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TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

TĂNG TRƯỞNG 
GDP NĂM 2022 
CÓ THỂ ĐẠT 
KHOẢNG 8 %

TRONG BỐI CẢNH KHÔNG CÓ ĐỘT BIẾN, THUẬN LỢI ĐỐI VỚI NỀN 
KINH TẾ NƯ      ỚC TA TỪ BÊN NGOÀI, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ DỰ 
BÁO TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CẢ NĂM KHOẢNG 8%...

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

ại buổi họp báo thường kỳ 
của Văn phòng Chính phủ 
tháng 9 vào chiều 1/10, Thứ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Trần Quốc Phương đã có 
những chia sẻ về dự báo 

tăng trưởng GDP của cả năm 2022.
Theo ông Phương, trong báo cáo của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chính 
phủ đã nêu rõ tỷ lệ giải ngân từ đầu năm 
đến nay đã đạt 46,7% tổng số kế hoạch 
được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy có 
thấp hơn so với cùng kỳ năm trước về tỷ 
lệ phần trăm một chút (cùng kỳ là 47,38%) 
nhưng số tuyệt đối cao hơn năm trước 
gần 35 nghìn tỷ đồng.

Nguyên nhân chính chủ yếu do tổng 
lượng vốn đầu tư công năm 2022 nhiều 
hơn tổng lượng vốn đầu tư công năm 
2021 nên tỷ trọng phần trăm có thể thấp 
hơn một chút, nhưng hệ số tuyệt đối về 
vốn thì cao hơn, dẫn đến kết quả là vốn 
đầu tư công giải ngân năm 2022 cao hơn 
về số tuyệt đối so với năm 2021 là 16%.

Kết quả giải ngân như trên đã tác động 
đến tăng trưởng GDP của quý 3/2022 
cũng như 9 tháng đầu năm 2022. Kết quả 
tăng trưởng GDP là tổng hòa của rất nhiều 
nguyên nhân, từ tác động của tăng trưởng 
kinh tế các ngành, các cấp, các lĩnh vực, 
các địa phương, các chủ thể kinh tế…

"Xu thế chung năm 2022 đối với nền 
kinh tế nước ta là sự phục hồi ngoài dự 

báo của rất nhiều tổ chức quốc tế và trong 
nước cũng như các chuyên gia. Kết quả 
thực tiễn cho thấy kết quả chúng ta đạt rất 
tích cực", ông Phương chia sẻ.

Nói thêm về dự báo GDP cả năm 2022, 
ông Phương cho hay, trong báo cáo tham 
mưu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với 
Chính phủ đã đưa ra các kịch bản tăng 
trưởng của GDP nước ta trong quý 4 cũng 
như cả năm 2022. Kết quả dự báo đặt ra 
2 kịch bản.

Kịch bản thấp, dự kiến trong quý 4 đánh 
giá là vẫn còn nhiều khó khăn, khó đoán 
định. Bối cảnh rất khó để chúng ta có thể 
dự báo được một con số chính xác kết 
quả vài tháng tới và dự báo càng dài hạn 
thì càng khó hơn. Chúng tôi đã đưa ra các 
kịch bản, phương án thấp là phương án 
gặp nhiều khó khăn thì cả năm 2022, tăng 
trưởng đạt 7,5%.

Kịch bản còn lại, trong bối cảnh không 
có đột biến, thuận lợi đối với nền kinh tế 
nước ta từ bên ngoài, chúng ta dự kiến tốc 
độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8%.

"Trong các báo cáo, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã tham mưu để báo cáo xin ý kiến 
Trung ương cũng như xin ý kiến các cấp 
có thẩm quyền về các nhận định, đánh 
giá về bối cảnh tình hình cũng như về khả 
năng có thể đạt được kết quả năm 2022 
thì chúng ta có thể đưa ra nhận định GDP 
tăng trưởng khoảng 8%", vị Thứ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh. n
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ình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn  
hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  
năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 211/KH-UBND 
ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Bình 
Phước về thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 
địa bàn tỉnh năm 2022.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, 
vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã tổ 
chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá, 

công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật  cho đội ngũ cán bộ, công chức là đại diện 
Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của 11 
đơn vị cấp huyện và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân 
dân và công chức phụ trách các đầu mối xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật và công chức phụ trách 
các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật của 
07 xã về đích nông thôn mới và 09 xã về đích nông 
thôn mới nâng cao năm 2022. Hội nghị có đại diện 
Văn phòng Điều phối CTMTQG XDNTM mới tỉnh.

Chủ trì và phát biểu quán triệt tại Hội nghị, ông 
Nguyễn Trọng Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã 
khái quát những kết quả đạt được trong việc đánh 
giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn tỉnh bước đầu đã tạo 
chuyển biến đáng ghi nhận trong thi hành Hiến 
pháp và pháp luật góp phần bảo đảm an ninh 
chính trị trật tự an toàn xã hội, đồng thời nêu ra 
những khó khăn tồn tại, hạn chế đối với công tác 
này trong thời gian qua.

Hội nghị được nghe ông Ngô Quốc Huy – Trưởng 
phòng Pháp chế, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 
triển khai các nội dung cơ bản của Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/
TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/
QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và các văn bản có liên quan. Đồng thời 
hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện đánh giá, 
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hội nghị cũng được nghe ông Lê Quốc Cường 
– Điều phối viên Văn phòng Điều phối CTMTQG 
XDNTM thông tin một số nội dung của Bộ tiêu chí 
xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên 
địa bàn tỉnh Bình Phước; hướng dẫn tiêu chí huyện 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận 
pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 
thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí 
quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thông qua Hội nghị tập huấn lần này, các đại 
biểu đã được bổ sung và cập nhật thêm kiến thức 
pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc 
xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật, góp phần xây dựng hoàn thành nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. n

KIM THANH

Quang cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Trọng Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Ngô Quốc Huy – Trưởng phòng Pháp chế – Sở Tư 
pháp triển khai các chuyên đề tại Hội nghị

Ông Lê Quốc Cường – Văn phòng điều phối CTMTQGX-
DNTM tỉnhthông tin tại Hội nghị
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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH THỰC HIỆN 

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG TÁC  
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT,  

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN 
PHÁP LUẬT

ĐẠI ĐỒNG

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 
04/QĐ-HĐPHPBGDPL NGÀY 

16/6/2022 CỦA CHỦ TỊCH HỘI 
ĐỒNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC 
ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
(PBGDPL) TỈNH GIA LAI NĂM 

2022; KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-ĐKT 
NGÀY 29/6/2022 CỦA ĐOÀN KIỂM 

TRA VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC 
PBGDPL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA 

LAI NĂM 2022.

Đồng thời đánh giá chất lượng, hiệu quả 
công tác PBGDPL tại các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, địa phương được kiểm tra; 

kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu 
giải pháp khắc phục; tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 
trong việc thực hiện hoạt động kiểm tra theo 
quy định của pháp luật.

Từ ngày 16/9 đến ngày 27/10/2022, các 
Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện hoạt động kiểm tra 
tại 03 cơ quan là thành viên của Hội đồng phối 
hợp PBGDPL tỉnh (gồm: Sở Nội vụ; Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân 
tỉnh) và 04 Hội đồng phối hợp PBGDPL các 
huyện, thị xã (gồm: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Sê, 
An Khê). Công tác kiểm tra tập trung vào các 
nội dung: Công tác PBGDPL và hoạt động 
của thành viên Hội đồng cấp tỉnh/Hội đồng 
cấp huyện; lồng ghép kiểm tra công tác hòa 
giải ở cơ sở và công tác xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị 
cấp huyện được kiểm tra năm 2022.

Trong các ngày 16, 20, 22 và 23/9/2022, 
các Đoàn Kiểm tra do đồng chí Lê Thị Ngọc 
Lam - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng và đồng chí Đinh Ngọc 
Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm 
Trưởng Đoàn đã thực hiện kiểm tra tại Hội 
đồng phố hợp PBGDPL thị xã An Khê, huyện 
Ia Grai, huyện Đak Đoa và Hội Nông dân tỉnh. 
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các đơn 
vị được kiểm tra đã có những trao đổi cụ thể 
về đánh giá kết quả thực hiện, những vấn đề 
tồn tại, khó khăn và đề xuất, kiến nghị để định 
hướng giải pháp phù hợp.

Trong thời gian tới, các Đoàn Kiểm tra sẽ 
tiếp tục kiểm tra đối với Hội đồng phối hợp 
PBGDPL huyện Chư Sê, Sở Nội vụ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. n

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Ia Grai

GIA LAI: 

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND thị xã An Khê

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Đak Đoa
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TIỀN GIANG TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật (PBGDPL). Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

uật PBGDPL được ban hành là văn 
bản pháp luật quan trọng, tạo cơ 
sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho 
công tác PBGDPL, tạo chuyển biến 
căn bản, bền vững về hiệu quả của 
hoạt động PBGDPL ở địa phương. 
Qua 10 năm phổ biến, quán triệt nội 

dung Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi 
hành trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn 
vị, địa phương cơ sở tổ chức triển khai thực hiện 
nghiêm túc, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong 
công tác PBGDPL của cấp ủy, chính quyền, các 
cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, 
góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, chấp hành 
đúng pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân 
dân. Qua đó, các cấp, các ngành tuyên truyền 
Luật PBGDPL và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ được 1.787 cuộc, với 46.891 lượt 
người dự, thông qua các hình thức tuyên truyền 
nổi bật như: Hội nghị triển khai, tuyên truyền lồng 
ghép sinh hoạt Ngày Pháp luật của cơ quan, đơn 
vị, chi, tổ, hội; thông qua các phương tiện thông 
tin đại chúng; thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn 
và phát hành tài liệu tuyên truyền giới thiệu văn 
bản pháp luật... Ngoài ra, trong 10 năm triển khai 
thi hành Luật, tỉnh Tiền Giang đã triển khai hiện 
02 Chương trình PBGDPL để thực hiện các đề án 
về PBGDPL như: Tiếp tục thực hiện Chương trình 
PBGDPL giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh 
(theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/5/2012 
của UBND tỉnh); Quyết định số 2202/QĐ-UBND 
ngày 19/7/2017 ban hành kế hoạch thực hiện 
Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021. 
Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn 
tỉnh đã thu hút sự tham gia tích cực, sự hưởng 
ứng nhiệt tình của toàn xã hội; góp phần nâng 
cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và Nhân dân về vị trí, vai trò của 
Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo 
dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và 
pháp luật…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận một số 
nội dung như: Công tác phối hợp tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật trong cán bộ, đảng viên thời 

gian qua, định hướng hình thức phối hợp thực 
hiện nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 
pháp luật trong thời gian tới; công tác chỉ đạo, 
hướng dẫn tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, 
Nhân dân vùng biên giới, hải đảo; công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù 
là nạn nhân bạo lực gia đình; giải pháp nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về trật tự an toàn giao thông; công tác tham 
mưu tổ chức thực hiện các hoạt động chào 
mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (09/11)…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn 
Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng 
định, công tác PBGDPL thời gian qua đã thực 
hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quản lý 
Nhà nước, thực thi pháp luật; đồng thời ý thức 
của người dân được nâng lên với cách tiếp cận 
nhiều chiều, đa dạng, phong phú. Có thể nói, đây 
là một nền tảng rất quan trọng để tiếp tục thực 
hiện hiệu quả, sâu sắc, đầy đủ hơn trong việc 
thực thi pháp luật. Qua các báo cáo, tham luận 

PHƯƠNG THANH

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp
trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

của các ngành, địa phương tại hội nghị đã phản 
ánh những khó khăn, vướng mắc, từ đó tỉnh sẽ 
kiến nghị đến cơ quan Trung ương để xây dựng 
cơ sở dữ liệu pháp luật hiệu lực, hiệu quả, khả 
thi, đầy đủ hơn trong thời gian tới; bên cạnh đó, 
vẫn còn có những vướng mắc về nguồn nhân lực, 
công tác phối hợp, ý thức chấp hành pháp luật 
của người dân… Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt 
nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu trong công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, các 
ngành cần có kế hoạch triển khai sâu rộng với 
nhiều hình thức, cách làm hay, nội dung mới và 
có sự phối hợp thống nhất. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh mong muốn trong thời gian tới, với trách 
nhiệm, tình cảm, quyết tâm, đồng lòng của đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thì 
công tác PBGDPL đạt hiệu quả hơn và người dân 
tự nguyện chấp hành pháp luật, đưa PBGDPL đi 
vào cuộc sống…

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 
15 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa 
bàn tỉnh Tiền Giang. n
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KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÁP CHẾ  
TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG

HỒNG NHIÊN

Thực hiện Kế hoạch số 1523/KH-STP ngày 05 tháng 7 năm 2022 của 
Sở Tư pháp về kiểm tra công tác pháp chế. Chiều ngày 15 tháng 9 năm 
2022, Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Sở Tư pháp tiến hành 
kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Xây dựng.

ham dự buổi làm việc có đồng chí 
Lưu Thanh Bình - Phó Giám đốc 
Sở Xây dựng cùng thủ trưởng các 
Phòng và các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở 
Xây dựng trình bày những kết quả 

đạt được và những khó khăn, vướng mắc 
trong công tác pháp chế như: tổ chức triển 
khai thi hành các văn bản có liên quan đến 
công tác pháp chế; kiện toàn tổ chức pháp 
chế và các điều kiện đảm bảo cho công 
tác pháp chế; công tác xây dựng pháp luật 
về tham mưu xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp; kiểm tra, xử lý, rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác tham mưu xây dựng, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật của Sở được 
Ban Giám đốc Sở Xây dựng quan tâm thực 
hiện, góp phần tạo hành lang pháp lý phục 

vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực của ngành. Từ đầu năm 2021 
đến nay Sở đã tham mưu trình các văn bản 
quy phạm pháp luật như: Quyết định quy 
định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030; Quyết 
định quy định về phân cấp, ủy quyền quản 
lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang; Quyết định quy định về phân cấp 
Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang thay thế các Quyết định số 36/2016/
QĐ-UBND, Quyết định số 12/2018/QĐ-
UBND ngày 18/6/2018, Quyết định số 
07/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đã quan 
tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong 
việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với 
văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, 
Sở thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp khi có yêu cầu, phổ biến các Luật 
có liên quan đến chuyên ngành bằng các 
hình thức như qua chương trình đối thoại 
trực tiếp, trang thông tin điện tử của Sở và 
trực tiếp qua các đợt tập huấn, huấn luyện, 
thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp.

Trên cơ sở Báo cáo tình hình thực hiện 
công tác pháp chế năm 2022 của Sở Sở 
Xây dựng, các thành viên Đoàn kiểm tra 
góp ý những nội dung chưa phù hợp nêu 
trong Báo cáo và đề nghị đơn vị cần quan 
tâm hơn đến công tác pháp chế. Đồng 
thời, Đoàn cùng đơn vị trao đổi, thảo luận 
những vấn đề về quy trình ban hành văn 
bản, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật và tiến độ ban hành văn 
bản; lưu ý những quy định về thể thức và kỹ 
thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật 
cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong các quy định của pháp luật, giải 
đáp những kiến nghị của Sở nhằm nâng 
cao chất lượng tham mưu xây dựng và ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng 
như nâng cao chất lượng trong công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Trần Văn 

Khái, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn 
kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo 
của lãnh đạo Sở Xây dựng trong công tác 
pháp chế. Bên cạnh đó, Sở cần quan tâm 
hơn công tác xây dựng văn bản và rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng thống 
nhất và chỉ đạo các phòng chuyên môn 
tiếp tục nâng cao công tác tham mưu ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát 
văn bản, đảm bảo văn bản được khả thi và 
phù hợp với quy định của văn bản cấp trên, 
cũng như nâng cao chất lượng trong công 
tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. n

Ông Trần Văn Khái, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra 
đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Xây dựng trong 
công tác pháp chế

Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Xây dựng



8 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP 
PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

LÊ HOÀNG SƠN
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Thực hiện Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 
tụng năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định 291/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2022 
của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở 
Trung ương), Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 
tụng ở Trung ương tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp 
pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Bình Thuận (Đoàn kiểm tra).

ham gia Đoàn kiểm tra có ông Trần 
Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục 
Pháp chế và Cải cách hành chính, tư 
pháp - Bộ Công an làm Trưởng đoàn; 
bà Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Cục trưởng 
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp 
làm Phó trưởng đoàn và đại diện các 

Bộ, ngành thành viên: Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân 
dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 
Về phía Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh 
Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội đồng phối 
hợp liên ngành địa phương) có bà Phạm Thị 
Minh Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch 
Hội đồng; ông Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc 
Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng và đại 
diện các sở, ban ngành là thành viên Hội đồng, 
Tổ giúp việc cho Hội đồng.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe 
báo cáo của Hội đồng phối hợp liên ngành địa 
phương về kết quả triển khai thực hiện Thông 
tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-
BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của 
Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa 
án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực 
hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 
thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, 

những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt 
động trợ giúp pháp lý, quá trình triển khai thực 
hiện hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra đã nghe Lãnh đạo Toà án 
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan 
Cảnh sát điều tra, Trại tạm giam của Công an 
tỉnh Bình Thuận báo cáo công tác phối hợp về 
trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong 
việc giải thích quyền và nghĩa vụ của người 
được trợ giúp pháp lý; niêm yết Bảng thông 
tin, hộp tin; niêm yết tờ thông tin trong buồng 
tạm giam, tạm giữ; việc cấp giấy chứng nhận 
tham gia tố tụng; thông báo lịch xét hỏi… Các 
thành viên của Đoàn kiểm tra đã phát biểu, 
nêu ý kiến thảo luận nhằm làm rõ những vấn 
đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm. 

Bà Vũ Thị Hoàng Hà - Phó Cục trưởng Cục 
trợ giúp pháp lý đã có một số ý kiến trao đổi 
với Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương 
như: Sự phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng của các thành viên Hội đồng 
phối hợp liên ngành địa phương khá tốt. Tuy 
nhiên, đôi lúc vẫn còn hiện tượng bỏ lọt người 
thuộc diện được trợ giúp pháp lý có nhu cầu 
trợ giúp pháp lý nên việc giải thích của người 
tiến hành tố tụng phải ngắn gọn, dễ hiểu để 
người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hiểu đúng về 
quyền và nghĩa vụ của mình và sử dụng dịch 
vụ trợ giúp pháp lý. Thành viên của Hội đồng 
phối hợp liên ngành địa phương cần quan tâm 
hơn nữa đến việc rà soát, phát hiện người 
thuộc diện được trợ giúp pháp lý, tránh bỏ 
sót người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có 
nhu cầu trợ giúp pháp lý và cần thống kê đối 
tượng được trợ giúp pháp lý từ giai đoạn điều 
tra; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra 
liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động 
tố tụng ở địa phương. Đề nghị lãnh đạo Toà 
án nhân dân tỉnh cần quán triệt Tòa án nhân 
dân 2 cấp thực hiện tốt các nội dung được quy 

Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng trao 
đổi thông tin về hoạt động trợ giúp pháp lý với Đoàn kiểm tra

định tại Thông tư liên tịch số 10/2018. Sở Tư 
pháp tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt đối với Trung 
tâm trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham 
gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, huy động 
sự tham gia của luật sư trong hoạt động trợ 
giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh…

Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Nguyên 
Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải 
cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an thay 
mặt Đoàn kiểm tra đã có một số kết luận, 
đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng 
phối hợp liên ngành địa phương. Đề nghị các 
cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn 
nữa đến công tác trợ giúp pháp lý; yêu cầu Hội 
đồng phối hợp liên ngành địa phương quán 
triệt sâu sắc hơn nữa đến các cơ quan tiến 
hành tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý 
về vai trò của trợ giúp pháp lý trong việc bảo 
đảm quyền con người nói chung và quyền 
của người được trợ giúp pháp lý nói riêng, 
cần giải thích cụ thể cho người bị tạm giữ, bị 
can, bị cáo và các đương sự khác về quyền 
được trợ giúp pháp lý và hướng dẫn họ tiếp 
cận các thông tin về trợ giúp pháp lý, bảo đảm 
không bỏ sót người được trợ giúp pháp lý. Đề 
nghị Sở Tư pháp tiếp tục kiến nghị với UBND 
tỉnh quan tâm về kinh phí cho Trung tâm hoạt 
động. Trung tâm cần chủ động sáng tạo hơn 
nữa trong việc tham mưu đề xuất, triển khai 
các hoạt động liên quan đến công tác trợ giúp 
pháp lý nói chung và hoạt động phối hợp liên 
ngành nói riêng. Đồng thời tạo cơ chế thu hút, 
khuyến khích luật sư tham gia hoạt động trợ 
giúp pháp lý; phân bổ các vụ việc cho các luật 
sư đã ký hợp đồng hợp lý; thường xuyên cập 
nhật các văn bản pháp luật mới có liên quan 
đến trợ giúp pháp lý và bám sát các chương 
trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung 
ương để triển khai thực hiện hoạt động trợ 
giúp pháp lý có hiệu quả hơn nữa trong thời 
gian tới. n

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương làm việc tại tỉnh Bình Thuận
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THỰC HIỆN PHONG TRÀO 
THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ CỦA 
BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 
2022-2025

gày 13/9/2022 Bộ Tư pháp ban 
hành Quyết định số 1860/QĐ-
BTP về đẩy mạnh việc nghiên 
cứu, học tập, quán triệt, tuyên 
truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động ngành Tư pháp giai đoạn 2022 - 
2025 với những nội dung:

Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên 
cứu, học tập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động trong toàn ngành Tư pháp về nội dung 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, Chương trình số 10 của Ban cán sự 
đảng Bộ Tư pháp; Chương trình hành động của 
Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành, cơ 
quan, đơn vị được giao.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời 
những tập thế, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc trên các lĩnh vực công tác trong phong 
trào thi đua để tuyên truyền, nhân rộng các điến 
hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự 
lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành 
Tư pháp. Phong trào thi đua được thực hiện 
thường xuyên, liên tục, thực chất, hiệu quả, phù 
hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương; gắn với lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 
của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, tạo ra 
bước đột phá, kịp thời tháo gỡ nhũng khó khăn, 
vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác.

Bộ Tư pháp yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 
thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng 
Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, nghiên cứu, 
học tập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
của cơ quan, đơn vị về nội dung Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 
Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng.

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư 
pháp nghiên cứu sâu, viết và đăng tải các chuyên 
đề, bài nghiên cứu về các nội dung liên quan đến 
triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng, các chương trình hành 
động của Bộ Tư pháp; đẩy mạnh công bố các 
công trình nghiên cứu, các bài báo, tạp chí, ấn 
phẩm phản ánh về quá trình thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
các Chương trình hành động của Bộ Tư pháp trên 
các báo, tạp chí có uy tín.

Tiếp tục triến khai hiệu quả Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. Nâng cao chất lượng công tác soạn 
thảo, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp 
luật theo nhiệm vụ được phân công, kiểm soát 
chặt chẽ sự cần thiết, tính đồng bộ, tính khả thi 
cũng như sự phù hợp của nội dung văn bản quy 
phạm pháp luật với chủ trương, đường lối của 
Đảng, phù hợp với nhũng điều ước quốc tế và 
cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia khi ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân 
tích chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm 
pháp luật, thiết lập cơ chế phản hồi thông tin, 
phản ứng chính sách kịp thời, chính xác theo kịp 
sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - 
xã hội trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư 
pháp. Tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong 
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục tô chức triến khai kịp thời, hiệu quả 
Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đối, bổ 
sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; tăng cường quản lý nhà nước về xử lý vi 
phạm hành chính, chú trọng đẩy mạnh công tác 
kiểm tra, hướng dẫn thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực 
thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của hệ 
thống thi hành án dân sự, tập trung nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả thi hành án, thực hiện hoàn thành 
chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, thi hành 
án hành chính được giao hàng năm, tập trung xử 
lý dứt điếm các việc có điều kiện thi hành án; chỉ 
đạo tổ chức thi hành có hiệu quả, nâng cao tỷ lệ 
thu hồi tiền tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án 
hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là đối với 
những vụ việc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; thực hiện 
tốt các quy định về tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm 
các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Thi đua nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tiếp tục phát triển 
các dịch vụ pháp lý, góp phần nâng cao chất 
lượng hoạt động của hệ thống tư pháp, khả năng 
tiếp cận công lý của người dân, doanh nghiệp. 
Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp. Thi 
đua nâng cao hiệu quả công tác pháp luật quốc 
tế, tăng cường vai trò của Bộ Tư pháp giúp Chính 
phủ, các bộ, ngành, địa phương trong xử lý các 
vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh từ quá trình hội 
nhập; chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.
Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây 
dựng Bộ, ngành Tư pháp, đào tạo, bồi dưỡng, 
nghiên cứu khoa học pháp lý.  n PV
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VĨNH PHÚC: CÔNG TÁC PBGDPL 
CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO
Tam Đảo là một huyện miền núi 
của tỉnh Vĩnh Phúc với tổng dân 
số trên 84.000 người, trong đó 
đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 
42,16%, chủ yếu là dân tộc Sán 
Dìu, do yếu tố lịch sử và tập quán 
sinh hoạt nên đồng bào dân tộc 
thiểu số chủ yếu cư trú ven theo 
dãy núi Tam Đảo, ở vùng sâu, 
vùng khó khăn; kinh tế phát triển 
chậm, trình độ dân trí không 
đồng đều, nhận thức về pháp 
luật còn nhiều hạn chế. Xác định 
công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho người dân tộc thiểu số 
trên địa bàn huyện là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm, 
trọng điểm, có ý nghĩa hết sức 
quan trọng.

ính từ năm 2016 đến nay UBND huyện đã 
giao Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực 
HĐPHPBGDPL huyện) phối hợp với Sở Tư pháp 
và UBND các xã, thị trấn tổ chức hơn 60 lớp tập 
huấn phổ biến kiến thức pháp luật và trợ giúp 
pháp lý về phòng, chống bạo lực gia đình; pháp 
luật về khiếu nại, tố cáo, Luật Bình đẳng giới, Luật 

Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật An toàn thực phẩm, 
Luật Giao thông đường bộ... cho hơn 8.000 lượt người tham 
dự, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 3.000 lượt 
người; phối hợp với Trung tâm TGPL của tỉnh tổ chức trên 
10 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa bàn có nhiều 
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Xã Yên Dương, Bồ 
Lý, Đạo Trù và Minh Quang cho hơn 1.000 lượt người tham 
dự. Đặc biệt, 100% các thôn vùng dân tộc trên địa bàn huyện 
đều được tổ chức TGPL lưu động. Tại các buổi tuyên truyền 
PBGDPL và TGPL đã cấp phát miễn phí hàng chục nghìn 
tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân, kết hợp lồng 
ghép phổ biến các nội dung pháp luật liên quan đến các 
chính sách về dân tộc. Qua việc tư vấn, giải đáp trực tiếp 
các chính sách pháp luật, đã góp phần trang bị cho người 
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện những kiến thức pháp lý 
cơ bản, thiết thực để họ tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
mình và có ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Bên cạnh các hình  thức tuyên truyền, PBGDPL nêu trên 
còn tổ chức thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền 
thanh của huyện  như: Xây dựng trên 100 chuyên mục phổ 
biến pháp luật và hỏi đáp pháp luật về an toàn thực phẩm, 
bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy; pháp luật 
trong phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; pháp luật 
về hôn nhân và gia đình; pháp luật về đất đai; pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính... thực hiện trên 200 tin, bài về các vụ 
án, các phiên xét xử lưu động của Tòa án nhân dân huyện, 
tin  tức về các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện; hỏi 
đáp pháp luật; xây dựng 30 phóng sự tuyên truyền về công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, 
việc chấp hành giao thông, phòng, chống dịch bệnh Covid 
-19...; tổ chức trên 80 buổi tuyên truyền lưu động cho nhân 
dân về ý thức chấp hành pháp luật và phòng, chống dịch 
bệnh Covid -19; các chính sách về dân tộc, Chương trình 
135, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền 
vững và xây dựng nông thôn mới; các chính sách đặc thù 
hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; đào 
tạo nghề ở nông thôn; các mô hình phát triển kinh tế tiêu 
biểu; bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp 
của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. 
Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được quan tâm chú trọng. 
Hiện nay trên địa bàn huyện Tam Đảo có 103 tổ hòa giải với 
trên 500 hòa giải viên, tính từ năm 2016 đến nay các tổ hòa 
giải đã tiếp nhận 454 vụ việc, hòa giải thành là 359 vụ (đạt 
79%) trong đó: Vụ việc liên quan đến người dân tộc là 135 vụ 

(chiếm 38%). Nhìn chung hoạt động  tuyên truyền PBGDPL 
trên địa bàn huyện Tam Đảo trong thời gian qua đã thu được 
những kết quả quan trọng. Hiệu quả tích cực từ công tác 
này đã thiết thực nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 
pháp luật của người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, từ 
đó góp phần không nhỏ vào việc giữ ổn định tình hình an 
ninh, chính trị- trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật trên địa bàn huyện Tam Đảo vẫn còn một số 
tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Đội ngũ làm công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện còn hạn 
chế về kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng truyền đạt; một 
số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, trú trọng 
đến công tác PBGDPL, việc chỉ đạo, điều hành, phối hợp 
triển khai thực hiện có nơi chưa được đồng bộ, kịp thời; kinh 
phí phục vụ cho công tác này còn hạn chế... 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao 
chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung 
và phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu 
số trên địa bàn huyện nói riêng, trong thời gian tới công tác 
PBGDPL trên địa bàn huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện 
tốt một số nội dung, nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho đồng bào dân tộc thiểu số, xác định đây là công tác 
trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường sự phối hợp giữa các 
cấp, các ngành, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 

Hai là, phát huy tối đa vai trò của hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật của huyện, kịp thời tham mưu cho 
UBND huyện trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và 
tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật trên địa bàn.

Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải 
viên ở cơ sở, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ là người 
dân tộc thiểu số có am hiểu pháp luật và kỹ năng truyền đạt, 
phù hợp với nguyện vọng và trình độ dân trí của người dân 
tộc thiểu số; đa dạng hóa các nội dung, hình thức phổ biến, 
giáo dục pháp luật; kết hợp hài hòa các hình thức truyền 
thống đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn.

Bốn là, hằng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
vụ chuyên sâu về phổ biến, giáo dục pháp luật cho những 
người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng 
cao chất lượng, năng lực đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền 
viên pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm là, đảm bảo kinh phí để triển khai các hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật 
chất, phương tiện phục vụ việc triển khai thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao, nhằm góp 
phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. n

TRẦN NHƯ TRAI

            Trưởng Phòng Tư pháp -  
PCT HĐPHPBGDPL huyện Tam Đảo

PBGDPL cho người dân tộc thiểu số
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ắn các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật với tổng kết  
10 năm thi hành Luật phổ biến, 
giáo dục pháp luật

Đó là một trong những nội dung đã được xác định trong trong Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 
22/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Sở Tư pháp thực hiện xã hội hóa truyền hông về Cải cách hành chính và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật sẽ được các cơ quan, đơn vị, 
địa phương tổ chức thường xuyên, liên 

tục trong cả năm, đặc biệt tập trung trong 02 
tháng cao điểm là tháng 10, 11/2022.

Về nội dung: Gắn các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật với tổng kết 10 năm thi 
hành Luật PBGDPL; tổ chức phổ biến nội 
dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản 
mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; 
các nội dung đã được xác định trong Quyết 
định số 5180/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 
của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch 
thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 
06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các 
vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, 
gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương 
năm 2022. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan 
tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi 
hành pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu 
quả Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 
17/8/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề 
án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác 
động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 
- 2027” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về hình thức: Các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tập trung huy động và triển khai các 
hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/
Trang thông tin điện tử và hệ thống loa 
truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng 
xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, 
pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hình thức 
khác phù hợp.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm 
hưởng ứng 10 năm cả nước tổ chức Ngày 

Pháp luật theo Luật PBGDPL; tổ chức có 
hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật năm 2022 trong các cơ quan, đơn 
vị, địa phương; qua đó, tiếp tục tôn vinh, 
khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp 
luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, đời 
sống kinh tế - xã hội; góp phần thiết thực 
đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh 
thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến 
mọi tầng lớp Nhân dân, để Ngày Pháp luật 
năm 2022 thực sự là điểm nhấn của cả giai 
đoạn 10 năm.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật phải bám sát nhiệm vụ 
chính trị của ngành, địa phương năm 2022; 
chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức, 
hoạt động hưởng ứng một cách linh hoạt, 
phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin; tăng cường xã hội 
hóa trong triển khai thực hiện các hoạt động 

hưởng ứng; bảo đảm tính đồng bộ, thống 
nhất, thiết thực và an toàn phòng, chống 
dịch COVID-19 theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức thực 
hiện 12 hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật, trong đó một số hoạt động sẽ thực hiện 
trong 02 tháng cao điểm như: Tham mưu, 
giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng 
Ngày Pháp luật gắn với việc tổng kết 10 năm 
triển khai thi hành Luật PBGDPL và tổng 
kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật 
trực tuyến cho thanh niên năm 2022” trên 
địa bàn tỉnh Bình Định và Hội nghị tập huấn 
báo cáo viên pháp luật tỉnh Bình Định; tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL 
cho học sinh là đoàn viên, thanh niên tại 05 
Trường THPT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với 
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xây 
dựng Tạp chí truyền hình “Pháp luật và đời 
sống” về chủ đề Ngày Pháp luật; thực hiện 
xã hội hóa truyền thông về Cải cách hành 
chính và hưởng ứng Ngày Pháp luật. n

CẨM THI

BÌNH ĐỊNH:



12 KINH TẾ & PHÁP LUẬT
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Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh 
Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 3193/
QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu cho 
UBND huyện Nông Cống để hỗ trợ kinh 
phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 
số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP 
của Chính phủ.

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

Ban hành Quy chế phối hợp 
bảo vệ môi trường trong Khu 
kinh tế Nghi Sơn và các khu 
công nghiệp

VĂN CƯỜNG

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp 
bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4307/QĐ-
UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Thanh 
Hóa về việc ban hành “Quy chế phối hợp bảo vệ 

môi trường trong KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Theo đó, Quy chế này quy định trách nhiệm phối 
hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các 
Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Quản 
lý) với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp 
(KKT, KCN) trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này áp dụng đối với: Ban Quản lý; Công an 
tỉnh; các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Khoa học 
và công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau 
đây gọi tắt là UBND cấp huyện) nơi có KKT, KCN trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung phối hợp trong công tác bảo vệ môi 
trường trong KKT, KCN giữa Ban Quản lý và các cơ 
quan chuyên môn bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi 
trường; hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư hạ tầng KCN, 
các doanh nghiệp trong KKT, KCN trong việc thực 
hiện các quy định bảo vệ môi trường. Giải quyết hồ 
sơ thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo 
thẩm quyền hoặc theo ủy quyền đối với các dự án 
trong KKT, KCN. Kiểm tra, thanh tra, giám sát định 

kỳ, hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định pháp 
luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp 
trong KKT, KCN; xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi 
trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong 
KKT, KCN. Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự 
cố môi trường xảy ra trong phạm vị KKT, KCN. Giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi 
trường giữa các doanh nghiệp hoạt động trong KKT, 
KCN hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi 
KKT, KCN theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. 
Trường hợp có ý kiến khác nhau về giải quyết vụ việc 
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và kiến nghị, xử lý vi 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại KKT, KCN 
phải báo cáo lãnh đạo cùng cấp của ngành mình 
xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề chưa thống 
nhất, cơ quan thụ lý có trách nhiệm tổng hợp đề xuất 
hướng giải quyết báo cáo UBND tỉnh. Chế độ báo 
cáo công tác bảo vệ môi trường, công khai, trao đổi 
thông tin về bảo vệ môi trường tại KKT, KCN. Thực 
hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng BQL KKT Nghi 
Sơn và các KCN, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có KKT, 
KCN; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. n

Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

THANH HÓA: 

Ngày 26/9/2022, ông Lê Quang Trung 
– Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
chủ trì buổi đối thoại với các doanh 
nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh để giải quyết khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp quý III 
năm 2022.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các địa 
phương, các sở, ngành liên quan và một 
số doanh nghiệp đang hoạt động trên 

địa bàn tỉnh.
Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã nghe đại 

diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin 
khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022, kết quả 
thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các Nghị quyết 
của Chính phủ; kết quả giải quyết kiến nghị 
của doanh nghiệp trong buổi đối thoại doanh 
nghiệp Quý II/2022

Một số các doanh nghiệp đã nêu lên 
nhữngkhó khăn, vướng mắc, đề xuất lãnh đạo 
UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương quan 
tâm giải quyết như vấn đề cấp phép xây dựng 
điện năng lượng mặt trời, phòng cháy chữa 
cháy; hỗ trợ giải phóng mặt bằng để sớm di 
dời hệ thống điện cao áp; việc chuyển từ gói 
thầu trọn gói sang gói thầu cố định…
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HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG 
LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO ĐẠI DỊCH COVID-19

ội dung chính của Quyết định: Kinh 
phí bổ sung: 24.976.535.000 đồng 
(Hai mươi tư tỷ, chín trăm bảy mươi 
sáu triệu, năm trăm ba mươi lăm 
nghìn đồng). Hỗ trợ kinh phí thực 
hiện chi trả cho người lao động và 
người sử dụng lao động theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 
và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2021 của Chính phủ. Nguồn kinh phí được 
trích từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 
năm 2022.

Tổ chức thực hiện: Sở Tài chính chịu trách 
nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan 
về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê 

duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số 
liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, 
tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định. Căn 
cứ nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định 
này, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh 
Hóa thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND 
huyện Nông Cống để thực theo quy định; chủ 
động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và giải 
quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức 
thực hiện của đơn vị theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao. Có trách nhiệm tổng hợp để báo 
cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh đảm bảo quy định tại điểm 
b khoản 3 Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước 
và các quy định có liên quan.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách 
nhiệm phối hợp với UBND huyện Nông Cống 

trong việc rà soát, tổng hợp đảm bảo đúng đối 
tượng được hưởng chính sách trên địa bàn 
huyện Nông Cống theo quy định.

UBND huyện Nông Cống chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm 
quản lý, sử dụng kinh phí được bổ sung đúng 
chế độ, chính sách và tổ chức triển khai thực 
hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, 
đúng đối tượng, không để xảy ra hiện tượng 
tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính 
sách; đồng thời, thực hiện thanh quyết toán theo 
đúng quy định pháp luật hiện hành. Thủ trưởng 
đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND 
tỉnh về các quyết định của mình. n

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG  
TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI, GIẢI QUYẾT KHÓ 
KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO DOANH NGHIỆP

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê 
Quang Trung ghi nhận và chia sẻ những khó 
khăn của các doanh nghiệp trong quá trình 
hoạt động đồng thời khẳng định với tinh thần 
thẳng thắn xây dựng và có trách nhiệm, lãnh 
đạo UBND tỉnh và các sở, ngành sẽ luôn đồng 
hành cùng với các doanh nghiệp để lắng nghe 
và kịp thời giải quyết khó khăn của các doanh 
nghiệp theo phạm vi thẩm quyền và đúng quy 
định của pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh tại Vĩnh Long và đồng hành 
cùng với tỉnh thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đối với những 
vấn đề tồn đọng lâu dài, ông yêu cầu các sở, 
ngành liên quan phải nghiêm túc nhận trách 
nhiệm và có giải pháp kịp thời, song song đó 
cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu những cơ chế, 
chính sách, hướng giải quyết để hỗ trợ doanh 
nghiệp tháo gỡ khó khăn, đồng thời báo cáo 
về UBND tỉnh theo đúng quy định. N.H

Ông Lê Quang Trung – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại
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QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÁI NGUYÊN 
THU GIỮ TRÊN 3.400 LỌ SA TẾ TÔM 
GIẢ NHÃN HIỆU THUẬN PHÁT

TRANG ANH

Cục Quản lý thị trường Thái 
Nguyên đã phát hiện và thu 
giữ trên 3.400 sản phẩm sa tế 
tôm có dấu hiệu giả nhãn hiệu 
"Thuận Phát". ằng biện pháp nghiệp vụ, các kiểm soát 

viên Đội Quản lý thị trường số 2, Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã 
nhanh chóng xác minh vi phạm và tiến 
hành kiểm tra, từ đó phát hiện và thu 
giữ trên 3.400 sản phẩm là mặt hàng sa 
tế tôm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 
và xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 
“Thuận Phát”.

Cụ thể, ngày 30/9/222, Đội Quản lý thị trường số 
2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã 
kiểm tra đột xuất 02 cơ sở kinh doanh trên địa bàn 
thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn 
kiểm tra đã phát hiện 02 cơ sở trên đang kinh doanh 
726 sản phẩm sa tế tôm giả mạo nhãn hiệu Thuận 
Phát và 2.700 sản phẩm sa tế tôm xâm phạm quyền 
đối với nhãn hiệu Thuận Phát. Chủ hộ kinh doanh 
không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng 
từ nào liên quan đến số hàng hóa trên.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ các cơ sở cho biết 
nhập hàng hóa trôi nổi trên thị trường về bán kiếm 
lời, bởi sản phẩm có tem nhãn mác đầy đủ, không 
biết rằng đây là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã 
được đăng ký bảo hộ.

Trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm tra, ông Trần 
Khánh Phương - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 
2 cho biết, rất khó để người tiêu dùng có thể phân 
biệt bằng mắt thường giữa sản phẩm vi phạm và 
sản phẩm chính hãng, bởi mẫu mã, hình thức của hai 
sản phẩm tương đối giống nhau. Điều đó thể hiện sự 
tinh vi của đối tượng, mập mờ thông tin để đánh lừa 
người tiêu dùng.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã từng 
phát hiện và xử lý vụ việc tương tự. Cụ thể, sau hơn 
2 tháng thẩm tra, xác minh, dưới sự chỉ đạo của 
Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 11/11/2021, Cục 
Nghiệp vụ Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản 
lý thị trường Hà Nội và Cục Quản lý thị trường Bắc 
Ninh chia thành hai tổ đồng loạt ập vào xưởng sản 
xuất và kho chứa hàng hóa là sản phẩm sa tế có dấu 
hiệu giả mạo nhãn hiệu “Thuận Phát” tại địa chỉ thôn 
Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội 
và căn nhà tạm, không có biển hiệu tại ngõ Cổng 

Dền, phường Phù Lưu, TP.Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Tại thời điểm kiểm tra ở địa chỉ thôn Yên Khê, Gia 

Lâm, Hà Nội, cơ sở này ngổn ngang dây chuyền sản 
xuất theo hình thức không khép kín với các trang 
thiết bị vật tư như: nồi hơi, nồi nấu, nồi xay, nồi san 
chiết, máy dán nắp, máy hàn nilon và một lượng lớn 
vỏ hũ cùng hàng vạn tem, nhãn đựng trong các bao 
tải và các cuộn tròn chưa sử dụng.

Kiểm đếm thực tế, lực lượng Quản lý thị trường đã 
ghi nhận trên 21.000 lọ sa tế tôm mang nhãn hiệu 
"Thuận Phát" đã được đóng thành phẩm trong 187 
thùng carton, xếp phía ngoài cổng nhà sẵn sàng cho 
việc vận chuyển đi tiêu thụ. Các sản phẩm đều có 
dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu 
"Thuận Phát" đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Tại địa chỉ số 21, ngõ Cổng Dền, phường Phù Lưu, 
TP.Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh do bà Đặng Thị Nga làm 
chủ, Đoàn kiểm tra phát hiện 62 thùng "sa tế tôm 
ngon Thuận Phát" với tổng cộng gần 7.000 hũ sa tế 
tôm ngon Thuận Phát của Công ty TNHH chế biến 
và sản xuất sa tế tôm ngon Thuận Phát. Toàn bộ số 
hàng hóa chưa qua sử dụng, tuy nhiên chủ cơ sở 
chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan. 
Cũng giống các sản phẩm tại thôn Yên Khê, xã Yên 
Thường, các sản phẩm này đều có dấu hiệu giả mạo 
nhãn hiệu "Thuận Phát" đã được đăng ký bảo hộ. n

Phát hiện và bắt giữ 28.000 lọ sa tế có dấu hiệu giả nhãn hiệu Thuận Phát ở huyện Gia 
Lâm ngày 11/11/2021

Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 2 đang hoàn tất thủ tục 
kiểm tra, xử lý vi phạm tại hiện trường kiểm tra

 Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm 
giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.
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BỘ CÔNG THƯƠNG KHÔNG GIA HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 
TỰ VỆ ĐỐI VỚI PHÂN BÓN DAP, MAP NHẬP KHẨU

HOA QUỲNH

Bộ Công Thương quyết định không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với 
sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu theo Quyết định 1845/QĐ-BCT, ngày 
14/9/2022.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 715/QĐ-BCT 
ngày 3/3/2020, biện pháp tự vệ được áp 
dụng đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP 

nhập khẩu. Trước khi biện pháp tự vệ hết hiệu lực, 
căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương và 
yêu cầu rà soát của ngành sản xuất trong nước, 
Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tiến hành rà soát, xem xét việc gia hạn biện 
pháp hoặc không gia hạn biện pháp theo quy định 
của pháp luật.

Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương 
cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát, căn cứ theo 
quy định tại điểm b khoản 3, Điều 71 Luật Quản 
lý ngoại thương và khoản 3 Điều 69 Nghị định 
số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 
về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công 
Thương quyết định không gia hạn việc áp dụng 
biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, 
MAP nhập khẩu. n

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không 
đầu tư vào nền tảng Vinpearl E+, không phát 
tán thông tin trái phép, xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp của Vinpearl.

CẢNH BÁO NỀN TẢNG 
VINPEARL E+ LÀ LỪA ĐẢO

Các đối tượng sử dụng trái phép logo, 
thương hiệu và hình ảnh của Vinpearl, 
bịa đặt về “nền tảng Vinpearl E+” để 

kêu gọi đầu tư trái phép nhằm lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản.

Ngày 30/9, Cục An ninh mạng và Phòng, 
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ 
Công an phát đi khuyến cáo người dân không 
tham gia đầu tư vào “Nền tảng Vinpearl E+”; 
không phát tán thông tin trái phép, xâm phạm 
quyền sở hữu công nghiệp và bảo hộ thương 
hiệu của Vinpearl.

Trước đó, nhiều trang web, tài khoản, 
trang, nhóm trên mạng xã hội facebook, zalo 
sử dụng biểu tượng (logo) và thương hiệu 
Vinpearl của Công ty Cổ phần Vinpearl để 
quảng bá việc “Tập đoàn Vingroup cho ra 
mắt nền tảng đầu tư quảng báo trực tuyến về 
khách sạn cao cấp khu nghỉ dưỡng Vinpearl 
với chính sách hỗn dẫn”.

Từ đó, kêu gọi đầu tư vào nền tảng mới 
mang tên “Vinpearl E+ Nền tảng đầu tư mới 
4.0” với cam kết “siêu lợi nhuận”.

Công ty Cổ phần Vinpearl khẳng định công 

ty và Tập đoàn Vingroup không có bất cứ 
dự án hay nền tảng nào có tên là “VinPearl 
E+ Nền tảng đầu tư mới 4.0”.

Qua xác minh, Cục An ninh mạng và 
Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ 
cao xác định đây là hoạt động lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng 
trái phép logo, thương hiệu và hình ảnh của 
VinPearl, bịa đặt về “nền tảng Vinpearl E+” 
để kêu gọi đầu tư trái phép nhằm chiếm 
đoạt tài sản.

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội 
phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo 
người dân không tham gia đầu tư vào “Nền 
tảng Vinpearl E+”; không phát tán thông tin 
trái phép, xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp và bảo hộ thương hiệu của Vinpearl; 
không truy cập, nạp tiền tại các địa chỉ nêu 
trên; kịp thời cảnh báo người thân, bạn bè 
của mình về các dự án “ma”, có dấu hiệu 
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nếu phát hiện 
các dự án, đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, 
cần sớm tố giác với cơ quan công an để xử 
lý theo quy định của pháp luật. n PV
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LÝ DO KHÔNG CÔNG BỐ 
XẾP LOẠI NGÂN HÀNG
Khẳng định điều hành room tín dụng căn cứ xếp loại ngân hàng song 
Phó thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, NHNN không công bố 
xếp hạng vì người dân sẽ lo ngại chuyện ngân hàng yếu kém.

ức khỏe của ngân hàng chính là căn cứ 
đầu tiên để Ngân hàng Nhà nước phân 
bổ room tín dụng. Phát biểu trước cuộc 
họp của Ủy ban kinh tế Quốc hội cuối 
tuần qua, Phó thống đốc cũng khẳng 

định, các ngân hàng thương mại muốn tồn tại, phát 
triển bền vững thì phải tập trung vào chất lượng 
tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 16/9/2022, 
tín dụng toàn nền kinh tế tăng 10,47% so với cuối 
năm 2021 và tăng 17,19% so với cùng kỳ năm 
2021.

Hiện room tín dụng 14% của năm 2022 đã được 
Ngân hàng Nhà nước phân bổ gần hết cho các 
ngân hàng thương mại và không có chủ trương nới 
thêm room tín dụng năm nay do áp lực lạm phát, tỷ 
giá và lãi suất rất lớn. Bên cạnh đó, NHNN chỉ đạo 
tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào sản xuất, 
kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng bền vững, 
hạn chế tín dụng vào lĩnh vực rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước đang tính toán cấp room 
tín dụng cho các tổ  chức tín dụng năm 2023. 
Trước đó, tại Hội nghị về công tác điều hành tín 
dụng kéo dài 7 tiếng mà Ngân hàng Nhà nước tổ 
chức với sự tham gia của các tổ chức tín dụng 
giữa tháng 9/2022, đa số các  tổ chức tín dụng 
(TCTD) đánh giá việc điều hành tín dụng của Ngân 
hàng Nhà nước trong thời gian qua là phù hợp, tán 
thành chưa thể bỏ công cụ hạn mức tín dụng. Bởi 
nếu tỷ lệ tăng trương tín dụng cao sẽ dẫn đến nguy 
cơ chạy đua lãi suất giữa các  tổ  chức tín dụng và 
an toàn hệ thống.

Tuy vậy, lãnh đạo nhiều tổ chức tín dụng đề nghị 
cần có tỷ lệ phân bổ theo chất lượng hoạt động 
của các TCTD tránh việc phân bổ cào bằng; và 
việc thông tin riêng đến từng TCTD là cần thiết 
vì phân bổ theo xếp loại không thể công khai ra 

công chúng ảnh hưởng đến sự cạnh tranh giữa 
các TCTD.

Trong năm 2022, để kịp thời thông báo chỉ tiêu 
tăng trưởng tín dụng cho các TCTD, Ngân hàng 
Nhà nước đã căn cứ các kết quả xếp hạng năm 
2020 của từng TCTD theo Thông tư 52. Đây là kết 
quả xếp hạng mới nhất tại thời điểm phân bổ đầu 
năm.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng 
một số chỉ tiêu để cụ thể hóa chủ trương chỉ 
đạo của chính phủ và điều hành của Ngân hàng 
Nhà nướclàm cơ sở điều chỉnh tăng hoặc giảm 
chỉ tiêu TTTD đối với từng TCTD trong quá trình 
phân bổ như tiêu chí các TCTD tham gia xử lý các 
TCTD yếu kém…

Do đó, ngay sau khi có kết quả xếp hạng mới 
nhất của các TCTD theo thông tư 52, Ngân hàng 
Nhà nước đã cập nhật chỉ tiêu TTTD năm 2022 
của các TCTD theo kết quả xếp hạng chính thức 
năm 2021. Đồng thời nắm bắt nhu cầu TTTD căn 
cứ diễn biến thị trường. 

Hầu hết đại diện các ngân hàng cũng cho rằng 
việc duy trì xếp hạng theo Thông tư 52 để làm 
căn cứ phân bổ chỉ tiêu tín dụng cho từng TCTD 
là cần thiết. Tuy nhiên, các ngân hàng đề xuất 
Ngân hàng Nhà nước xem xét các tiêu chí như 
TCTD lành mạnh, đáp ứng tiêu chí về an toàn, 
khuyến khích ở mức độ nhất định với các TCTD 
tuân thủ các chuẩn mực quốc tế mới như Basel 
III, mức độ chuyển đổi số

Đối với các kiến nghị về tiêu chí xem xét phân 
bổ chỉ tiêu tín dụng, cách thức phân bổ,… Thống 
đốc yêu cầu các đơn vị chức năng của Ngân 
hàng Nhà nước tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, 
đánh giá kỹ lưỡng về tính khả thi,… để hoàn thiện 
công cụ hạn mức tín dụng và điều hành TTTD 
năm 2023.  n T.L

Ảnh minh họa

Đoạn tuyến đường sắt Bàu Bàng - 
Thị Vải - Cái Mép thuộc các tuyến 
đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh, Trảng 
Bom - Hòa Hưng có chiều dài 
khoảng 125 km.

ộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa 
có công văn gửi Văn phòng Chính 
phủ  tham gia ý kiến về cơ chế 
đầu tư các tuyến đường Vành đai 
4 TP.HCM, đường cao tốc TP.HCM 

- Chơn Thành, đường sắt Bàu Bàng - Thị Vải 
- Cái Mép.

Đối với tuyến đường sắt Bàu Bàng - Thị Vải 
- Cái Mép, theo Bộ GTVT, đây là đoạn tuyến 
thuộc các tuyến đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh, 
Trảng Bom - Hòa Hưng (nhánh tuyến mới 
đường sắt Hà Nội – TP.HCM) và tuyến Biên 
Hòa - Vũng Tàu đã được hoạch định với lộ 
trình nghiên cứu, đầu tư trong giai đoạn đến 
năm 2030 tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg 
ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tuyến đường sắt nêu trên cũng nằm 
trong danh mục quốc gia các dự án kêu gọi 
đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 (dự 
kiến hình thức đầu tư PPP).

Cảnh báo 
việc gia tăng 
doanh nghiệp 
Việt không 
đáp ứng được 
yêu cầu SPS
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Ảnh minh họa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ỦNG HỘ 
BÌNH DƯƠNG NGHIÊN CỨU TUYẾN 
ĐƯỜNG SẮT BÀU BÀNG - CÁI MÉP

HOÀI SƯƠNG

9 tháng đầu năm 2022 đã có 59 trường hợp 
hàng hóa nông thủy sản Việt xuất khẩu sang 
EU bị thu hồi hoặc cảnh báo do vi phạm 

những yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch 
động, thực vật (SPS), tăng 25 trường hợp so với 
năm 2021. 

Thông tin được ông Lê Thanh Hòa, Giám đốc 
Văn phòng SPS Việt Nam đưa ra tại Hội nghị “Phổ 
biến các tiêu chuẩn quy định và thực thi cam kết 
về SPS trong Hiệp định EVFTA” do Trung tâm Hội 
nhập quốc tế phối hợp với Hội Lương thực - Thực 
phẩm TP.HCM (FFA) vừa tổ chức tại TP.HCM.

Trong số này, có 35 trường hợp hàng hóa nông 
thủy sản của Việt Nam vi phạm mức dư lượng hóa 
chất, 7 vi phạm ô nhiễm vi sinh vật và độc tố nấm 
mốc, 17 trường hợp là các vi phạm khác.

Theo ông Trịnh Bá Cường, Tổng thư ký FFA, việc 
các nước EU đặt ra các yêu cầu kỹ thuật, quy định 
về SPS, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) 
khắt khe chính là thách thức lớn đối với xuất khẩu 
Việt Nam, nhất là các sản phẩm nông thủy sản, 
thực phẩm chế biến.

Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu và nhà sản xuất 
nông sản cần hỗ trợ để hiểu rõ các cam kết về SPS 

trong Hiệp định EVFTA, lưu ý với ngành hàng nông 
thủy sản khi xuất khẩu vào thị trường EU, hướng 
dẫn theo dõi quy định SPS trong hoạt động xuất 
khẩu.

Cụ thể, với nhà sản xuất, chế biến xuất khẩu, 
EU yêu cầu đạt các hệ thống chứng nhận an toàn 
thực phẩm như ISO 22000 hay HACCP, tiêu chuẩn 
chất lượng và an toàn thực phẩm (TCCS), kiểm tra 
giám sát chất lượng, quy chế truy xuất nguồn gốc 
từ nguyên liệu – thành phẩm – phân phối, triệu hồi 
sản phẩm…

Trong tương lai, các thị trường khác cũng sẽ đưa 
ra những yêu cầu khắt khe tương tự như EU. Do 
đó, việc sớm đáp ứng các quy định này sẽ giúp 
hàng hóa của doanh nghiệp có thể đi đến bất cứ 
thị trường nào trên thế giới

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý với các xu 
hướng mới trong tiêu dùng của thị trường EU liên 
quan kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi 
trường…. Qua đó, yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam 
chuẩn bị và có chiến lược sản xuất kinh doanh phù 
hợp đáp ứng các xu hướng này. n

Quy định SPS là thách thức với nông sản Việt ở thị trường EU

Hiện nay, Bộ GTVT đã tổ chức lập dự án 
đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt, tuy 
nhiên, do Chiến lược và Quy hoạch tổng thể 
phát triển đường sắt điều chỉnh, Luật đầu tư 
công được ban hành, sửa đổi và nguồn vốn 
đầu tư hạn hẹp nên tạm dừng nghiên cứu.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025, Bộ GTVT đã tiếp tục giao 
Ban Quản lý dự án Đường sắt lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường 
sắt Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đơn vị này đã lựa chọn nhà thầu tư vấn và 
triển khai lập Báo cáo đầu kỳ; dự kiến hoàn 
thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 
2023, báo cáo cấp có thẩm quyền cuối năm 
2024.Đối với nội dung đề xuất của UBND tỉnh 
Bình Dương , Bộ GTVT ủng hộ chủ trương 
giao UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lập Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt 
đoạn từ Bàu Bàng đến Dĩ An.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục cân đối nguồn lực giao 
các đơn vị nghiên cứu đoạn từ Dĩ An - Biên 
Hòa trong thời gian tới. Trường hợp UBND 
tỉnh Bình Dương huy động được nguồn lực 
theo phương án đề xuất, Bộ GTVT đề nghị 
tỉnh nghiên cứu phương án tổ chức lập Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm đoạn từ 
Bàu Bàng đến Dĩ An và đoạn nối từ Dĩ An tới 
Biên Hòa.

“Do đặc thù của lĩnh vực đường sắt yêu cầu 
về công nghệ - kỹ thuật cần phải bảo đảm 
đồng bộ, kết nối giữa các tuyến đường sắt 
phải thống nhất, quy mô phù hợp với yêu cầu 
khai thác toàn mạng lưới. Vì vậy, Bộ GTVT đề 
nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo đơn vị lập 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phối hợp chặt 
chẽ với Ban quản lý dự án Đường sắt trong 
quá trình triển khai để bảo đảm sự đồng bộ 
và hiệu quả”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết. n

 PV
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ông sản Việt bị kiểm tra gắt gao  
khi vào thị trường EU

THẾ HẢI

Gạo, mì ăn liền, rau quả… của Việt Nam liên tục 
bị kiểm tra gắt gao khi xuất khẩu vào thị trường 
EU. Các doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa quy 
trình kiểm soát dư lượng và tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm.

EU lại cảnh báo thực phẩm nhập từ 
Việt Nam

Văn phòng SPS Việt Nam mới đây tiếp tục nhận 
được cảnh báo của EU về một số sản phẩm mỳ 
ăn liền xuất khẩu của doanh nghiệp Việt. Trong 
đó, Đức gửi cảnh báo mỳ ăn liền hương vị gà, cà 
ri của Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu vì có 
chứa chất cấm ethylene oxide (EO) vượt ngưỡng 
quy định của EU.

Còn Malta gửi cảnh báo sản phẩm bánh phở 
hiệu Nguyễn Gia do xác định nguyên liệu sản 
xuất loại bánh phở này từ gạo biến đổi gen.

Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) 
cho biết, đang kiểm tra, xác minh với lô hàng của 
doanh nghiệp bị Đức cảnh báo có tỷ lệ EO vượt 
ngưỡng cho phép. Nhưng nhiều khả năng lô này 
xuất khẩu từ năm ngoái - thời điểm các lô hàng 
chưa bị kiểm soát chỉ tiêu EO khi xuất khẩu.

Đối với sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia 
được Malta xác định mối nguy là sản xuất từ 
gạo biến đổi gen. Còn cảnh báo từ Ba Lan về sản 
phẩm mỳ ăn liền vị gà của Công ty cổ phần Kỹ 
nghệ thực phẩm Việt Nam, theo thông tin ban 
đầu, hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp chưa 
đầy đủ nên bị trả lại.

Tháng 8 năm ngoái, một số lô sản phẩm mỳ 
ăn liền của doanh nghiệp Việt Nam xuất sang EU 
cũng bị cảnh báo và thu hồi tại một số nước do 
chất EO vượt ngưỡng, nên từ đầu năm 2022, mỳ 
ăn liền, bún, miến, phở khô… Việt Nam xuất sang 
châu Âu bị giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật EO với tỷ lệ kiểm tra là 20%.

Từ ngày 13/6, EU bỏ các loại bún, miến, phở 
dạng khô không có gia vị đi kèm ra khỏi danh 
mục sản phẩm chịu kiểm soát đặc biệt về EO. 
Tuy nhiên, mỳ ăn liền từ Việt Nam trong thành 
phần có chứa gia vị và một số nguyên liệu, phụ 
gia vẫn chịu tần suất kiểm tra 20% và phải có giấy 

chứng nhận an toàn thực phẩm khi xuất sang thị 
trường này.

Không chỉ mỳ ăn liền, nhiều nông sản khác của 
Việt Nam như rau quả tươi, gạo… cũng là nhóm 
hàng chịu kiểm tra gắt gao khi xuất khẩu vào EU.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển vừa khuyến 
cáo, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào EU 
nói chung và Bắc Âu nói riêng cần lưu ý về việc 
EU đang tăng cường kiểm tra dư lượng thuốc trừ 
sâu (MR).

Theo quy định EU 2022/741 mới ban hành, các 
sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật và động vật 
sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra là cam, 
táo, chuối, kiwi, bưởi, hành tây, cà rốt, bông cải 
xanh, cải bắp, đậu, ớt, gạo xát vỏ, mỡ gia cầm, 
sữa bò, trứng gà…

Các nước không thuộc EU (như Na Uy, Iceland) 
cũng đang tăng cường kiểm tra theo quy định này. 
Cơ quan thương vụ nhấn mạnh, gạo là mặt hàng 
xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Bắc Âu 
bị kiểm tra nhiều nhất. Trong đó, Hexaconazole 
(chất để tiêu diệt nấm) và Tricyclazole (trừ bệnh 
đạo ôn) thường vượt ngưỡng trong các sản 
phẩm vi phạm.

Ngoài việc kiểm tra tại cửa khẩu đối với các lô 
hàng mới, cơ quan an toàn thực phẩm của các 
nước sẽ lấy mẫu kiểm tra trên thị trường với các 
lô hàng cũ. Nếu sản phẩm vi phạm dư lượng, 
doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối bắt buộc 
phải thông tin việc thu hồi rộng rãi.

Ảnh minh họa

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định 
nước nhập khẩu

Thương mại nông, lâm, thủy sản hai chiều Việt 
Nam - EU đã tăng từ 4,3 tỷ USD năm 2015, lên 5,2 
tỷ USD năm 2021. 6 tháng đầu năm 2022, con số 
này đã đạt 2,7 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ. 
EU hiện là thị trường tiêu thụ lớn thứ 3 của nông, 
thủy sản Việt Nam, với kim ngạch khoảng 5,5 tỷ 
USD/năm, chiếm 15% tổng giá trị xuất khẩu nông 
sản của Việt Nam.

Với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) đã có hiệu lực từ năm 2020, nông sản 
Việt có nhiều dư địa tăng tốc xuất khẩu, cải thiện 
thị phần vốn còn khiêm tốn tại EU (năm 2021, 
kim ngạch xuất khẩu chỉ chiếm 4% tổng kim 
ngạch nhập khẩu nông sản của EU).

Ông Janusz Wojciechowski, Cao ủy Nông 
nghiệp châu Âu trong chuyến thăm và làm việc 
tại Việt Nam đầu tháng 7 cũng nhấn mạnh: “Sản 
xuất theo hướng an toàn là yêu cầu bắt buộc với 
các doanh nghiệp Việt nếu muốn xuất khẩu bền 
vững sang EU”.

Bộ Công thương khuyến cáo các doanh nghiệp, 
để tránh vi phạm quy định của các thị trường dự 
kiến xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp cần 
có sự chuẩn bị, tìm hiểu thị trường, đặc biệt là 
những vấn đề liên quan đến các biện pháp kỹ 
thuật của từng thị trường để đảm bảo tuân thủ 
đầy đủ trước khi tiến hành xuất khẩu hàng hóa. n
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VIỆN IMRIC PHỐI HỢP VIỆN IRLPIE:  
CHUẨN BỊ VINH DANH DOANH NHÂN  

KHÔNG VÌ SÓNG CẢ, NGÃ TAY CHÈO –  
“DOANH NHÂN TÀI NĂNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

VĂN HẢI – TRẦN DANH

Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, 
hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”.

ào ngày 13/10/1945 – Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã viết một bức thư gửi 
cho giới Công thương Việt Nam, 
bức thư có đoạn “… Hiện nay Công 
thương cứu quốc đoàn đương hoạt 
động để làm được nhiều việc ích 

lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi 
nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong 
quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền 
hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công 
thương phải hoạt động để xây dựng một nền 
kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.

Hướng đến kỷ niệm kỷ niệm 77 năm 
ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 – 
13/10/2022). Viện Nghiên cứu Thị trường – 
Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp với Viện 
Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội 
nhập (IRLPIE) sẽ tổ chức vinh danh và tri ân các 
doanh nhân, doanh nghiệp đãcó thành tích xuất 
sắc làm nhịp cầu nối quan trọng để Viện IMRIC 
và Viện IRLPIE cùng các doanh nhân được trao 
đổi, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác và liên kết, 
cùng nhau phát triển, mang đến những lợi ích 
tốt đẹp cho người tiêu dung, lan toả hình ảnh 
các doanh nhân đến bạn bè quốc tế.

Trong hai năm qua, các doanh nghiệp phải 
trải qua nhiều thách thức do dịch bệnh Covid 
– 19, điều này đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến 
việc kinh doanh, cũng như quá trình xây dựng 
thương hiệu của doanh nghiệp. Thấu hiểu được 
điều này, Viện IMRIC và Viện IRLPIE tổ chức 
chương tình chủ đề “Doanh nhân tài năng hội 
nhập quốc tế” với mong muốn các doanh nhân 
trong nước và nước ngoài đồng hành cùng 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vượt qua 

thách thức và phát triển bền vững.
Dự kiến chương trình có sự tham dự của lãnh 

đạo khách mời: Quốc hội, Lãnh đạo Bộ, Ban 
ngành …cùng đông đảo doanh nhân, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, cũng như đại 
diện các cơ quan truyền thông báo chí, truyền 
hình. Tại chương trình, các doanh nhân, doanh 
nghiệp có đóng góp to lớn và thành tích xuất 
sắc sẽ được ban tổ chức xét chọn và vinh danh 
trao tặng danh hiệu. Điều này, nhằm thúc đẩy, 
khích lệ và truyền động lực đến đội ngũ doanh 
nhân, doanh nghiệp để họ thêm vững tin và 
thành công hơn nữa.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để các doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài cùng nhau 
giao lưu, trao đổi và khẳng định giá trị thương 
hiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của đơn vị 
đến gần hơn với khách hàng. Thông qua danh 
hiệu đạt được, doanh nghiệp sẽ nâng cao khả 
năng cạnh tranh và mở rộng thị trường, nâng 
cao vị trí trong lòng khách hàng mục tiêu và 
khách hàng tiềm năng.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền – Giám đốc Chi 
nhánh Miền Bắc Viện IMRIC, nhấn mạnh: “Nhân 
dịp sinh nhật của các doanh nhân, bởi suốt 
trong một thời gian dài lịch sử, doanh nhân 
Việt Nam chưa bao giờ được coi là một đội 
ngũ, thậm chí chữ “doanh nhân” đã từng không 
có trong từ điển tiếng Việt. Doanh nhân trong 
mắt xã hội đọng lại hình ảnh con buôn trong 
cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Tin rằng, thông 
qua chương trình các doanh nghiệp, doanh 
nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật của 
Nhà nước, có thành tích xuất sắc trong sản 
xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển 

kinh tế, xã hội ở địa phương trú đóng”. 
Chia sẻ về điều này, Nhà báo – Luật gia Hồ 

Minh Sơn, Chủ tịch HĐQL Viện IRLPIE, Viện 
trưởng Viện IMRIC, đại diện Tạp chí Nhiếp ảnh 
và Đời sống cho rằng nhằm hướng đến kỷ niệm 
77 năm ngày Doanh nhân Việt Nam và cũng là 
nhắc nhở chúng ta nhớ lời Bác Hồ gửi thư cho 
giới công thương, động viên họ mau mau tham 
gia công thương cứu quốc đoàn. “Ngày Bác Hồ 
gửi thư cho giới công thương cũng đã được 
chọn là ngày Doanh nhân Việt Nam, là ngày 
để chúng ta ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và làm theo lời Bác”. Trải qua những 
thăng trầm của lịch sử, trong thời bình, đội ngũ 
doanh nhân ngày nay tiếp tục phát huy truyền 
thống “ích quốc lợi dân” thể hiện rõ vai trò tiên 
phong của mình. Doanh nhân đang ngày càng 
nhận được sự tôn trọng của xã hội. Lần đầu tiên 
trong lịch sử Việt Nam, hai từ “Doanh nhân” đã 
xuất hiện trong Hiến pháp năm 2013.

Tin rằng, thông qua chương trình, các doanh 
nghiệp, doanh nhân trong nước cũng như nước 
ngoài đang hoạt động, sản xuất kinh doanh tại 
Việt Nam luôn vươn lên mạnh mẽ ngay sau ảnh 
hưởng của dịch Covid – 19. Đây cũng là thời cơ 
song cũng là thách thức rất lớn, có tác động trực 
tiếp đến doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam 
nói chung và các doanh nghiệp nước ngoài nói 
riêng. Đặc biệt, luật pháp và thông lệ quốc tế; 
đổi mới mạnh mẽ công nghệ và công tác quản 
lý, quản trị doanh nghiệp; tăng cường đào tạo 
nguồn nhân lực có trình độ cao, nhanh nhạy 
nắm bắt thông tin thị trường; xây dựng, củng cố 
và không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu 
sản phẩm; thương hiệu doanh nghiệp… n
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Tránh bị lộ thông tin căn cước công dân, 
định danh điện tử

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
TP. HỒ CHÍ MINH

Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) 
đưa ra khuyến cáo để người dân tránh bị lộ lọt thông tin 
từ căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử.

ần đây, nhiều người quan tâm đến tính 
bảo mật của căn cước công dân gắn 
chip mà Bộ Công an đang cấp cho 
công dân Việt Nam, cũng như định 
danh điện tử (căn cước công dân điện 

tử) và thắc mắc liệu có bị đánh cắp thông tin, 
hoặc nếu lộ, lọt thì xử lý thế nào?.

Không thể làm giả căn cước công dân 
gắn chip

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Thanh 
Niên, đại diện Cục Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội (C06 - Bộ Công an), cho biết công nghệ 
triển khai trên thẻ căn cước công dân tuân thủ 
theo tiêu chuẩn bảo mật của thế giới và của Việt 
Nam, đảm bảo thẻ không thể bị theo dõi ngầm, 
không bị đọc trộm thông tin trên thẻ nếu công 
dân không tự xuất trình thẻ căn cước công dân 
để tiếp xúc với đầu đọc thẻ (các cơ quan chức 
năng đã được trang bị để đọc thông tin, phục vụ 
trong các thủ tục hành chính).

Ngoài ra, chip trên thẻ căn cước công dân chỉ 
hoạt động khi tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần 
với các thiết bị đầu đọc chip trong phạm vi 10 
cm. Trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa đầu đọc 
và chip của thẻ căn cước công dân, mọi thông tin 
đều được mã hóa nhằm chống lại việc nghe lén, 
lấy trộm thông tin của công dân.

Theo đại diện C06, dữ liệu công dân bên trong 
chip khó có thể làm giả và thay đổi được sau khi 
phát hành thẻ với các thuật toán mật mã tuân thủ 
theo tiêu chuẩn của Ban Cơ yếu Chính phủ cũng 
như tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Đồng thời, nếu có tác động bất hợp pháp can 
thiệp, chip sẽ có cơ chế tự bảo vệ dữ liệu. Công 
nghệ phần cứng của chip cũng như các công 
nghệ phần mềm triển khai trên thẻ căn cước 
công dân đảm bảo chống lại việc làm giả thẻ 
cũng như làm giả dữ liệu của công dân.

Không những vậy, ảnh được in trên thẻ căn 
cước công dân là ảnh được lưu trong chip trong 
quá trình sản xuất, do vậy, hoàn toàn có thể phát 
hiện khi đối sánh sinh trắc, nên việc lấy trộm thẻ 
căn cước công dân để sử dụng vào các mục đích 
bất hợp pháp là không thể.

“Chẳng hạn, với thẻ căn cước công dân gắn 
chip, khi đi rút tiền tại ngân hàng, công dân phải 
quét vân tay trực tiếp để so sánh với vân tay 
lưu trong thẻ căn cước công dân để xác định 
chủ thẻ, nếu vân tay trùng khớp thì mới rút tiền 
được. Như vậy, nhân viên ngân hàng có thẻ 
cũng không thể tự rút được tiền của công dân”, 
đại diện C06 cho hay.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người 
dân không cho người lạ mượn, chụp căn cước 
công dân, không được cầm cố căn cước công 
dân cho các cơ sở cầm đồ hoặc các đối tượng 
cho vay tín dụng đen; không đăng tải, chia sẻ 
hình ảnh căn cước công dân lên mạng xã hội.

Khuyến cáo khi sử dụng căn cước 
công dân điện tử

Ngoài việc cấp căn cước công dân gắn chip 
cho người dân, Bộ Công an cũng đang triển khai 
cấp định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 
định danh điện tử thực chất là căn cước công 
dân của công dân trên môi trường điện tử.

Trong trường hợp người dân quên căn cước 
công dân gắn chip, có thể dùng phần mềm VneID 
để chứng minh nhân thân, cũng như những thông 
tin được tích hợp bên trong.

Ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ triển 
khai các tính năng bảo mật để đảm bảo an toàn 
thông tin cá nhân người dùng như cảnh báo đăng 
nhập tài khoản trên thiết bị lạ, tài khoản chỉ được 
đăng nhập vào một thiết bị tại một thời điểm, 

tăng cường độ mạnh mật khẩu tài khoản định 
danh, tính năng mật mã sử dụng một lần OTP gửi 
về email do công dân đăng ký….

Về vấn đề các đối tượng giả danh công an thực 
hiện đánh cắp tài khoản, thông tin, cơ quan công 
an khuyến cáo người dân không cung cấp thông 
tin gì liên quan đến thông tin cá nhân, mật khẩu 
tài khoản định danh điện tử, mật mã OTP được 
gửi về điện thoại đăng ký tài khoản định danh 
điện tử thông qua đường dây điện thoại hay chia 
sẻ cho cá nhân với bất kỳ hình thức nào khác.

Lực lượng công an sẽ không trực tiếp gọi điện 
cho công dân mà chỉ tiếp nhận xử lý các yêu cầu 
của công dân tại các trụ sở cơ quan công an theo 
đúng quy trình.

Theo đại tá Tấn, để không trở thành nạn nhân 
của những đối tượng xấu, người dùng phải luôn 
đặt mật khẩu cho thiết bị cá nhân cũng như tăng 
cường độ mạnh của mật khẩu trên ứng dụng 
VNeID.

Mật khẩu được coi là mạnh phải chứa ít nhất 
12 ký tự, bao gồm ký tự hoa, ký tự thường, ký 
tự chữ số và các ký tự đặc biệt. Thường xuyên 
định kỳ 3 tháng nên thay đổi mật khẩu của ứng 
dụng VNeID. Đồng thời, không lưu trữ mật khẩu 
dạng bản rõ tại thiết bị điện thoại hay trên các 
thiết bị khác.

Ngoài ra, công dân tuyệt đối không chia sẻ 
thông tin liên quan đến thông tin cá nhân, thông 
tin liên quan đến tài khoản định danh điện tử 
cho người khác. Thường xuyên cập nhật ứng 
dụng VNeID khi có bản cập nhật mới của Bộ 
Công an phát hành; cần đăng xuất tài khoản 
định danh điện tử khỏi ứng dụng VNeID ngay 
khi đã sử dụng xong và tránh sử dụng các phần 
mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc cài đặt trên 
thiết bị cá nhân.

Trong trường hợp công dân bị lộ, mất tài 
khoản định danh điện tử thì gọi điện tới tổng đài 
tại C06 theo số 19000368 để yêu cầu khóa tài 
khoản hoặc đến cơ quan công an gần nhất để 
được hỗ trợ kịp thời. n

Ảnh minh họa
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Gần đây, xuất hiện tình trạng giả cho vay tiền qua app (vay tiền online) 
để lừa đảo người dân nhẹ dạ, cả tin chiếm đoạt tài sản.

ẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN CHO 
VAY TIỀN QUA APP

Lợi dụng tâm lý vay tiền online 
thuận lợi, nhanh chóng, không 
phải ra ngân hàng làm tủ tục, 

các đối tượng lập ra các trang trên 
mạng xã hội (Zalo, Facebook…) 
chạy quảng cáo để tiếp cận các 
nạn nhân. Tiếp đó, chúng sẽ gửi 
đường link kết nối CH Play, App 
Store… để người dân nhẹ dạ, cả tin 
cài đặt ứng dụng vào điện thoại và 
đăng ký tài khoản trên app.

Vay tiền qua app là gì? Có an toàn 
không?

Vay tiền qua app là hình thức vay 
khá phổ biến và được ưu chuộng hiện 
nay. Dưới hình thức vay này, người dân 
không cần thế chấp, không cần tài 
sản đảm bảo, thay vào đó người vay 
chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, số Chứng 
minh nhân dân/Căn cước công dân, sổ tài 
khoản ngân hàng...

Các giao dịch vay chủ yếu được thực hiện 
trực tuyến thông qua các website, các sàn giao 
dịch trực tuyến hoặc các ứng dụng trên điện 
thoại di động và bằng những thao tác hết sức 
đơn giản.

Với sự phát triển của dịch vụ cho vay tiền qua 
app này, không ít người đặt ra câu hỏi, vậy vay 
tiền qua app có an toàn không?

Thực tế, với những giao dịch liên quan đến 
tiền, hay các loại tài sản khác, thủ tục thực hiện 
càng đơn giản, dễ dàng thì càng tiềm ẩn nhiều 
rủi ro. Với mong muốn vay tiền nhanh của 
người dân hay tâm lý cần tiền do ảnh hưởng 
kinh tế bởi dịch Covid-19, nhiều đối tượng đã 
nắm bắt và lợi dụng điều này để thực hiện các 
chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền thông 
qua việc cho vay tiền qua app.

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến 
khi vay tiền qua app

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với 
nhiều thủ đoạn khác nhau, thế nhưng mục đích 

chung là nhằm 
chiếm đoạt 
một số tiền 
nào đó. Dưới 
đây là một số 
chiêu trò, thủ 
đoạn lừa đảo 

khi cho vay tiền 
qua app mà ai 

cũng nên biết:

Lừa đảo cho vay 
tiền qua app để 
chiếm đoạt tiền

Các đối tượng lợi dụng 
hình thức cho vay tiền 
app để thực hiện các 
chiêu trò lừa đảo nhằm 

chiếm đoạt tài sản như: Yêu cầu thanh toán phí 
hồ sơ hoặc bảo hiểm khoản vay; Dụ dỗ vay tiền 
trên nhiều app, từ đó tạo ra nhiều khoản vay; 
Đăng ký vay nhưng không nhận được tiền mà 
vẫn mắc nợ;… Cụ thể:

- Với chiêu lừa đảo yêu cầu thanh toán phí hồ 
sơ hoặc bảo hiểm khoản vay, các đối tượng lừa 
đảo sẽ yêu cầu khách hàng chuyển trước một 
khoản tiền để nộp phí hồ sơ hoặc bảo hiểm của 
khoản vay. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng phí, 
các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền 
này và chặn mọi liên lạc trong khi khách hàng 
chưa nhận được giải ngân.

- Với chiêu lừa đảo khách hàng đăng ký vay 
nhưng không giải ngân tiền vay mà vẫn mắc 
nợ, các đối tượng lừa đảo “tung ra” các lời mời 
gọi hấp dẫn, các chương trình vay hấp dẫn để 
thu hút khách hàng. Sau khi cung cấp cung cấp 
các thông tin và hoàn thành đăng ký khoản 
vay, khách hàng sẽ không nhận được bất cứ 
khoản tiền nào từ bên cho vay, thế nhưng trên 
hệ thống quản lý đã có xác nhận về việc đăng 
ký vay.

Khi đến hạn, các đối tượng sẽ thực hiện nhắc 
nợ, thậm chí là đe dọa khách hàng phải trả nợ.

Lừa đảo cho vay tiền qua app với lãi 
suất “cắt cổ”

“Tín dụng đen” núp bóng app cho vay tiền 
cũng là chiêu trò phổ biến trong thời gian gần 
đây, đã có không ít người bị sập bẫy và phải 
gánh thêm một khoản tiền lãi vay lớn. Các đối 
tượng mời gọi khách hàng đăng ký vay với 
những lời quảng cáo đầy thu hút như “vay tiền 
với thủ tục đơn giản, không cần giấy tờ”, “vay 
tiền giải ngân trong 01 phút”… Theo đó, khách 
hàng chỉ phải làm các thủ tục đơn giản là đã có 
thể đăng ký vay tiền.

Theo đó, người vay phải thanh toán số tiền 
gốc ban đầu trong khoảng thời gian ngắn, tiền 
lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải 
ngân. Nếu "con nợ" không thanh toán được 
tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên 
1.570-2.190%/năm.

Trước thực trạng các vụ lừa đảo vay tiền 
qua app ngày càng phức tạp cả về thủ đoạn 
và số vụ lừa đảo, Bộ Công an đã đưa ra khuyến 
cáo người dân cần tìm hiểu xem app vay tiền 
đó thuộc sở hữu của công ty nào, có đầy đủ 
các thông tin gồm: Tên công ty, mã số doanh 
nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi 
suất vay (trả nợ trước hạn, chậm trả,…).

Khi không may trở thành nạn nhân của các 
vụ lừa đảo vay tiền qua app hoặc khi nhận thấy 
có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay đến cơ quan 
có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết 
kịp thời.

Theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Tố tụng 
Hình sự 2015 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 
01/2017, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp 
nhận tin báo, tố giác về tội phạm gồm:

- Cơ quan điều tra;
- Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 

số hoạt động điều tra;
- Viện kiểm sát các cấp;
- Các cơ quan, tổ chức khác: Công an xã, 

phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; 
Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ 
quan, tổ chức khác.  n

Để tránh bị “sập bẫy” lừa đảo, VNCERT/CC 
khuyến nghị người dân cần lựa chọn đơn vị 

cung cấp dịch vụ tài chính uy tín

Không ít nạn nhân vay tiền qua app và gia đình đã bị khủng bố tinh thần
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Tình hình buôn lậu đường cát 
“nóng” ở biên giới Quảng Trị
Các đối tượng buôn lậu đường cát từ biên 
giới vào nội địa sử dụng nhiều thủ đoạn 
tinh vi, manh động… sẵn sàng chống đối lực 
lượng thi hành công vụ.

ục Quản lý thị trường tỉnh Quảng 
Trị thông tin, từ đầu năm 2022 đến 
nay, tình hình vận chuyển, buôn lậu 
đường cát từ khu vực biên giới Việt 
- Lào về nội địa diễn biến hết sức 
phức phức tạp và“nóng”.

Theo số liệu từ Cục Quản lý thị trường tỉnh 
Quảng Trị, 9 tháng đầu năm 2022, đơn vị tiến 
hành kiểm tra 31 vụ; trong đó xử lý 30 vụ, 
chuyển hồ sơ cơ quan khác xử lý 1 vụ. Tổng 
số tiền xử phạt hành chính 322 triệu đồng, số 
hàng hoá tịch thu hơn 460 triệu đồng và tịch 
thu hơn 48 tấn đường cát.

Điển hình, ngày 4/9/2022, Đội Quản lý thị 
trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng 
Trị) phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh Quảng Trị, tiến hành khám phương 
tiện vận tải biển kiểm soát số 50H-128.45 do 
lái xe Trần Hoài Long (trú tại Tam Đông 1, xã 
Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố 
Hồ Chí Minh) điều khiển và phát hiện trên xe 
vận chuyển 7 tấn đường cát nhập lậu với trị giá 
66.500.000 đồng. Hàng hóa trên của bà Lê Thị 
Như Ý (địa chỉ số 1 Chu Mạnh Trinh, Phường 5, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Đội QLTT 
số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm 
giữ hàng hóa vi phạm hành chính.

Ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Trị đã ra quyết định xử phạt về hành vi kinh 
doanh hàng nhập lậu với số tiền 55 triệu đồng 
và tịch thu 7 tấn đường cát.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý 
thị trường về kiểm tra cơ sở có dấu hiệu kinh 
doanh đường cát nhập lậu, Đội Quản lý thị 
trường số 1 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ 1 - 
Cục Nghiệp vụ Tổng Cục Quản lý thị trường tiến 
hành kiểm tra hộ kinh doanh Lê Thị Gái (địa 
chỉ 15 Nguyễn Viết Xuân, khu phố 5, phường 5, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tại thời điểm kiểm tra, kho của hộ kinh 
doanh Lê Thị Gái có 11,8 tấn đường cát trắng, 
loại 50kg/bao do Thái Lan sản xuất có hóa 
đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của 
hàng hóa, không phát hiện đường cát nhập lậu.

Tuy nhiên, khi kiểm tra hoá đơn, chứng từ 
mua vào bán ra và hàng hoá tồn kho thực tế, 
lực lượng chức năng nhận thấy hộ kinh doanh 
Lê Thị Gái có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 
thuế. Cụ thể, đã xuất bán 51 tấn đường cát do 
Thái Lan sản xuất nhưng chưa xuất hoá đơn 
bán hàng theo quy định. Đội Quản lý thị trường 
số 1 đã chuyển Cục Thuế thành phố Đông Hà 
để xem xét xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Viết Thế - Quyền Cục trưởng 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, 
xác định công tác chống buôn lậu đường cát là 
nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nên lãnh đạo 
Cục thường xuyên chỉ đạo các Đội tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát.

Theo Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Quảng Trị, 
từ nay đến cuối năm Cục tiếp tục thực hiện 
nghiêm sự chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị 
trường, UBND tỉnh Quảng Trị, BCĐ 389 tỉnh 
Quảng Trị về tăng cường đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng 
đường cát nhập lậu trên địa bàn.

Trong đó, tăng cường công tác quản lý địa 
bàn, nắm tình hình, theo dõi các phương thức 
thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân 
kinh doanh, vận chuyển, tập kết, tàng trữ các 
mặt hàng đường cát từ tuyến biên giới Việt - 
Lào vào địa bàn nội địa.

Chú trọng địa bàn thị trấn Lao Bảo, thành 
phố Đông Hà, huyện Cam Lộ và các khu vực 
giáp ranh với các tỉnh lân cận; kiên quyết đấu 
tranh không để tình trạng quay vòng hóa đơn 
bán tài sản tịch thu để hợp thức hóa hàng 
nhập lậu.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng Biên 
phòng, Hải quan, Công an, chính quyền địa 
phương tăng cường trao đổi thông tin, phát 
hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện 
kinh doanh, vận chuyển mặt hàng đường kính 
nhập lậu trên tuyến Đường 9 về nội địa.

Tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh đường cát cam kết thực hiện tốt các 
quy định của pháp luật, vận động người dân, 
nhất đồng bào dân tộc thiểu số không tiếp tay 
cho vận chuyển, tàng trữ đường kính nhập lậu 
từ biên giới vào nội địa. n

Những tháng cuối năm 2022, quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp nhiều lực lượng trong công tác kiểm tra, kiểm 
soát, hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ đường cát nhập lậu

NGUYỄN TUẤN

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị bắt vụ vận chuyển số lượng lớn 
đường cát nhập lậu trên xe khách từ cửa khẩu Lao Bảo về thành phố Đông Hà
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TƯỚC DANH HIỆU CÔNG AN 
NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ 
ĐÁNH HAI THIẾU NIÊN
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp 
thông tin chính thức vụ công an hành hung 2 thiếu niên gây 
xôn xao dư luận những ngày qua.

ại buổi họp báo, đại tá Lâm 
Thành Sol, Giám đốc Công an 
tỉnh Sóc Trăng, đánh giá đoạn 
clip cán bộ Công an TX.Vĩnh 
Châu hành hung 2 thiếu niên 

là vụ việc đáng tiếc, không chỉ ảnh hưởng 
đến uy tín Công an tỉnh Sóc Trăng mà còn 
ảnh hưởng đến uy tín ngành công an.

Do đó, quan điểm của công an tỉnh là kiên 
quyết xử lý nghiêm khắc, không bao che. 
Cụ thể, đối với 5 cán bộ trong Đội tuần kiểm 
soát, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh 
Sóc Trăng đã họp và quyết định kỷ luật bằng 
hình thức tước danh hiệu công an nhân dân 
(CAND) đối với 3 cán bộ, gồm: đại úy Châu 
Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái, 
thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật bằng hình 
thức cách chức Phó đội trưởng xuống làm 
cán bộ đối với đại úy Hứa Trường An; kỷ luật 
cảnh cáo đại úy Trần Minh Đời.

“Như trong clip có 2 xe mô tô với 4 đồng 
chí thì 3 đồng chí dùng tay, chân hành hung 2 
thiếu niên bị tước danh hiệu CAND; đồng chí 
đứng im không có hành động khuyên ngăn 
đồng đội mình trong lúc đánh 2 thiếu niên 
bị kỷ luật cảnh cáo. Riêng đồng chí Phó đội 
trưởng đội CSGT- trật tự, Tổ trưởng tổ tuần 
tra, mặc dù không đi cùng 2 xe mô tô, chạy 
xe tải đậu phía sau, nhưng về trách nhiệm là 
lãnh đạo chỉ huy trong ca tuần tra kiểm soát 
nhưng không quán xuyến cán bộ, chiến sĩ của 
mình thì chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nên 
bị kỷ luật cách chức. Vụ việc này, các cán bộ 
công an vi phạm bị kỷ luật rất nghiêm khắc 
trong lực lượng CAND”, đại tá Sol nói thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 
giờ ngày 25.9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT 
- trật tự Công an TX.Vĩnh Châu gồm: 5 người 
(đại úy Hứa Trường An, phó đội trưởng, làm 
tổ trưởng; đại úy Châu Minh Trung; trung úy 
Nguyễn Quang Thái; đại úy Trần Minh Đời; 
thượng úy Đoàn Tấn Phong) làm nhiệm tuần 
tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông trên tuyến đường Nam Sông Hậu nhân 
dịp lễ Sene Dolt.

Khi đến đoạn thuộc khóm Xẻo Me, P.Vĩnh 
Phước, TX.Vĩnh Châu, tổ công tác phát hiện 
N.H.Đ (16 tuổi) điều khiển xe máy BS 83P3 
- 319.49 chở L.K.T.L (15 tuổi) lưu thông 
ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển 
phương tiện tham gia giao thông nên ra tín 
hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, Đ. không 
chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ 
cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến 
đường Nam Sông Hậu - Lê Lai - Trưng Nhị 
- 30/4 - Huyện lộ 43 - Nam Sông Hậu với 
quãng đường khoảng 30 km.

Các thành viên trong tổ công tác rượt đuổi 
đến cơ sở thu mua tôm thuộc ấp Âu Thọ A, 
xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu mới dừng được 
phương tiện do Đ. điều khiển. Lúc này, đại úy 
Châu Minh Trung và trung úy Nguyễn Quang 
Thái đã hành hung 2 thiếu niên (dùng tay, 
chân, gậy, mũ bảo hiểm đánh). Sau đó, đại úy 
Trần Minh Đời và thượng úy Đoàn Tấn Phong 
tăng cường đến sau và thượng úy Phong 
được xác định có hành hung tiếp 1 trong 2 
thiếu niên. Vụ việc được camera của cơ sở 
thu mua tôm ghi lại. n

PV

BỘ CÔNG AN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NGHIÊM CÁ 
NHÂN VI PHẠM

Nhận thấy các cán bộ công an đánh 2 thiếu 
niên ở Sóc Trăng đã vi phạm nghiêm trọng quy 
trình công tác, có biểu hiện vi phạm pháp luật. 
Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng 
làm rõ, xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ công an đánh 2 thiếu niên 
ở Sóc Trăng, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn 
phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho 
biết lãnh đạo Bộ Công an đã nhận được báo cáo 
của Công an tỉnh Sóc Trăng về sự việc.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, nhận thấy các cán 
bộ công an liên quan đến vụ việc đã vi phạm 
nghiêm trọng quy trình công tác và vi phạm tác 
phong công vụ, có biểu hiện vi phạm pháp luật, 
lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh 
Sóc Trăng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm những 
cá nhân vi phạm.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trả lời báo chí 
tại buổi họp báo

Cán bộ CSGT và trật tự hành hung 2 thanh thiếu niên. Ảnh chụp màn hình
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CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT  
CƠ KHÍ QUỐC CƯỜNG –  
Công ty TNHH MTV Sản xuất Cơ khí 
Quốc Cường là đơn vị chuyên sản xuất 
và gia công cơ khí. Kể từ khi thành lập 
đến nay, công ty đã cung cấp những 
sản phẩm ốc vít chất lượng cao với 
công nghệ sản xuất hiện đại, đội ngũ 
nhân viên giàu kinh nghiệm. Với 
phương châm “uy tín – chất lượng – 
chuyên nghiệp”, công ty sẽ mang đến 
cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, giá 
cả cạnh tranh và dịch vụ hàng đầu.

Công ty TNHH MTV Sản xuất Cơ khí Quốc 
Cường – Đảm bảo uy tín, chất lượng

Công ty TNHH MTV Sản xuất Cơ khí Quốc Cường 
là đơn vị chuyên sản xuất bu lông, ốc vít. Kể từ khi 
được thành lập đến này, công ty không ngừng nỗ lực 
để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm 
và dịch vụ tốt nhất, khẳng định thương hiệu và sự 
uy tín.

Công ty được thành lập thuở sơ khai chỉ với 5 
thành viên có kinh nghiệm về sản xuất cũng như 
gia công cơ khí. Với hơn 20 năm làm việc trong lĩnh 
lực gia công cơ khí, ông Nguyễn Văn Cường – chủ 
doanh nghiệp đã có cơ hội hợp tác với nhiều công ty, 
đảm bảo sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm dày dặn để 
mang lại những sản phẩm hàng đầu.

Công ty được thành lập với công việc sản xuất, 
cung cấp các loại bu lông, ốc vít inox cho thị trường. 
Tất cả các sản phẩm ốc vít được sản xuất của công 
ty đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước 
khi ra thị trường hay bàn giao đến khách hàng. Công 
ty luôn nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ để phục vụ 
và mang lại giá trị cho đối tác, khách hàng của mình.

Trong suốt nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực, 
công ty không ngừng nỗ lực phát triển, vươn lên và 
mang lại những sản phẩm ốc vít chất lượng. Với việc 
ứng dụng các công nghệ sản xuất hiện đại, mỗi một 
sản phẩm đều được sản xuất đúng kỹ thuật. Điều 
này giúp công ty khẳng định sự uy tín, thương hiệu và 
luôn được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, 
 lành nghề

Để đáp ứng quy mô sản xuất cũng như đảm bảo về 
chất lượng của các sản phẩm, công ty Quốc Cường 
sở hữu đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, có trình độ 
chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực sản xuất ốc vít.

Chủ doanh nghiệp – ông Nguyễn Văn Cường cũng 
từng là một người công nhân, với sự nỗ lực hết mình 
để trở thành một doanh nhân, một người chủ doanh 
nghiệp như hiện nay. Chính vì thế, ông thấu hiểu 
được hết tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Với sự quan tâm, động viên từ chủ doanh nghiệp 
cũng như sự tận tâm đối với đội ngũ nhân sự. Vì thế, 
rất nhiều công nhân, các kỹ thuật viên đã từ bỏ công 
việc ở những tập đoàn lớn có mức thu nhập cao để 
về đồng hành cùng ông, phát triển một doanh nghiệp 
sản xuất ốc vít vững mạnh tại thị trường Việt Nam. 
Hiện tại, quy mô sản sản xuất hiện tại của công ty lên 
đến tới 600 tấn/tháng.

Sự tâm huyết trong nghề, nỗ lực không ngừng 
của đội ngũ nhân công nhằm mang đến cho các 
khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cao. Đồng thời, sự lành nghề của các kỹ thuật 
viên luôn đảm bảo từng sản phẩm đều đáp ứng tốt 
về khả năng sử dụng theo từng lĩnh vực, ứng dụng 
khác nhau.

Hiện nay, công ty sở hữu 150 lao động với mức 
thu nhập bình quân 10 triệu đồng/ người/ tháng và 
bao ăn ở miễn phí. Với đội ngũ nhân sự, nguồn nhân 
lực dồi dào, giàu kinh nghiệm nên đáp ứng tốt cho 
mọi đơn hàng, số lượng mà các đối tác, khách hàng 
yêu cầu.

Tiếp tục mở rộng thị trường và khẳng 
định thương hiệu

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất ốc vít ở quy mô 
nhỏ, công ty còn hướng đến việc mở rộng thị trường, 
phát triển lớn mạnh hơn khi xây dựng thương hiệu 

TRẦN HÒA - TRẦN MINH

Sản phẩm ốc vít do công ty sản xuất

Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Cơ khí Quốc 
Cường đang làm việc với khách hàng là các doanh nghiệp đến từ nước ngoài

Chú trọng xây dựng thương 
hiệu và dịch vụ chất lượng

phân phối chuyên nghiệp ở thị trường miền Bắc với 
tên Minh Tâm. Bên cạnh đó, công ty cũng nỗ lực để 
mở rộng thị trường ra quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại, công ty đã và đang xuất khẩu 
sản phẩm đi một số nước. Với hệ thống máy móc 
được nhập khẩu tại Đài Loan, quy mô sản xuất lớn, 
quy trình sản xuất hiện đại nên đáp ứng được tiêu 
chuẩn quốc tế và được nhiều doanh nghiệp nước 
ngoài đánh giá cao.

Trong thời gian tới, công ty sẽ hướng đến những 
thị trường khó tính hơn. Ông Nguyễn Văn Cường 
tự tin với sản phẩm ốc vít đạt chất lượng cao sẽ dễ 
dàng tiếp cận với những doanh nghiệp nước ngoài 
hay những thị trường khó tính, khẳng định thương 
hiệu và vươn tầm quốc tế.

Hiện nay, công ty cũng đang thỏa thuận hợp tác 
với công ty TNHH TM Việt Tín Sài Gòn, có trụ sở tại 
Quận 12 – TP.HCM để là chuỗi cung ứng sản phẩm 
ra thị trường tập trung tại khu vực phía Nam. Ngoài 
ra, công ty cũng sẽ tiếp tục mở rộng thị trường ở các 
tỉnh thành, vùng miền trên cả nước để cung ứng sản 
phẩm ốc vít chất lượng. n

Dây chuyền sản xuất được công ty đầu tư hiện đại

Mọi Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT CƠ KHÍ  
QUỐC CƯỜNG

Địa chỉ: Đường Khánh Bình 53, KP Bình Chánh, 
P. Khánh Bình, TX Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: (84)978 939 264
Email: quoccuong091080@gmail.com
Website: vitbantonquoccuong.com ;  
quoccuongsrew.com
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Cục QLTT Gia Lai phối hợp với Hiệp 
hội VACIP tổ chức hội nghị tập 
huấn phân biệt hàng thật, hàng giả

Nhằm nâng cao hiệu quả trong 
công tác phòng, chống hàng 
giả, hàng vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trên địa bàn tỉnh, Cục 
QLTT tỉnh Gia Lai đã phối hợp 
với Hiệp hội chống hàng giả và 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam tổ chức 
Hội nghị tập huấn phân biệt 
hàng thật, hàng giả năm 2022.

gày 23/9/2022, Cục Quản lý thị 
trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp 
với Hiệp hội chống hàng giả và 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) 
tổ chức Hội nghị phân biệt hàng 
thật, hàng giả với sự tham dự của 

50 công chức thuộc lực lượng Quản lý thị trường 
và đại diện các Sở, ngành liên quan đến công tác 
đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả như: Phòng cảnh sát điều tra tội 
phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an 
tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, 
Cục Hải quan Gia Lai- Kontum.

Trao đổi vấn đề này tại buổi tập huấn, ông Lê 
Hồng Hà – Cục trưởng Cục QLTT Gia Lai cho biết 
“Vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và phạm 
vi toàn quốc nói chung có nhiều diễn biến phức 
tạp và ngày càng trở nên tinh vi, chuyên nghiệp. 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, 
người dân đã chuyển hướng mua sắm qua các 

kênh trực tuyến. Bên cạnh sự thuận tiện và những 
lợi ích ưu việt giúp người dùng mua sắm dễ dàng, 
nhanh chóng thì cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như 
một số tổ chức, cá nhân trà trộn, đánh tráo hàng 
thật, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ mà 
người tiêu dùng không thể nào phân biệt được. 
Trong quá trình thực thi công vụ, lực lượng Quản 
lý thị trường cũng đã gặp không ít khó khăn trong 
việc phát hiện, kiểm tra và xử lý đối với hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đối 
với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nói riêng; do đó 
đòi hỏi phải có sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa 
cơ quan thực thi pháp luật và chủ thể quyền các 
nhãn hiệu”.

Tại buổi hội nghị tập huấn, đại diện Hiệp hội 
VACIP cùng các chuyên gia về bảo vệ thương 
hiệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài như Nike, Unilever, P&G, Levis, Starbucks 
và Lacoste… đã giới thiệu khái quát các kiểu 
dáng, mẫu mã, đặc điểm sản phẩm thuộc sở 
hữu của các nhãn hàng. Đồng thời, hướng dẫn 
cách nhận diện sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm 

LAN ANH

Hiệp hội VACIP và lực lượng tham gia tập huấn chụp ảnh lưu niệm

chính hãng để các cán bộ quản lý, lực lượng thực thi 
nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường. Hội nghị đã 
thảo luận sôi nổi và đã trao đổi trực tiếp những khó 
khăn vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xử lý mà 
mình gặp phải với các chuyên gia.

Thông qua hội nghị tập huấn, công chức Cục Quản 
lý thị trường tỉnh Gia Lai và các ngành liên quan đã 
tiếp cận được nhiều thông tin rất thiết thực, hỗ trợ 
cho công tác kiểm tra, phát hiện hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hội nghị đã góp phần 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công 
chức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, bảo 
vệ quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích chính 
đáng của doanh nghiệp. n

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 
TỔ CHỨC LỄ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

VIỆT DŨNG

Thực hiện Kế hoạch số 1004/KH-KTĐNC ngày 04/5/2022 của Khối thi đua Nội chính tỉnh 
về việc phối hợp tổ chức các hoạt động thi đua năm 2022, nhằm triển khai thực hiện có 
hiệu quả phong trào thi đua “Bình Định chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, Khối thi đua Nội chính đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 02 hộ gia đình 
khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

Sáng ngày 17/8/2022, Khối thi đua Nội chính tỉnh 
đã tổ chức Lễ bàn giao cho hai gia đình ở thị xã 
Hoài Nhơn, tham dự buổi Lễ có đại diện Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ, công chức 
phụ trách công tác thi đua khen thưởng các cơ quan 
trong Khối thi đua Nội chính tỉnh, lãnh đạo Phòng LĐ-TB 
và XH thị xã, Đảng ủy, UBND phường và thôn nơi diễn ra 
Lễ bàn giao.

Tại đây, Khối thi đua Nội chính tỉnh đã bàn giao nhà 
cho gia đình bà Võ Thị Kiệp, trú khu phố Thiện Đức 

Bắc phường Hoài Hương và bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, 
trú thôn Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức. Tổng kinh 
phí hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà do cán bộ, chiến sĩ, công 
chức, viên chức và người lao động các đơn vị trong 
khối đóng góp.

Tại buổi Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết, hai hộ gia đình 
đã rất vui mừng, xúc động và cảm ơn các cơ quan trong 
Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bình Định đã quan tâm giúp 
đỡ kinh phí để gia đình có thể xây dựng lại ngôi nhà mới, 
kiên cố, đảm bảo trong mùa mưa lũ đang đến gần. n

Lễ bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, trú thôn Lại Khánh Tây 
phường Hoài Đức
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NGUYỄN TUẤN

Truy nã đặc biệt chủ cơ sở karaoke 
Trump và Beer club Tiktok

Đại diện Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) 
cho biết, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an TP Cà Mau vừa có quyết 
định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần 
Văn Đãi, thường gọi là Văn Em (sinh năm 
1980, ngụ khóm 3, phường 8, TP Cà Mau).

rước đó, ông Đãi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an TP Cà Mau khởi tố bị can với hành vi 
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, 
quy định tại Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, bị can Đãi không 
có mặt tại nơi thường trú và tạm trú. Trước khi trốn khỏi 
địa phương vào 24/9/2022, bị can Đãi tạm trú tại số 61A, 
đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 7, Phường 5, TP Cà Mau.

Theo lệnh truy nã nêu trên, bất kỳ người nào cũng có 
quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công 
an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. 
Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo 
ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau, 
số 2, đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, Phường 1, TP Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại liên hệ: 02903.822247.

Trong các ngày 9, 12 và 13/9/2022, lực lượng chức 
năng Công an TP Cà Mau và Phòng Cảnh sát Phòng 
cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh 
tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn trong phòng cháy, 
chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kết hợp với kiểm tra an 
ninh trật tự tại cơ sở: Karaoke Trump và Beer club Tiktok 

Lực lượng chức năng Cà Mau kiểm tra tại cơ sở “Beer club Tiktok” 
vào rạng sáng 12/9.

Lệnh truy nã đặc biệt của Công 
an TP Cà Mau đối với bị can Trần 
Văn Đãi.

chữa cháy chưa bảo đảm theo quy định...
Với các sai phạm có liên quan, cơ quan chức năng 

sau đó đã tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở karaoke 
Trump và Beer club Tiktok.

Liên quan đến việc phát hiện hơn 100 
nam, nữ dương tính tại cơ sở giải trí do 
bị can Đãi làm chủ, Thường trực Tỉnh ủy 
Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh xử lý các 
đối tượng, điểm, tụ điểm, đường dây 
vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng, 
tàng trữ trái phép chất ma túy để cắt đứt 
nguồn cung, không để tội phạm, vi phạm 
ma túy lây lan trong tỉnh. Đồng thời, có 
kế hoạch thường xuyên mở các đợt cao 
điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm 
về ma túy; bắt giữ, xử lý nghiêm các đối 
tượng phạm tội, vi phạm về ma túy theo 
quy định pháp luật.

Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách 
nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn 
vị được giao phụ trách. Tăng cường kiểm tra, siết chặt 
công tác quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy 
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xử lý 
nghiêm các sai phạm có liên quan. n

(phường 5, TP Cà Mau). Cả hai cơ sở trên do bị 
can Trần Văn Đãi làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 
hơn 100 khách hàng tại cơ sở kinh doanh của bị can Đãi 
dương tính với chất ma túy cùng nhiều sai phạm khác, 
như: Hoạt động quá giờ quy định, gây tiếng ồn vượt chuẩn 
kỹ thuật; cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi 
chưa có giấy phép chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy chữa cháy; chưa có hồ sơ quản lý 
hoạt động về phòng cháy chữa cháy; trang bị phương tiện 
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TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP 
LUẬT CHO HỌC SINH TẤT CẢ 
CÁC TRƯỜNG HỌC

TRỌNG ĐỦ

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên, 
học sinh, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 
học sinh tất cả các trường học.

Tích cực tuyên truyền phổ biến 
pháp luật an toàn giao thông 
đường bộ.

Công an huyện đã xây dựng kế hoạch về 
công tác tuyên truyền và kiểm tra kiểm soát, 
hạn chế tai nạn giao thông, phối hợp với các 
trường THCS, THPT, TT GDTX huyện, tổ chức 
các buổi tuyên truyền ngoại khoá về luật an 
toàn giao thông đường bộ.

Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
về trật tự an toàn giao thông để mọi người 
nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành 
các quy định về trật tự an toàn giao thông, 
tạo thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia 
giao thông, nhất là trong thanh, thiếu niên, 
từng bước hình thành “ Văn hoá giao thông”.

Tính đến thời điểm hiện nay, 100% các 
trường THCS, THPT, TT GDTX huyện đã được 
tuyên truyền về luật an toàn giao thông với tỷ 
lệ 100% giáo viên và học sinh tham gia.

Đưa các chương trình tuyên truyền 
về phòng, chống các tệ nạn xã hội 
trong học đường

Tại các buổi tuyên truyền, các em học 
sinh và thầy, cô giáo đã được báo cáo viên 
của Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội tuyên 
truyền về các nội dung như: thông tin về các 
loại ma túy, chất gây nghiện mới núp bóng 
dưới các dạng thực phẩm, nước uống không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ…dễ xâm nhập vào học 
đường hiện nay; tác hại, nguyên nhân dẫn đến 
sử dụng ma túy và cách phòng tránh; dấu hiệu 
nhận biết người sử dụng ma túy; các quy định 
của pháp luật về xử phạt các đối tượng sử 

Công an huyện tuyên truyền về tác hại của ma túy trong học đường.

dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển về ma 
túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, trường 
học, xã hội trong phòng, chống ma túy.

Qua các buổi tuyên truyền giúp cho thầy, 
cô giáo và các em học sinh nhận thức sâu 
sắc hơn về hiểm họa của ma túy, đặc biệt là 
nâng cao cảnh giác về các loại ma túy, chất 
gây nghiện mới hiện nay. Riêng đối với các 
em học sinh sẽ có ý thức cảnh giác và tự 
phòng tránh để cùng với nhà trường quyết 
tâm không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào 
môi trường học đường. n

Các em học sinh tham gia trong buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ

Đông đảo giáo viên và học sinh tham gia vào các buổi tuyên truyền

CÔNG AN HUYỆN NHƯ XUÂN (THANH HÓA)
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QUẬN 11 (TP.HCM) TỔ CHỨC PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH XÉT XỬ 
HÀNH VI “TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ”

Đến tham dự có bà Trần Thị Bích Trâm 
- Quận ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận, ông Trần Hoàng 

Quốc Thịnh - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 
Quân sự quận, cùng các thành viên Ban tổ 
chức phiên tòa giả định; thành viên Hội đồng 
Nghĩa vụ quân sự quận; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng 
Ban chỉ huy Quân sự và thành viên Hội đồng 
Nghĩa vụ quân sự 16 phường. Đặc biệt là sự 
tham dự của hơn 400 thanh niên trong độ 
tuổi thi hành Nghĩa vụ quân sự năm 2023 và 
đại diện gia đình.

Tình huống đặt ra ở phiên tòa giả định 
là xét xử sơ thẩm đối tượng bị Viện Kiểm 
sát truy tố về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân 
sự”; qua đó, giúp người tham dự nắm bắt 
được các quy định pháp luật về nghĩa vụ 

quân sự, các biện pháp xử lý đối với người có 
hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo Bộ 
luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung 
năm 2017.

Đây là hoạt động rất ý nghĩa, có tính tuyên 
truyền, giáo dục cao, giúp thanh niên và gia 
đình thấy được tầm quan trọng, nghĩa vụ 
thiêng liêng của công dân đối với nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện tính nghiêm 
minh của pháp luật đối với hành vi “Trốn tránh 
nghĩa vụ quân sự”, giúp cho thanh niên có ý 
thức hơn trong việc tự giác thực hiện nghĩa vụ 
của mình đối với Tổ quốc, qua đó góp phần 
hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ năm 2023 và những năm 
tiếp theo trên địa bàn quận.
 PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 11

Phiên tòa giả định xét xử hành vi “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Quận 11 tổ chức phiên tòa giả định xét xử hành vi 
“Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” tại Công viên Dương Đình Nghệ.

TP.HCM:  
Tổ chức tuyên truyền Luật Tiếp cận 
thông tin và Luật An ninh mạng
Tiến tới hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” 
năm 2022; Phòng Tư pháp quận 3 phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia Quận 3, 
Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam - Cơ quan TT phía Nam tổ chức buổi tuyên truyền 
Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Luật An ninh mạng năm 2018 cho 75 người tham 
dự là Báo cáo viên pháp luật quận, Tuyên truyền viên pháp luật 12 phường, Thành viên 
66 tổ Tư vấn cộng đồng tại Chi hội phụ nữ khu phố, Thành viên CLB Luật sư - Luật Gia - 
HTND - Hội BVQTEVN, Thành viên Chi hội Văn phòng Hội Luật gia Quận 3.

Bà Trần Thị Hồng Việt- Hội Luật gia Thành 
phố Hồ Chí Minh - đã tuyên truyền các nội 
dung chính của Luật An ninh mạng và trách 

nhiệm sử dụng mạng xã hội, giới thiệu những nội 
dung cơ bản, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện quyền tiếp 
cận thông tin của người dân; đồng thời báo cáo viên 

cũng trao đổi, đưa ra tình huống, giải đáp thắc mắc 
của người tham dự xung quanh các vấn đề này.

Qua đó, người tham dự đã được nâng cao hơn 
về nhận thức và tinh thần; ý thức và trách nhiệm 
của bản thân, của cơ quan, đơn vị trong việc sử 
dụng mạng xã hội, công khai, cung cấp và tiếp cận 
thông tin. n  PV Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng 2018
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ở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tội phạm; phòng, 
chống mua bán người

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) về 
phòng, chống tội phạm; phòng, 
chống mua bán người. Ngay từ 
đầu năm, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 14/KH-UBND ngày 
19/01/2022 về triển khai công 
tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 
bàn tỉnh năm 2022; Thực hiện 
Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 
tỉnh Lạng Sơn, Sở đã ban hành 
Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 
02/3/2022 về thực hiện công tác 
phòng chống tội phạm; phòng, 
chống ma tuý; phòng, chống mua 
bán  người năm 2022.

Để triển khai công tác phòng, chống mua 
bán người đạt hiệu quả tích cực. Trong 
02 ngày 23 và 24/9/2022, tại xã Gia Cát, 

huyện Cao Lộc, Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức 
01 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phòng, 
chống tội phạm mua bán người và 01 hội nghị 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 
tội phạm mua bán người với sự tham gia của gần 
150 đại biểu là lãnh đạo Cấp ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ, CBCC  xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, 
Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các 
tổ chức, đoàn thể thôn và đại diện các hộ gia đình 
có thân nhân thường xuyên xuất cảnh trái phép ra 
nước ngoài lao động.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Công 
Luyện, Báo cáo viên pháp luật tỉnh - Trưởng 
phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp 
truyền đạt các quy định của Luật phòng, chống 
mua bán người; quy định của Bộ luật hình sự về 
tội phạm mua bán người, mua bán, đánh tráo, 
chiếm đoạt trẻ em; quy định về kết hôn, nuôi con 
nuôi có yếu tố nước ngoài. Tổ chức trao đổi, thảo 
luận để nhận diện nguy cơ và dấu hiệu của tội 
phạm mua bán người. Qua Hội nghị, các đại biểu 
sẽ tiếp tục là cầu nối trực tiếp tuyên truyền pháp 
luật về phòng, chống mua bán người, góp phần 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
và phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở. 

Nhận thấy, công tác tuyên truyền, PBGDPL về 
phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán 
người ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu, 
thực chất và đạt được hiệu quả nhất định, góp 
phần kiềm chế các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy 
lùi dần nạn mua bán người ra khỏi đời sống xã hội. 
Ðể tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống 
tội phạm; phòng, chống mua bán người trong 
thời gian tới với vai trò là Cơ quan Thường trực 
của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp 
sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường 
khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân ngay 
tại cơ sở đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã 
hội bằng pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ 
chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ công chức, 
viên chức và người lao động trong cơ quan về việc 
tăng cường công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư 
vấn pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến tích cực 
về nhận thức và hành động của nhân dân trên địa 
bàn tỉnh, góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả 
các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các 
tội phạm về mua bán người. Chú trọng tham mưu 
công tác PBGDPL với phương châm hướng về cơ 
sở, vận động người dân ở xã biên giới và đồng bào 
dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới còn nhiều khó khăn tích cực tham gia chấp 
hành pháp luật, áp dụng pháp luật vào trong thực 
tiễn cuộc sống. n

TÔ THỊ HUỆ

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị
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CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤNCÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN
ĐỊA CHỈ: KHU CN VÀ ĐÔ THỊ HOÀNG LONG, 

P. LONG ANH, TP. THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

NGÀY THÀNH LẬP TẠP CHÍ
(13-10-2021 - 13/10/2022)

Chúc mừng
P. Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAMTẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Chào mừng kỷ niệm Chào mừng kỷ niệm 
tròn 1 nămtròn 1 năm

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓAVĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA
ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN ĐỒNG LÊ, HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

ChúcmừngTạpchí

Chào mừng  Chào mừng  
kỷ niệm tròn 1 nămkỷ niệm tròn 1 năm

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAMPHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

NGÀY THÀNH LẬP TẠP CHÍ
(13-10-2021 - 13/10/2022)
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 “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” là chương trình của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nhằm cung cấp 
miễn phí dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống 
nghiệm cho các vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di truyền. Cho đến nay đã có hơn 20 cặp 
vợ chồng tham gia chương trình và 12 em bé khỏe mạnh ra đời.
 Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội kêu gọi những tấm lòng 
hảo tâm chung sức gây quỹ “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” nhằm chắp cánh ước mơ sinh ra những 
đứa trẻ khỏe mạnh.
 Để chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, hỗ trợ 
thêm được nhiều cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất hy vọng sẽ 
nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ của những nhà hảo tâm.

Mọi đóng góp cho quỹ từ thiện xin gửi về:
Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
STK: 6886 1006 9999
Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa 
(Vietinbank)
Nội dung chuyển khoản: UH Quy Vi mot niem tin ve hanh 
phuc
Các số tiền sẽ được cập nhật thông tin trên trang 
quytamlongviet.vtv.vn

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam
Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62969969

ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN ĐỒNG LÊ, HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓAVĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

Chúc mừngChúc mừng

CHÀO MỪNG NGÀY KỈ NIỆM TRÒN 1 NĂM CHÀO MỪNG NGÀY KỈ NIỆM TRÒN 1 NĂM 
 THÀNH LẬP TẠP CHÍ   THÀNH LẬP TẠP CHÍ  

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAMPHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(13-10-2021 - 13/10/2022)(13-10-2021 - 13/10/2022)

TẠP CHÍ  TẠP CHÍ  
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAMPHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

NGÀY THÀNH LẬP TẠP CHÍ
(13-10-2021 - 13/10/2022)



BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN NHƯ THANHBAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN NHƯ THANH

ĐỊA CHỈ: KP VĨNH LONG 1, THỊ TRẤN BẾN SUNG, HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA

NGÀY THÀNH LẬP TẠP CHÍ
(13-10-2021 - 13/10/2022)

Chúc mừngChúc mừng

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Ngọc

TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAMTẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Mừng kỷ niệm Mừng kỷ niệm 
tròn 1 nămtròn 1 năm

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUẢNG XƯƠNGBAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

NGÀY THÀNH LẬP TẠP CHÍ
(13-10-2021 - 13/10/2022)

Chúc mừng

Giám đốc: Mai Đình Thủy

Chào mừng Chào mừng 
       kỷ niệm tròn 1 năm       kỷ niệm tròn 1 năm

ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN TÂN PHONG, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, 
TỈNH THANH HÓA

TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM


