễn. Cụ thể, 
vùng 1 gồm TP. Hà Nội và TPHCM là 40 triệu đồng, 
vùng 2 gồm các địa phương còn lại là 20 triệu đồng.

Người đấu giá được chọn bất kỳ biển số xe nào 
trong kho số đấu giá của các địa phương

Trước một số thắc mắc về việc xác định kho biển 
số, thế nào là biển số đẹp, về quyền chuyển nhượng, 
tặng cho xe gắn biển số trúng đấu giá, Thiếu tướng Lê 
Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông 
nhấn mạnh: Biển số phải gắn với phương tiện và đăng 
ký mới có giá trị, biển số không có giá trị khi tách rời 
các yếu tố trên.

Ông Lê Xuân Đức nêu rõ: Nếu đã là tài sản phải 

bảo đảm 3 quyền gồm: Chiếm hữu, sử dụng và định 
đoạt. Tuy nhiên, để thuận tiện trong công tác quản lý 
nhà nước, Bộ Công an xây dựng dự thảo với tinh thần 
người trúng đấu giá được hưởng đầy đủ các quyền 
nêu trên, còn người được chuyển giao sẽ bị hạn chế 
một phần.

Về quan niệm biển số đẹp, mỗi vùng miền quan 
niệm về vấn đề này rất khác nhau. Chúng ta đã quá 
quen với khái niệm biển "tứ quý", "ngũ quý", "tiến đều", 
"lộc phát", "phát lộc", tuy nhiên với nhiều người, "số 
đẹp là số tôi thích, là số của riêng tôi", ông Đức nói 
thêm. Do đó, Bộ Công an quy định người tham gia đấu 
giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu 
giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá trực tuyến, 
đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp thẩm định, Thứ trưởng 
Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chỉ rõ quan hệ đấu giá thực 
chất là thỏa thuận, không ảnh hưởng tới quyền của 
người dân được quy định trong Hiến pháp và Bộ luật 

Dân sự. Thứ trưởng đề nghị Bộ Công an cần làm rõ 3 
kho số: Kho số chưa được đăng ký, kho số đấu giá, 
kho số không đấu giá.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu chính của Nghị quyết thí 
điểm là tăng cường quản lý nhà nước, tăng thu ngân 
sách nhà nước, nên cần quản lý chặt phương tiện trên 
từng địa bàn, không làm ảnh hưởng tới việc đăng ký 
biển số xe theo thủ tục thông thường. Cần kiểm soát 
chặt quyền lợi gắn với biển số xe, quyền lợi biển số 
gắn với xe để tránh tình trạng một người tham gia 
đấu giá nhiều biển đẹp, rồi mua xe, gắn biển đẹp rồi 
bán cho người có nhu cầu. Cần quy định chặt chẽ để 
phòng ngừa việc trốn thuế trong trường hợp này. n

Người đàn ông ở Nghệ An tự bấm được biển số ngũ quý 9, tháng 4/2022. Ảnh: Hữu Tuyến

N gay trong chiều ngày 19/8/2022, khi nhận 
được tin báo bị trộm đột nhập nhà dân, Công 
an phường 3 đã phối hợp các đội nghiệp vụ 

Công An TP. Mỹ Tho ghi nhận hiện trường, trích xuất 
camera toàn tuyến đường nơi xảy ra vụ phá khóa cửa 
nhà, trộm tài sản. Qua biện pháp nghiệp vụ, Công an 
TP. Mỹ Tho đã khoanh vùng đối tượng gây án là một 
tay trộm “chuyên nghiệp” và tiến hành truy bắt  ngay 
trong đêm 19/8/2022 nhưng đối tượng đã rời khỏi địa 
phương từ trước đó.

Theo đó, ngày 19/8/2022, ông T.V.A.D (hiện là 
phóng viên ở một cơ quan báo chí thuộc Trung ương 
quản lý) đang đi công tác. Vào khoảng 10 giờ 15’ 
cùng ngày thì nhận được tin báo của người hàng 
xóm là cửa nhà đang mở cửa từ sáng đến trưa mà 
không thấy ai? Kiểm tra camera lắp đặt ở nhà, ông 
A.D phát hiện có đối tượng đột nhập vào nhà lúc 0 
giờ ngày 19/8/2022. Đối tượng vào trong khoảng 18 
phút quay trở ra, cầm trên tay một cái bọc lớn.  

Ngay lập tức khi nhận được tin trình báo, Ban Chỉ 
huy công an phường 3 đã huy động lực lượng truy 
xét và báo cáo vụ việc đến các phòng ban nghiệp 
vụ Công an TP Mỹ Tho hỗ trợ để truy tìm đối tượng 
đã đột nhập nhà của ông A.D… Tiến hành thu giữ 
phương tiện gây án để lại tại hiện trường. Sau gần 02 
giờ đồng hồ truy xét, theo nội dung trình báo, ông A.D 
đã bị mất số tài sản bao gồm gồm: 02 laptop hiệu 
Toshiba 17 inch và Macbook Air 2; máy tính bảng 
hiệu Samsung; vàng, đồng hồ,… trị giá khoảng 200 
triệu đồng.

Theo nhận định của một điều tra viên - Công an 
TP, Mỹ Tho, đối tượng gây án đã theo dõi lịch trình 
của gia đình trong nhiều ngày. Sau khi xác định nhà 
không có người, đối tượng đã phá khóa, đột nhập lấy 
trộm nhà tài sản trong nhà. 

Luật sư Lê Quốc Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM) 
cho biết: “Thiết nghĩ,  đối tượng thực hiện hành vi 

trộm cắp nhà ông A.D vào khuya ngày 19/8/2022, 
hiện đối tượng đã rời khỏi địa phương. Một mặt, các 
trinh sát điều tra CA TP Mỹ Tho tiến hành các biện 
pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm xử lý theo quy 
định. Mặt khác cũng cần khởi tố vụ án để truy xét 
đối tượng gây án, răn đe các đối tượng có hành vi vi 
phạm pháp luật…”.

Bước vào những tháng cuối năm là thời điểm các 
loại tệ nạn xã hội dẫn đến trộm cắp tài sản, nhất là 
trộm cắp nông sản sẽ gia tăng. Do vậy, để hạn chế 
loại tội phạm này, ngoài sự nỗ lực của các ngành 
chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần 
cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản, tuyệt đối không 
chủ quan, có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản 
của mình. Đồng thời, khi phát hiện đối tượng có biểu 
hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an gần 
nhất để điều tra, truy bắt đối tượng, góp phần đảm 
bảo an ninh trật tự tại địa phương. n

NGƯỜI DÂN CẦN CẢNH GIÁC TRỘM TẶC LỘNG HÀNHTP. MỸ THO (TIỀN GIANG): 
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QUYẾT TÂM BẢO ĐẢM TTATGT DỊP LỄ QUỐC KHÁNH
Đồng Nai là địa bàn giáp ranh với TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng 
Tàu, Lâm Đồng và Bình Thuận, lượng người lưu thông hàng ngày trên các tuyến 
đường rất lớn. Để tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc 
khánh 2/9, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đến các Sở, ban ngành nhằm bảo 
đảm TTATGT. Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng PC 08 tỉnh, công an các 
huyện và thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra, 
xử lý các hành vi vi phạm TTATGT.

gày 24/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai 
ban hành công văn số 193/KH-UBND 
về kế hoạch bảo đảm TTATGT trong dịp 
lễ 2/9 và kế hoạch khai giảng năm học 
mới 2022 - 2023. Trong đó, để bảo đảm 
cho người dân đi lại trước, trong và sau 

Lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh, Sở GTVT chỉ 
đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật 
tự, Thanh tra giao thông phối hợp tuần tra, kiểm 
soát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Bố trí lực lượng ứng trực, điều hòa giao thông 
trên các tuyển trọng điểm, có tình hình TTATGT 
phức tạp, các điểm thường xảy ra ùn tắc giao 
thông, địa điểm vui chơi, giải trí. Yêu cầu các đơn 
vị quản lý tuyến xả trạm thu phí theo quy định khi 
có tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra, xử lý các 
trường hợp không xả trạm theo quy định.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm TTATGT; chú ý các hành vi vi 
phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn 
tới TNGT, ùn tắc giao thông, như: vi phạm tốc độ, 

THÚY THANH

vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá 
số người quy định, vi phạm tải trọng, không thắt 
dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đi không đúng 
phần đường, làn đường, đi ngược chiều, xe hết 
niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; vi phạm 
khi qua đường ngang; chở quá vạch dấu mớn 
nước an toàn; phương tiện không đảm bảo an 
toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, 

chống đẳm; không có giấy phép lái xe, chứng chỉ 
chuyên môn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn 
và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công 
cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn 
áp những đối tượng có hành vi chống người thi 
hành công vụ.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đến Phòng 
PC 08 tỉnh, lãnh đạo Công an các huyện, thành 
phố để tiếp tục chỉ đạo các Trạm, Đội CSGT tiếp 
tục tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho 
người dân đi lại trong dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 
2/9 tới đây. Với tinh thần đó, Cán bộ chiến sỹ 
Đội CSGT số 1 quyết tâm đảm bảo cho khu vực 
địa bàn mình quản lý có được một tình hình giao 
thông ổn định, không ùn tắc, không TNGT.

Trung tá Lê Ánh Dương - Trạm trưởng Trạm 
CSGT Suối Tre cho biết, đơn vị đã chủ động xây 
dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, 
thông suốt, nhất là trên tuyến QL1A, các khu vực 
có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc 
giao thông, các trục chính ra vào Đồng Nai, các 
đầu mối giao thông trọng điểm, các điểm đang 
thi công; kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc 
biệt là trên tuyến giao thông huyết mạch. Trạm 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chuyên đề nồng độ 
cồn, ma túy, vi phạm tốc độ và quá khổ quá tải, 
chở quá số người quy định để bảo đảm TTATGT 
một cách tốt nhất.

Còn tại Trạm CSGT quốc lộ 51, Trạm trưởng 
của Trạm - Trung tá Trần Minh Chí cũng cho biết, 
dịp nghĩ lễ này, người dân sẽ về thăm quê và đi 
du lịch đâu đó, phụ trách tuyến QL51, Trung tá 

ĐỒNG NAI: 

TRẠM CSGT QUỐC LỘ 51 (ĐỒNG NAI): 
KIÊN QUYẾT XỬ PHẠT VI PHẠM 
VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
Chỉ trong ngày cuối tuần 28/8, 
lực lượng Trạm CSGT quốc lộ 51 
đã xử lý 40 trường hợp vi phạm 
nồng độ cồn, 10 trường hợp quá 
tải và 22 trường hợp vi phạm 
tốc độ.

Ngày 28/8, tại trụ sở Trạm CSGT quốc lộ 51 
đã lập chốt thực hiện kiểm tra 3 chuyên đề 
về nồng độ cồn, quá tải và vi phạm tốc độ. 

Chỉ sau ít giờ triển khai, lực lượng chức năng đã 
phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm nồng 
độ cồn khi đang điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông, vi phạm về tốc độ và quá khổ quá tải.

Cụ thể, lực lượng Trạm CSGT quốc lộ 51 đã xử 
lý 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 10 trường 
hợp quá tải và 22 trường hợp vi phạm tốc độ.

Điều này cho thấy những vi phạm liên quan đến 
nồng độ cồn vẫn còn khá phức tạp. Đáng chú ý, 
trong quá trình xử lý vi phạm có không ít trường 
hợp dù biết vi phạm nhưng vẫn cố tình thực hiện 
hành vi, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện 
giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân 
tiềm ẩn về TNGT.

Sau hơn hai tháng ra quân, hiện tượng các xe 
vận chuyển hàng hóa, đất đá quá khổ quá tải trên 

ĐỨC DUY

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm

Lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai đã và đang tăng cường bảo đảm TTATGT
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Cẩn trọng thủ đoạn lừa 
đảo mới thông qua Zalo

Gần đây xuất hiện thêm hình thức lừa đảo 
mới thông qua mạng xã hội Zalo nhé cả nhà 
và khá nhiều người đã trở thành nạn nhân 
của loại hình tội phạm công nghệ cao này.

VINH NGUYÊN

ác chiêu thức lừa đảo này không quá 
mới mẻ nhưng đánh vào lòng tin, sự 
khó khăn do dịch bệnh và thường 
xuyên biến hóa nên nhiều người vẫn 
mắc bẫy của kẻ gian.
Giả mạo tài khoản Zalo để chiếm 
đoạt tài sản

Cụ thể, ban đầu kẻ gian sẽ lập tài 
khoản Zalo với hình ảnh của bạn, sau đó mở tài 
khoản ngân hàng trùng tên với bạn.

Tiếp theo, họ sẽ kết bạn và nhắn tin cho bạn bè/
người thân của bạn, trình bày khó khăn, hỏi vay 
tiền và cung cấp tài khoản ngân hàng giả mạo 
trùng tên với bạn.

Do tin tưởng vào thông tin, hình ảnh Zalo và tài 
khoản ngân hàng, nhiều người đã không kiểm tra 
lại và trực tiếp chuyển tiền.

Khi bị phát hiện hoặc đã lừa được tiền, kẻ gian 
sẽ ngay lập tức chặn, xóa hoặc đổi tên tài khoản.

Phòng tránh bị lừa qua Zalo
- Tuyệt đối không nhấp vào các link (liên kết) 

được gửi kèm trong tin nhắn, email… thậm chí kể 
cả khi chúng được gửi từ bạn bè (không loại trừ 
trường hợp tài khoản của bạn bè đã bị xâm nhập). 
Bên cạnh đó, ngân hàng và các tổ chức tài chính 
cũng không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp 
thông tin tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào.

- Chỉ đăng nhập tài khoản thông qua các trang 
web chính thức của ngân hàng, ví điện tử, chủ 
động nhập trực tiếp địa chỉ vào trình duyệt thay vì 
bấm vào liên kết do người khác gửi đến.

- Hạn chế sử dụng máy tính nơi công cộng, WiFi 
miễn phí… để thực hiện việc chuyển khoản hoặc 
mua hàng trực tuyến.

- Tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật 
khẩu ngân hàng/ví điện tử, mã OTP (mật khẩu một 
lần)… thông qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc 
điện thoại cho bất kỳ ai, kể cả khi người đó tự xưng 
là công an, nhân viên ngân hàng/tổ chức tài chính.

- Đặt mật khẩu khó đoán, và thường xuyên thay 
đổi mật khẩu sau một khoảng thời gian nhất định. 
Mật khẩu mạnh sẽ có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm 
chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt. Để 
đảm bảo an toàn, người dùng không nên lưu mật 
khẩu trên trình duyệt, đồng thời không sử dụng 
một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

- Đăng ký nhận thông báo khi tài khoản có biến 
động (số dư thay đổi).

- Sử dụng phương thức xác thực Smart OTP 
hoặc Soft OTP (tùy cách đặt tên của từng ngân 
hàng) khi giao dịch trực tuyến, thay vì SMS OTP 
như hiện nay.

- Khi thực hiện việc chuyển khoản, người dùng 
cần phải chú ý lại địa chỉ trang web, xem có đúng 
là trang web của ngân hàng hay không.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các chiêu 
trò lừa đảo trên những phương tiện thông tin đại 
chúng.

- Khi nghi ngờ các hành vi lừa đảo, bạn hãy ngay 
lập tức liên hệ với cơ quan công an gần nhất, ngân 
hàng hoặc thông báo cho Trung tâm Giám sát an 
toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) tại địa chỉ 
https://canhbao.ncsc.gov.vn. n

Nguồn ảnh: VPBank

Vì thiếu hiểu biết, nhiều người đã mất hàng trăm triệu đồng. Ảnh: minh họa

nhận định người dân sẽ đỗ về Vũng Tàu du lịch 
đông. Chính vì vậy, Trạm đã và đang tăng cường 
lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 
vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường 
tuần tra kiểm soát tại khu vực “nóng”, kiểm soát, 
xử lý nghiêm phương tiện vi phạm luật GTĐB, 
không  bảo đảm an toàn kỹ thuật. Phối hợp với 
các ngành chức năng có liên quan để bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông thông suốt, an toàn để 
người dân có một kỳ nghĩ lễ trọn vẹn nhất.

Tại Đội CSGT số 2, đơn vị phụ trách tuyến QL 
20, cũng như quốc lộ 51, nhận định dịp lễ này 
người dân sẽ về quê và đi du lịch Đà Lạt với lượng 
người tăng đột biến, phương tiện giao thông sẽ 
tăng trong những ngày này. Vì vậy, CBCS của Đội 
đã tăng cường lực lượng bám tuyến, bảo đảm 
một tuyến QL 20 từ ngã 4 Dầu Giây đến giáp ranh 
tỉnh Lâm Đồng an toàn.

Tại TP. Long Khánh, Đội CSGT - TT Công an TP. 
Long Khánh thời điểm này đang đẩy mạnh lực 
lượng TTKS. Đặc biệt là các các ngã ba, ngã tư. 
Lực lượng chức năng luôn có mặt vào những giờ 
cao điểm để phân chia làn đường, hướng dẫn 
người dân đi lại an toàn, giảm thiểu tình trạng ùn 
tắc và đặc biệt là hạn chế tuyệt đối về tai nạn 
giao thông.  

Ngoài ra, các Trạm, Đội CSGT Phòng PC 08, 
Công an tại các huyện, thành phố còn đẩy mạnh 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao 
thông, hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ, 
kiên trì vận động nhân dân thực hiện: "Đã uống 
rượu, bia-không lái xe"; "Không sử dụng điện 
thoại khi lái xe"; "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi 
đi mô tô, xe máy, xe đạp điện"; "Thắt dây an toàn 
khi ngồi trên xe ô tô”. n

tuyến QL 51 đã giảm đáng kể. Đây là kết quả 
của việc thường xuyên bố trí lực lượng CSGT 
tuần tra khép kín địa bàn, không bỏ trống địa 
bàn theo kế hoạch của lãnh đạo Trạm CSGT 
quốc lộ 51.

Việc xử lý nghiêm các phương tiện quá 
khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn,  ma tuý, vi 
phạm tốc độ… thời gian qua của Trạm CSGT 
quốc lộ 51 đang rất được nhân dân trên địa 
bàn đồng tình ủng hộ. n

Kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông
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Cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng hàng Việt”,  
tôn vinh bàn tay vàng lần I, ra mắt  

CLB Doanh nghiệp chuyển đổi số & Hội nhập –  
Ký kết phát triển Du lịch

VIỆN IMRIC: 

Ngày 6/9/2022, tại Hà Nội – Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí. Mục đích 
góp phần nghiên cứu thị trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế, xây dựng chiến lược truyền thông cho doanh 

nghiệp, góp phần nhỏ nhoi vào việc xây dựng cho nền kinh tế. Chủ trì buổi gặp gỡ có Nhà báo – Luật gia Hồ Minh Sơn – Viện trưởng, 
Đại diện Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống; NSNA Lê Xuân Thăng – Nguyên Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, Cố vấn Viện IMRIC; Nhà 

báo Hoàng Thanh Quý – Chánh Văn phòng Viện, Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống; Ban giám đốc Chi nhánh phía Bắc Viện IMRIC…

ham dự buổi gặp gỡ có 
các ông bà: Hà Ngọc Anh 
– Nguyên Phó trưởng ban 
Ban Dân vận trung ương; 
Trịnh Minh Anh – Chánh 
VP BCĐ Liên ngành Hội 
nhập quốc tế về kinh tế; 
NSNA Hồ Sỹ Minh – Phó 

Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, 
TBT Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống; đại 
diện Công an TP. Đà Nẵng; đại diện các cơ 
quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin 
và các doanh nghiệp.

Ra mắt CLB Doanh nghiệp Hội 
nhập chuyển đổi số

Sự kiện do Viện Nghiên cứu Thị trường 
– Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp 
Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật & 
Kinh tế hội nhập (IRLPIE) tổ chức buổi gặp 
gỡ. các cơ quan truyền thông, báo chí về 
cuộc thi ảnh nghệ thuật “Người Việt tin 
dùng hàng Việt” và khởi động cuộc thi 
“Tôn vinh bàn tay vàng”. Tại đây, đã diễn 
ra ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư du lịch; ra 
mắt CLB Doanh nghiệp Hội nhập chuyển 
đổi số và một số chương trình khác.

Phát biểu tại gặp gỡ, Nhà báo – Luật gia 
Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC, 
cho biết: được sự đồng thuận của Sở 
VH&TT TP.HCM theo văn bản số 529 ngày 
16/3/2022 về việc để Viện Nghiên cứu Thị 
trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) 
tổ chức cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng 
hàng Việt” nhằm lan toả hình tượng đẹp 
liên quan đến mọi lĩnh vực “Sản xuất - 
phân phối - tiêu dùng” hàng Việt Nam 
trong đời sống sinh hoạt đã thu hút được 
đông đảo doanh nghiệp hàng Việt và các 
nhà nhiếp ảnh thuộc 63 tỉnh, thành đồng 
hành gửi tác phẩm tham dự.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, các doanh nghiệp, làng nghề, 
các cá nhân đã chủ động chuyển đổi linh 
hoạt phương thức sản xuất, kinh doanh, 
ứng dụng khoa học công nghệ để nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm tạo 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm 
góp phần thực hiện triển khai hiệu quả các 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về Cuộc vận động. Nhất 
là Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 
của Ban Bí thư; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 
26/ 10/ 2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động 
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam" trong tình hình mới. Nghị quyết số 
06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 03/7/2020 của 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam về khắc phục tác động của đại 
dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển 
nền kinh tế đất nước.

Các tỉnh, thành phố đã có nhiều hình 
thức, cách làm sáng tạo, chương trình 
tuyên truyền phong phú, nội dung đổi mới, 
chú trọng xây dựng và thực hiện nhiều 
mô hình hay như: “Câu lạc bộ hàng Việt”, 
“Tổ phụ nữ ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
(Bình Thuận); “Nông sản Hải Phòng hướng 
tới người tiêu dùng Việt”; tổ chức cuộc thi 
trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Cuộc 
vận động (Bình Dương); ngày hội “Thanh 

niên đồng hành cùng hàng 
Việt”, mô hình “Tự hào 
hàng Việt, sử dụng hàng 
Việt” (Hậu Giang, Hòa 
Bình); mô hình “ Doanh 
nhân đồng hành cùng 
hàng Việt”, “Người 
Thanh Hóa ưu tiên 
dùng hàng Thanh Hóa”; 
“Người Tuyên Quang ưu 
tiên dùng nông sản Tuyên 
Quang”; mô hình “Mỗi tuần 
giới thiệu một sản phẩm Việt 
Nam chất lượng cao” (Bến Tre); 
mô hình “Nhận diện hàng giả, 
hàng thật” (Hà Nội).

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng, 
nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp 
ảnh Việt Nam, cố vấn Viện IMRIC – Trưởng 
ban thẩm định cho biết, theo điều lệ, cuộc 
thi sẽ kết thúc thời gian nhận tác phẩm 
đến ngày 30/11/2022. Đây cũng là thời 
điểm Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền 
thông Quốc tế (IMRIC) kỷ niệm ngày thành 
lập và khởi động cuộc thi ảnh lần II. 

Khởi Động Cuộc Thi Tìm kiếm 
Tài Năng Ngành Làm Đẹp "Tôn 
Vinh Bàn Tay Vàng 2022 " mùa 1.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc chi 
nhánh Miền Bắc Viện IMRIC phát biểu: 

với xu thế hội nhập của thế 
kỷ 21 thì chất lượng cuộc 
sống của con người  ngày 
càng cao, với lối sống lành 
mạnh cũng như sự quan 
tâm tới nhan sắc, sắc đẹp 
ngày càng được con người 
chú trọng hơn, trong mong 
muốn giữ lại tuổi thanh 
xuân. 

“Cuộc thi cũng là sự kiện 
quan trọng của Viện chúng 
tôi trong việc công nhận và 

 Nhà báo – Luật gia Hồ Minh Sơn 
- Viện trưởng IMRIC phát biểu 

Nhà báo – Luật gia Hồ Minh Sơn tặng hoa chúc mừng các thành viên 
CLB Doanh nghiệp chuyển đổi số nhân dịp ra mắt CLB

Ký kết hợp tác chiến lược giữa CLB Doanh nghiệp chuyển đổi Số & Hội 
nhập trực thuộc Viện IMRIC và Chi Hội VID trực thuộc Hiệp Hội Khởi 
nghiệp Quốc Gia. 

vinh danh những cá nhân, 
tập thể đã có những 

đóng góp có ý nghĩa 
to lớn cho ngành làm 
đẹp trong nhiều năm 
qua, đưa ngành làm 
đẹp Việt Nam lên một 
tầm cao mới, sánh 

ngang tầm cùng các 
nước trong khu vực và 

quốc tế”, bà Nguyễn Thị 
Huyền nói. 

Viện IMRIC và Viện IRLPIE 
ra đời với mục đích đưa doanh 
nghiệp trở thành trung tâm để 
đưa các kết quả nghiên cứu 

thành sản phẩm, hàng hóa phục vụ trực tiếp 
cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu; phong 
trào khởi nghiệp sáng tạo đã lan tỏa mạnh 
mẽ trong xã hội; tiềm lực khoa học và công 
nghệ được củng cố; thị trường khoa học 
và công nghệ bước đầu gắn kết hoạt động 
khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh 
doanh. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ dần đáp ứng yêu cầu phát triển và hội 
nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện sáng cùng ngày 
cũng đã diễn ra kết nạp thành viên và tặng 
bằng khen cho các doanh nghiệp có thành 
tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện. n

HOÀNG QUÝ – VĨNH CHUNG
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a mắt Ban Chấp hành  
Chi hội Giáo dục chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng  
Chơn Thiện

Ngày 6/9 vừa qua, Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) Việt Nam tại TP. HCM tổ chức họp mặt 
các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tại các tỉnh phía Nam, ra mắt Ban 
Chấp hành Chi hội GDCSSKCĐ Chơn Thiện và công bố quyết định bổ nhiệm 
Phó Văn phòng Đại diện Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP. HCM.

Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của 
ông Phạm Đình Vương - Ủy viên Ban Thường 
vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng Đại diện 

Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP. HCM kiêm 
Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá Thông tin Truyền 
thông; Cùng các Phó Văn phòng Đại diện Trung ương 
Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP.HCM gồm ông Phan 
Thế Hải - Giám đốc Trung tâm GDCSSKCĐ Thành Nhân; 
Bà Đình Thị Thu; Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên và cán bộ 
Văn phòng Đại diện cùng Giám đốc Trung tâm, Chi hội 
trực thuộc Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại phía 
Nam.

Ngoài ra có sự hiện diện của các ông Nhà giáo ưu Tú, 
TS. Phan Hoàng Dũng - Hiệu trưởng trường Trung cấp 
Bách Nghệ TP.HCM; TS. BS Lê Thanh Chiến - nguyên 
Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương; Y sư Trung Hiếu - 
Ths. Lương Y chuyên gia trị liệu tâm lý học; Nghệ sĩ Nhật 
Trung - Sứ giả; Dược sĩ Huỳnh Kim Anh; Ca sĩ Thanh 
Hằng; Ông Nguyễn Hữu Tính - Phó Giám đốc Trung tâm 
dạy nghề và hỗ trợ nông dân TP. HCM; PGS.TS Lê Hùng 
Anh - Viện trưởng Viện CN và QL môi trường Đại học 
Công nghiệp TP. HCM; PGS.TS Phan Thị Phượng Trang 
-  Trung tâm khoa học và công nghệ sinh học trường 
Đại học Quốc gia TP. HCM; Ông Nguyễn Ngọc Tùng - 
Chủ tịch Hội TM APEC GLOBAL hệ thống siêu thị Mini 
ECO.OP Mart; nhà báo Nguyễn Phước Lập - Phó Trưởng 
Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Doanh nghiệp và 
hội nhập; Ông Phạm Văn Lịch - Giám đốc truyền thông 
Hội Liên hiệp thương mại APEC GLOBAL; Hoạ sĩ Lê 
Phương, - Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Từ Tâm cùng 
các phóng viên, báo đài và thành viên Hội GDCSSKCĐ 
Việt Nam tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam tham dự.

Tại buổi lễ ra mắt ông Phạm Đình Vương - Uỷ viên 
thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng Đại diện 
phía Nam Trung ương Hội GDCSSCKCĐ  Việt Nam kiêm 
Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền 
thông phát biểu tại buổi lễ ra mắt Ban Chấp hành Chi 
hội GDCSSKCĐ Chơn Thiện và họp mặt các đơn vị trực 
thuộc Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại các tỉnh 
phía Nam.

Ông đánh giá cao Ban Chấp hành Chi Hội GDCSSKCĐ 
Chơn Thiện đã quy tụ rất nhiều thành viên tài năng tâm 
huyết nhiều lĩnh vực hi vọng trong thời gian tới, Chi hội 
sẽ tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chăm sóc sức 
khỏe từ thiện xã hội mang tính nhân văn cộng đồng. 
Ông Phạm Đình Vương thay mặt Ban thường vụ Trung 
ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành 
Chi hội GDCSSKCĐ Chơn Thiện sau khi nhận ra mắt cần 
bám sát quy chế tôn chỉ mục đích hoạt động mà Trung 
ương Hội đã phê duyệt.

Cùng trong dịp này, chương trình công bố quyết định 
bổ nhiệm Phó Văn phòng Đại diện Trung ương Hội 
GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP.HCM cho bà Nguyễn Thị 
Hồng Chuyên. Ông Đình Vương cũng đề nghị bà Nguyễn 
Thị Hồng Chuyên - Phó Văn phòng Đại diện Trung ương 
Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP. HCM sau khi nhận 
nhiệm vụ cần nâng cao trách nhiệm và hoàn thành 
nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành Chi hội GDCSSKCĐ Chơn Thiện ra mắt 
nhận nhiệm vụ ông Đỗ Thanh Phương, Chủ tịch Chi Hội 
GDCSSKCĐ Chơn Thiện gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm 
của lãnh đạo Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, đặc 
biệt Ban lãnh đạo Văn phòng Đại diện Trung ương Hội 
GDCSSKCĐ Việt Nam tại TP. HCM và các ban ngành 
đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và 
địa phương cùng các cơ quan đơn vị luôn kịp thời động 
viên tạo điều kiện tốt nhất để Chi hội ổn định đi vào hoạt 
động hiệu quả. Ông đại diện Ban Chấp hành Chi hội hứa 
sẽ chấp hành nghiêm chỉ đạo của thường trực Trung 
ương Hội sẽ tổ chức tốt các hoạt động theo quy chế 
đã được Ban lãnh đạo GDCSSKCĐ Việt Nam phê duyệt.

Sau phần phát biểu, Ban Chấp hành Chi hội GDCSSKCĐ 
Chơn Thiện đã trao hoa đến lãnh đạo Văn phòng Đại 
diện Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam và thư cảm 
ơn đến các hội viên mạnh thường quân tham gia hoạt 
động Chi hội hỗ trợ tổ chức chương trình ra mắt.  n

ĐÌNH VƯƠNG - THẾ KỶ

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ ra mắt Chi hội

Ông Phạm Đình Vương trao quyết định thành lập Chi Hội GDCSSKCĐ Chơn Thiện

Các đại biểu tham dự tại lễ ra mắt Chi hội
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ộ Công an hướng dẫn thoát 
nạn khi xảy ra cháy

BÁ VƯƠNG

Gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà 
nguyên nhân chủ yếu có thể do nạn nhân trong đám cháy thiếu kỹ năng để thoát nạn 
khi có cháy xảy ra. Bộ Công an đã có những chỉ dẫn cụ thể để nhân dân tùy vào các tình 
huống áp dụng để thoát nạn khi có cháy.

Hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy 
nhà độc lập, liền kề

Theo Bộ Công an, để thoát nạn an toàn khi 
xảy ra cháy, trước hết phải xác định được lối ra 
an toàn khỏi căn nhà đang cháy. Thông thường, 
các lối thoát ra nơi an toàn ở các nhà độc lập 
hoặc liền kề bao gồm: lối ra cửa chính của căn 
nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các 
tầng; lối ra ban công hoặc lôgia; lối lên trên sân 
thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát 
sang công trình liền kề. Bên cạnh đó, đối với các 
căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua 
các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ 
như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm…

Khi phát hiện ra đám cháy, mọi người cần 
chú ý: Người phát hiện đám cháy đầu tiên cần 
nhanh chóng báo động để mọi người trong nhà 
biết và nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối cửa 
chính của căn nhà nếu như lối này chưa bị lửa, 
khói bao trùm. Trong quá trình di chuyển cần 
bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít 
phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc 
cháy quần áo.

Trong trường hợp lối thoát qua cửa chính tại 
tầng 1 đã bị lửa, khói bao trùm thì bình tĩnh và 
cùng các thành viên trong gia đình suy tính, tìm 
lối thoát khác như: di chuyển ra ngoài ban công 
và sử dụng các phương tiện như thang dây nếu 
có, hoặc trong trường hợp cấp thiết có thể sử 
dụng dây thừng hoặc các dây tự nối bằng các 
vật dụng như rèm, ga giường, quần, để thoát 
xuống dưới và ra nơi an toàn. Tuy nhiên, trước 
khi dùng dây để tụt xuống cần phải đảm bảo 
dây chắc chắn và dây phải buộc vào các cấu 
kiện vững chắc.

Có thể di chuyển ra ban công hoặc qua cửa 
sổ và tìm cách thoát qua các nhà, công trình lân 

cận; di chuyển lên tầng thượng hoặc lên mái và 
thoát sang các công trình lân cận nếu có thể. 
Trong quá trình di chuyển cần sử dụng khăn, áo 
thấm ướt bịt vào mũi, miệng nhằm hạn chế hít 
phải khói, khí độc.

Đối với các nhà, công trình có lồng sắt bao 
bọc phía ngoài nhà, có thể thoát qua ô cửa trên 
các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề. 
Nếu trên các lồng sắt đó không có sẵn các cửa 
thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng 
như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ 
gãy hoặc banh rộng các ô trên lồng sắt để mọi 
người có thể chui qua và sang công trình liền kề 
hoặc xuống nơi an toàn với sự hỗ trợ của những 
người xung quanh.

Bộ Công an khuyến cáo, tuyệt đối không chạy 
vào nhà vệ sinh để trốn tránh, bởi rất dễ bị ngạt 
khói và lửa thiêu khi đám cháy lan ra toàn bộ 
căn hộ. Trong một số tình huống cấp thiết, để 
ngăn đám cháy từ các tầng dưới lan lên tầng 
trên, mọi người có thể xả nước từ nhà tắm để 
nước tràn ra sàn nhà và chảy xuống các tầng 
dưới, khi đó có thể ngăn đám cháy lan lên các 
tầng trên. Tuy nhiên, khi xả nước trong căn hộ 
cần lưu ý phải cắt cầu dao tổng để tránh bị điện 
giật do nước tràn làm chập các thiết bị điện.

Trong tất cả các trường hợp, khi phát hiện 
cháy phải nhanh chóng gọi điện báo cho lực 
lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ theo số 114 để kịp thời đến cứu nạn 
và dập tắt đám cháy.

Hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy 
chung cư, nhà cao tầng

Bộ Công an chỉ dẫn, ở các nhà chung cư nhiều 
tầng, cao tầng các lối thoát nạn an toàn là các 
cầu thang bộ bên trong tòa nhà (lối vào buồng 

thang có cửa tự động đóng kín) hoặc các cầu 
thang bộ hở đặt phía ngoài tòa nhà (thường là 
cầu thang sắt).

Khi xảy ra sự cố cháy trong các công trình 
cao tầng, để thoát nạn an toàn mọi người cần 
quan sát trên hành lang của tòa nhà dẫn từ các 
căn hộ đến các lối thoát nạn thường có các biển 
chỉ dẫn, người bị nạn di chuyển theo hướng mũi 
tên chỉ dẫn để đến buồng thang thoát nạn. Tại 
lối vào buồng thang (bên trong nhà) hoặc cầu 
thang hở (bên ngoài) sẽ có đèn chỉ dẫn ký hiệu 
“EXIT”, khi vào buồng thang mọi người sẽ di 
chuyển xuống dưới và ra nơi an toàn.

Để thoát nạn an toàn, Bộ Công an khuyến cáo 
chỉ được dùng thang bộ, tuyệt đối không được 
dùng thang máy để thoát nạn, bởi hệ thống điện 
cung cấp cho thang máy có thể bị mất và thang 
sẽ dừng lại đột ngột ở vị trí bất kỳ, người bị nạn 
sẽ kẹt trong thang và có nguy cơ bị ngọn lửa 
tác động, hít phải khói, khí độc dẫn đến tử vong 
trong thời gian ngắn.

Trên đường di chuyển thoát nạn cần thông 
báo cho mọi người ở các căn hộ liền kề và nhấn 
nút báo cháy khẩn cấp để mọi người trong tòa 
nhà biết có sự cố cháy, kịp thời thoát nạn. Trong 
quá trình thoát nạn mọi người hãy hỗ trợ lẫn 
nhau, đặc biệt chú ý giúp đỡ người già, trẻ em và 
phụ nữ đang mang thai. Tuyệt đối không được 
chen lấn, xô đẩy có thể dẫn đến chấn thương và 
nguy hiểm đến tính mạng nhiều người.

Trường hợp nếu cửa chính ra vào căn hộ và 
hành lang dẫn đến buồng thang thoát nạn đều 
bị khói lửa bao trùm, không thể thoát ra khỏi 
phòng, thì nhanh chóng đóng cửa và có các 
biện pháp ngăn khói, lửa lan truyền vào căn hộ.

Sử dụng điện thoại nhanh chóng gọi cho lực 
lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ theo số 114 để kịp thời đến cứu 
nạn; di chuyển ra vị trí cửa sổ, ban công hô to 
và dùng áo, khăn hoặc vật sáng màu để vẫy gọi 
mọi người biết vị trí mình đang bị nạn.

Trong tất cả các trường hợp tuyệt đối 
không vội vàng nhảy từ trên cao xuống dưới 
để thoát nạn khi chưa đảm bảo các điều kiện 
an toàn như đệm hơi hoặc một số phương 
tiện bảo hộ khác đã được lực lượng Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
triển khai phía dưới. n

Lực lượng cứu hộ cứu nạn làm nhiệm vụ trong vụ cháy quán Karaoke tại Bình Dương. 
Ảnh: Chí Tưởng –TTXVN

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp CA TP.Thủ Dầu Một hướng dẫn 
hộ kinh doanh cách sử dụng bình chữa cháy, lắp đặt nút và chuông báo cháy

Hướng dẫn thoát nạn trong điều kiện nhiều khói, khí độc
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CHI HỘI GDCSSKCĐ 
TÀI HOA TRẺ chia sẻ tình yêu thương 

đến trẻ em nghèo nhân dịp 
Tết Trung thu

Ngày 09/ 9/ 2022, Chi Hội Giáo dục chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng Tài Hoa Trẻ (Chi hội GDCSSKCĐ 
Tài Hoa Trẻ) thuộc Trung ương Hội Giáo dục chăm 
sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam phối hợp cùng 
Trung tâm Đào tạo phát triển kỹ năng TANAVI 
(Trung tâm TANAVI); Tịnh Xá Ngọc Nhiên tổ chức 
đêm Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn 
tại Buôn Pan, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

Đến tham dự chương trình có sự hiện 
diện của Đại đức Thích Giác Thăng, 
Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam, huyện Krông Pắc, Hội 
đồng tư vấn Văn phòng Đại diện Trung ương 
Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại Tây Nguyên; bà 
Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Chi hội GDCSSKCĐ 
Tài Hoa Trẻ; bà Nguyễn Thị Phương Ly, Giám 
đốc Trung tâm TANAVI; đại diện ban ngành 
đoàn thể tại địa phương.  

Chi hội GDCSSKCĐ Tài Hoa Trẻ phối hợp với 
Trung tâm TANAVI cùng Tịnh Xá Ngọc Nhiên 
đã trao tặng những chiếc lồng đèn 
trung thu cho hơn 800 trẻ em ở 
Buôn Pan, huyện Krông Pắc – 
Đăk Lăk. Điều này tiếp thêm 
niềm tin và sức mạnh để 
nâng bước, thắp sáng ước 
mơ của các em.

Tại chương trình bà 
Nguyễn Thị Thủy, Chủ 
tịch Chi Hội GDCSSKCĐ 
Tài Hoa Trẻ cho  biết 
với mong muốn chia sẻ 
những khó khăn, động viên 
các em cố gắng vươn lên 
trong cuộc sống và học tập.  

Trước đó, ngày 8/ 9/ 2022, Chi 
hội GDCSSKCĐ Tài Hoa Trẻ phối hợp 
với Trung tâm TANAVI và Trường tiểu học Trần 
Phú tổ chức Chuyên đề kỹ năng sống “Tự lập 
để trưởng thành”.

Bà Lê Kim Diên, Hiệu trưởng Trường tiểu 
học Trần Phú phát biểu, với thế mạnh của 
đơn vị nhiều lần tổ chức các chương trình, 
đầu tư tốt nhất về cả cơ sở vật chất lẫn nội 
dung chương trình, mong muốn tạo nền tảng 
và trang bị kỹ năng sống, đạo đức, lối sống 
và những kiến thức cơ bản cho các em thế hệ 
tương lai của đất nước.

Tại buổi lễ các em học sinh được tham gia 
học tập một số nội dung phong phú và đa 

dạng: khơi dậy tiềm năng, hình thành tính tự 
lập, khám điểm mạnh của bản thân, phát triển 
các kỹ năng sống giúp các em tự tin, vững vàng 
hơn trong cuộc sống.

Với chuyên đề kỹ năng sống “ Tự lập để 
trưởng thành”, đã giúp các em hiểu thành công 
không phải tự nhiên có được. Đó là một quá 
trình mỗi cá nhân cần phải phấn đấu và rèn 
luyện. Quá trình đó không thể thiếu tính tự lập, 
một đức tính quan trọng quyết định đến tính 
cách và tương lai của một người. Khi có tính tự 
lập, các em sẽ có đủ tự tin vào bản thân, có thể 
tự giải quyết được mọi việc và cảm thấy vui vẻ, 

hạnh phúc khi hoàn thành công việc 
theo ý của mình.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Chủ 
tịch Chi Hội GDCSSKCĐ Tài 

Hoa Trẻ chia sẻ: Cuộc sống 
là một hành trình dài với 
bao thử thách đang chờ 
đợi, thành công chỉ đến 
với những ai thật sự kiên 
trì, nhẫn nại. Mong các 

em có đủ tự tin để đối mặt 
với mọi thách thức và cảm 

ơn cô Hiệu Trưởng Lê Kim 
Diên đã tạo điều kiện cho Chi 

Hội GDCSSKCĐ Tài Hoa Trẻ và 
Trung tâm TANAVI truyền đạt kỹ 

năng cho các em có thói quen lành mạnh 
nhằm tạo ra một xã hội tích cực và hình thành 
các giá trị sống cũng như thay đổi hành vi tích 
cực và hiệu quả.

Cũng trong đợt này, Chi Hội Chi Hội 
GDCSSKCĐ Tài Hoa Trẻ phối hợp với chùa 
Lâm Tỳ Ni (Buôn Ma Thuột) tổ chức chương 
trình “Trung thu miền núi cho các em có 
hoàn cảnh khó khăn” tại Buôn Tuôr A, Buôn 
Tuôr B, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh 
Đăk Lăk, ban tổ chức đã trao tặng 400 phần 
quà, trị giá 18 triệu đồng. Với mong muốn 
giúp các em thiếu nhi được vui Tết Trung thu 
đầm ấm, hạnh phúc. n

Chị Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Chi Hội GDCSSKCĐ Tài Hoa Trẻ và Trụ Trì 
chùa Lâm Tỳ Ni cùng ban tổ chức chương trình

Đại Đức Thích Giác Thăng và chị Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Chi Hội 
GDCSSKCĐ Tài Hoa Trẻ tặng quà và tham gia vui Tết Trung thu cùng các 
em.

Thời gian qua, Chi Hội Tài Hoa Trẻ và 
Trường tiểu học Trần Phú đã phối hợp 

tổ chức nhiều Chuyên đề để rèn luyện kỹ 
năng sống cho các em…

ĐÌNH VƯƠNG - THẾ KỶ - NGUYỄN THỊ THỦY



vui tươi, ấm áp với 
thiếu nhi cả nước

TẾT TRUNG THUTẾT TRUNG THU

Tết Trung thu từ lâu đã trở thành ngày tết của thiếu nhi, gắn với 
những giấc mơ hồn nhiên của trẻ nhỏ về một thế giới kỳ diệu và tốt 
lành. Đây là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam mà không nhiều 
quốc gia trên thế giới có được.

Tết Trung thu là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội thể hiện sự quan 
tâm đối với trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước, thể hiện 
sinh động và rõ nét một trong những đạo lý truyền thống tốt đẹp của 
người Việt là dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất.

Nhân dịp Trung Thu 2022, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà 
Nội đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Đèn thu lung 
linh” - Ảnh: TTXVN

Những món đò chơi truyền thống vẫn có sức hấp dẫn đối với các em 
- Ảnh: Báo Tin tức

Chương trình Đêm hội trăng rằm ở Hoàng cung Huế được tái hiện ở 
phố đi bộ quanh Đại nội Huế trong dịp Tết Trung thu - Ảnh: Báo Người 
lao động

Nhiều du khách 
nước ngoài tỏ 
ra thích thú với 
không khí tết 
Trung thu ở Việt 
Nam - Ảnh: Báo 
Tin tức

Lễ hội Trung thu đặc biệt ở Tuyên Quang thể hiện tình yêu thương 
và sự chăm lo của các bậc cha mẹ, ông bà dành cho các cháu thiếu 
nhi - Ảnh: Báo Nhân Dân Niềm vui của các em người 

đồng bào Cơ Tu tham gia 
chương trình "Trung thu 

vùng biên giới" tại Tây Giang, 
Quảng Nam - Ảnh: Báo Công 

an Nhân dân

Mang Trung thu đến 
với các em nhỏ ở vùng 

sâu, vùng xa - Ảnh: Báo 
Công an Nhân dân

Các em thiếu nhi thị trấn Tân Phú, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cùng 
vui hội trăng rằm - Ảnh: Báo Đồng Nai


