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DƯƠNG GIANG (TTXVN)

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH  
VÀ THỦ TƯỚNG CAMPUCHIA HUN SEN 
CHỨNG KIẾN LỄ KÝ VĂN KIỆN HỢP TÁC

CHIỀU 8/11/2022, TẠI CUNG HÒA BÌNH Ở THỦ ĐÔ PHNOM PENH, THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH VÀ  
THỦ TƯỚNG CAMPUCHIA SAMDECH TECHO HUN SEN CHỨNG KIẾN LỄ KÝ CÁC VĂN KIỆN HỢP TÁC GIỮA HAI NƯỚC.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen
 tại lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo 
Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Ủy 
ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Nghi lễ Tôn giáo Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo 
Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông 
Việt Nam với Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia về hợp tác trong lĩnh 
vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo 
Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới 
tài chính và hệ thống thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 
Ngân hàng Quốc gia Campuchia. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướ Thủ tướng Phạm Minh Chính và 
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi 
nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia. ng 
Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp 
tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam và Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo 
Hun Sen chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam 
và Bộ Thông tin Campuchia về hợp tác truyền thanh và truyền hình giai 
đoạn 2022 - 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo 
Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương 
mại đối với việc thực hiện Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ 
nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về vận 
tải đường bộ.
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HỘI ĐỒNG 
CỐ VẤN BIÊN TẬP

TS. NGUYỄN ĐÌNH LỤC 
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG)

CÁC THÀNH VIÊN
NGUYỄN BẰNG GIANG

PHẠM ĐỨC LƯỢNG
NGUYỄN DUY LÃM

TỔNG BIÊN TẬP: 
ĐINH THÁI QUANG

TỔNG THƯ KÝ: ĐOÀN DUY
THƯ KÝ TÒA SOẠN: ĐỖ MINH CHÁNH

TRÌNH BÀY: NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí 
điện tử số: 662/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp ngày 13/10/2021  

Tòa soạn: LK5-12, Khu nhà thấp tầng TT1, 
KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.2020679 

Hotline: 0847.999.888  

Email: phobienphapluatvietnam@gmail.com

Văn phòng Đại diện phía Nam:
Địa chỉ: 1.11 Cao ốc Ruby Garden, 

Số 2A Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0899.011.616  
Hotline: 0915.233.332      

Email: phobienphapluat.vp@gmail.com
www.phobienphapluat.vn

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

ông điện của Thủ tướng 
Chính phủ về quản lý, điều 
hành mặt hàng xăng dầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa 
ký Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 2/11/2022 
của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: 
Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền 
thông; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương về việc quản lý, điều hành 
mặt hàng xăng dầu.

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, quan trọng, tác 
động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản 
xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân. 

Trong thời gian qua, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục 
diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá biến 
động với biên độ lớn và thường xuyên. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công 
Thương chủ trì cùng với các bộ, cơ quan liên quan tích 
cực, chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, 
điều hành giá xăng dầu và bảo đảm nguồn cung xăng 
dầu cho thị trường trong nước góp phần vào việc kiểm 
soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng 
nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp, 
người dân, không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu. 

Vừa qua, xảy ra hiện tượng một số doanh nghiệp 
kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại một số địa phương 
đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với 
số lượng hạn chế đã gây ảnh hưởng nhất định đến tâm 
lý và đời sống sinh hoạt của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên và bảo đảm thị trường 
xăng dầu hoạt động ổn định, lành mạnh, đáp ứng nhu 
cầu thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển 
kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ 
trưởng: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền 
thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực 
hiện khẩn trương, nghiêm túc các chỉ đạo của Lãnh 
đạo Chính phủ tại các văn bản: số 2790/VPCP-KTTH 
ngày 15 tháng 8 năm 2022, số 6329/VPCP-KTTH ngày 
23 tháng 9 năm 2022, số 326/TB-VPCP ngày 12 tháng 
10 năm 2022, số 3785/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 10 
năm 2022, số 3816/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 10 
năm 2022, Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 30 tháng 
10 năm 2022 và các văn bản có liên quan, trong đó tập 
trung các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính 
và các cơ quan liên quan

a) Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến thị trường và 
quy định pháp luật trong công tác quản lý, điều hành 
mặt hàng xăng dầu để sớm khắc phục tình trạng nêu 
trên; bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất 
và đời sống nhân dân trong mọi tình huống. 

b) Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh 
doanh xăng dầu, doanh nghiệp phân phối kinh doanh 
xăng dầu chủ động phối hợp, cân đối từ nguồn sản 
xuất trong nước và nguồn nhập khẩu nhằm bảo đảm 
duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường 
trong nước.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn 
chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 
các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua 
biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh 

xăng dầu; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng 
lượng quốc gia.

d) Khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 
các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 
tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, 
nhất là các quy định về thời gian điều hành giá xăng 
dầu; quỹ bình ổn giá xăng dầu; việc thống nhất đầu 
mối quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu; các 
tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương 
nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các quy định 
không hợp lý khác cần sửa đổi, bổ sung…; bảo đảm 
khoa học, hợp lý, khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 
của tình hình thực tiễn và công tác quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực này.

2. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các chỉ đạo 
của Lãnh đạo Chính phủ về việc hoàn thiện Chiến lược 
phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 và các văn 
bản có liên quan; bảo đảm duy trì nguồn cung xăng 
dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống, 
đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người 
dân; hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh 
nghiệp.

3. Các Bộ: Công Thương, Tài chính và Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam khẩn trương phối hợp chặt chẽ với 
các Hiệp hội, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh 
xăng dầu để rà soát, tổng hợp các vấn đề vướng mắc 
phát sinh, chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền 
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ 
với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính bảo đảm cung cấp 
kịp thời, khách quan, trung thực các thông tin liên quan 
đến xăng dầu, phản ánh tổng thể tình hình thị trường 
xăng dầu trên thế giới và trong nước trong bối cảnh có 
nhiều khó khăn như hiện nay.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm 
tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo quy định; yêu cầu 
các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 
cam kết thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP; 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt 
động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định về niêm 
yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán 
xăng dầu...; trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý 
nghiêm theo quy định. n

Ảnh minh họa
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TINH GIẢN HƠN 
78.000 BIÊN CHẾ

ây là số liệu được Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà 
thông tin tại báo cáo gửi các 
đại biểu Quốc hội về một số nội 

dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại 
Kỳ họp thứ Tư.

Đạt mục tiêu giảm tối thiểu 10% 
theo Nghị quyết của Đảng

Cụ thể, theo Bộ Nội vụ, tính đến 30/6/2022, 
tổng số đối tượng được giải quyết chính 
sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 
108/2014/NĐ- CP ngày 20/11/2014 của 
Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị 
định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020) 
ở các Bộ, ngành, địa phương là 78.234 người 
(chiếm tỷ lệ 22,6% so với số biên chế công 
chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021); 
trong đó, các bộ, ngành là 5.451 người và địa 
phương là 72.783 người. 

Công tác quản lý biên chế và tinh giản biên 
chế đã được tổ chức triển khai bám sát theo 
yêu cầu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, thực 
hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung 
ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ 
thống chính trị. Số liệu thống kê cho thấy, số 
lượng công chức trong các cơ quan, tổ chức 
hành chính nhà nước năm 2021 được giao là 
247.722 biên chế (Bộ, ngành Trung ương là 
106.890; địa phương là 140.832), giảm 27.530 
biên chế. Trong đó, biên chế công chức trong 
các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 
giảm 10,01%; biên chế viên chức hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước giảm được 11,67%; 
công chức cấp xã đã giảm được 9% so với số 
năm 2015.

“Như vậy tính chung cả nước đã đạt được 
mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết 
của Đảng” - Bộ Nội vụ khẳng định.

Tinh giản vẫn mang tính cơ học
Bên cạnh kết quả đạt được, theo Bộ Nội vụ, 

việc quản lý, sử dụng biên chế ở các bộ, ngành, 
địa phương vẫn còn có mặt hạn chế. Đó là, sử 
dụng biên chế sự nghiệp (viên chức) để thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cơ 

quan, tổ chức hành chính; định mức biên chế 
sự nghiệp lạc hậu (ban hành trước khi Nghị 
quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 
6 Khóa XII) nhưng chưa được các Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực sửa đổi, đặc biệt lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo và y tế (chiếm trên 89,4% số biên 
chế sự nghiệp).

Việc đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển sang cơ 
chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp 
công lập để giảm số người hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước còn chậm và chưa đạt 
yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Việc tinh giản biên chế tuy đạt được chỉ 
tiêu về số lượng nhưng còn mang tính cơ học, 
chưa thực sự gắn với việc cơ cấu lại và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức theo vị trí việc làm.

Theo Bộ Nội vụ, những tồn tại này là do việc 
triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ 
quan tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập thời gian qua chưa đồng bộ, 
do thiếu các quy định hướng dẫn về cơ cấu 
công chức theo ngạch và cơ cấu viên chức 
theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí 
việc làm. Người đứng đầu một số bộ, ngành, 
địa phương chưa quyết tâm, quyết liệt trong 
triển khai các nhiệm vụ được giao; còn tâm 
lý nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đánh 
giá cán bộ, công chức, viên chức của ngành, 
địa phương mình và chưa chủ động trong 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp 
thời phát hiện, xử lý các vi phạm thuộc ngành, 
lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Bộ Nội 
vụ cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ 
thống thể chế liên quan đến quản lý biên chế, 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 
viên chức; quy định về vị trí việc làm, cơ cấu 
ngạch công chức, viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp; quy định về định mức biên chế 
công chức, viên chức; về hợp đồng lao động 
trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 
công lập… để làm cơ sở cho Bộ, ngành, địa 
phương triển khai thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức 
bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công 
lập, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo 

chủ trương của Bộ Chính trị và lãnh đạo, chỉ 
đạo của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong 
giai đoạn 2022 - 2025; đổi mới việc đánh giá 
cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt 
động và chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, 
tổ chức hành chính nhà nước.

Mặt khác, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh 
cơ chế tự chủ, nâng cao mức độ tự chủ về tài 
chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập để 
giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước, tăng số người làm việc hưởng 
lương từ nguồn thu sự nghiệp; đồng thời hoàn 
thiện chính sách xã hội hóa hoạt động cung 
ứng dịch vụ sự nghiệp công; chủ động xây 
dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa, phù hợp 
với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 
từng địa phương. n

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng)

Tính đến 30/6/2022, tổng số đối tượng được giải quyết 
chính sách tinh giản biên chế ở các Bộ, ngành, địa 
phương là 78.234 người, trong đó, các bộ, ngành là 5.451 
người và địa phương là 72.783 người.

KIM THANH

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ phối hợp 
UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị 
khen thưởng cho các cá nhân có thành tích 
trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống 
tham nhũng.
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HỰC HIỆN NGHIÊM 
NGUYÊN TẮC SUY 
ĐOÁN VÔ TỘI

ĐỨC MINH

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao) 
Lê Minh Trí, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, 
tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành.

Mới đây, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê 
Minh Trí đã có báo cáo công tác năm 
2022 gửi Quốc hội. Theo đó, ông Trí xác 

định chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham 
nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng 
hàng đầu của ngành.

Phục hồi điều tra gần 4.700 vụ án
Người đứng đầu ngành kiểm sát cho biết đã chỉ 

đạo tập trung kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án 
tham nhũng theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung 
ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, ông cũng chỉ đạo nâng cao chất 
lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 
tra, truy tố, tranh tụng của kiểm sát viên tại các 
phiên tòa.

“Thực hiện nghiêm nguyên tắc suy đoán vô tội, 
trọng chứng hơn trọng cung, án tại hồ sơ, không 
được suy đoán, chứng cứ đến đâu xử lý đến đấy. 
Cẩn trọng không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, 
tạo điều kiện cho người vi phạm khắc phục hậu 
quả theo quy định của pháp luật” - ông Lê Minh Trí 
nói về các yêu cầu đặt ra với ngành.

Cụ thể, theo Viện trưởng VKSND Tối cao, toàn 

ngành kiểm sát tiếp tục chú trọng, chủ động hơn 
trong thực hiện quyền công tố ở giai đoạn đầu 
của tố tụng hình sự, đảm bảo chỉ tiêu kiểm sát 
100% trường hợp thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội 
phạm. Qua đó, kịp thời phát hiện, yêu cầu và trực 
tiếp ra quyết định hủy bỏ nhiều quyết định khởi tố 
vụ án hoặc quyết định không khởi tố vụ án của cơ 
quan điều tra thiếu căn cứ pháp luật, góp phần 
chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai 
đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đáng chú ý, ngành đã tích cực, chủ động rà soát 
các vụ án tạm đình chỉ điều tra, kịp thời phục hồi 
và yêu cầu phục hồi giải quyết ngay các vụ án có 
đủ điều kiện. Trong đó, đã phục hồi điều tra gần 
4.700 vụ với hơn 3.750 bị can.

Tòa sơ thẩm tuyên bảy bị cáo không 
phạm tội

Thẩm tra báo cáo nói trên, Ủy ban Tư pháp ghi 
nhận những kết quả đạt được của ngành kiểm sát 
trong năm 2022. Đặc biệt, tỉ lệ truy tố đúng thời 
hạn, truy tố đúng tội danh vượt so với yêu cầu của 
Quốc hội, trong đó tỉ lệ truy tố đúng hạn đạt 100% 
(vượt 10%); tỉ lệ truy tố đúng tội danh đạt 99,99% 

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: Phạm Thắng

(vượt gần 5%).
Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp cho rằng vẫn còn 20 

trường hợp bị đình chỉ trong giai đoạn điều tra, 
truy tố liên quan đến trách nhiệm của VKSND do 
không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không 
cấu thành tội phạm, con số này tăng so với năm 
2021.

Mặc dù số lượng án thụ lý giảm nhưng số vụ bị 
tòa án trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung được 
VKSND chấp nhận tăng hơn 32% (593 vụ). Đáng 
lưu ý, có 104 vụ tòa án trả hồ sơ để yêu cầu khởi 
tố tội phạm mới, người phạm tội mới.

Cơ quan thẩm tra lưu ý còn để xảy ra trường 
hợp VKSND truy tố nhưng tòa án cấp sơ thẩm 
tuyên không phạm tội, trong khi năm 2021 không 
có trường hợp nào. Cụ thể, HĐXX sơ thẩm đã 
tuyên bảy bị cáo không phạm tội.

Ủy ban Tư pháp đề nghị Viện trưởng VKSND Tối 
cao chú trọng thực hiện các giải pháp để khắc 
phục tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo 
thẩm tra. “Hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới 
không để xảy ra trường hợp bị oan trong tố tụng 
hình sự” - cơ quan thẩm tra nhấn mạnh. n

Khen thưởng 4 cá nhân có thành tích trong công 
tác phòng, chống tham nhũng tại Hà Giang
Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục 

Phòng chống Tham nhũng, Thanh tra Chính 
phủ đọc quyết định của Thanh tra Chính phủ 

khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích trong việc 
tố cáo hành vi tham nhũng.

Những cá nhân được khen thưởng là: Ông Phạm 
Ngọc Chuyển và ông Phạm Văn Phú, cán bộ Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang 
(mỗi người được thưởng 29.800.000 đồng); ông 
Khuất Duy Mỹ và ông Nguyễn Ngọc Đức, cán bộ 
Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Hà 
Giang (mỗi người được thưởng 44.700.000 đồng).

Ông Ngô Mạnh Hùng cho biết, việc khen thưởng 
các cá nhân có thành tích trong việc tố cáo hành vi 

tham nhũng có sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong 
trào phòng, chống tham nhũng.

Đây không chỉ là vinh dự của mỗi cá nhân mà còn 
là nguồn động viên, khích lệ đối với những người 
làm công tác phòng, chống tham nhũng bởi bên 
cạnh họ có những cán bộ, đảng viên dám đứng lên 
tố cáo những hành vi tham nhũng.

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hà Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương 
những cá nhân có thành tích trong công tác phòng, 
chống tham nhũng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các 
cấp, các ngành luôn quan tâm, thực hiện tốt Chỉ 

thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị, 
Chương trình số 52-CTr/TU ngày 9/5/2019 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát 
hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực.

Qua đó, cán bộ, công chức, nhân dân yên tâm 
trong công tác tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện những vụ 
việc tham nhũng.

Các cấp, các ngành cần có phương án bảo vệ, 
khen thưởng, biểu dương kịp thời những người có 
thành tích đấu tranh chống tham nhũng. n
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MỸ ANH

HƯƠNG GIANG

Tại Báo cáo số 130/BC-BXD về một số 
nội dung các nhóm vấn đề chất vấn 
và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa XV, Bộ Xây dựng cho 
biết đã thực hiện rà soát 36 cơ quan 
Trung ương thuộc đối tượng quy 
hoạch (18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, 8 
cơ quan thuộc Chính phủ, 6 cơ quan 
đoàn thể Trung ương) để xây dựng 
các phương án quy hoạch cụ thể.

Theo chương trình chất vấn và trả lời chất 
vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, 
chiều 3/11, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhóm 
vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, trong đó có việc di 
dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã 
đồng ý chủ trương bố trí hệ thống trụ sở bộ, 
ngành theo đề xuất của Bộ Xây dựng, trong đó 
chỉ đạo tập trung phát triển tại Khu Tây Hồ Tây và 
một phần tại Khu vực Mễ Trì.

Bộ Xây dựng chia thành hai nhóm trụ sở. Nhóm 
đề xuất di dời gồm 13 trụ sở bộ, ngành gồm: Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ 
Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thương; 
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin 
Truyền thông; Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội; Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam.

Nhóm xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo 
chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan. Trong đó có 
8 cơ quan đã được bố trí quỹ đất, đầu tư xây mới 
gồm: Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ 
Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an; Bộ Ngoại 
giao; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Trung 
ương Hội Nông dân (7 cơ quan đã đưa vào sử 
dụng; trụ sở Bộ Ngoại giao đang hoàn thiện).

15 cơ quan thực hiện cải tạo tại chỗ gồm: Bộ 
Quốc phòng; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; 
Văn phòng Chính phủ; Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học kỹ thuật 
Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền 
hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Học viện 
Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Ban 
Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng liên 
đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn; 
Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 
Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Đối với nhóm cơ quan đề xuất di dời, Bộ Xây 
dựng cho biết, ngày 19/5/2020, Thủ tướng Chính 
phủ có Quyết định số 658/QĐ-TTg phê duyệt Điều 

Nghiên cứu giao  
một bộ quản lý duy nhất 
về xăng dầu

Chia sẻ với báo chí bên hành lang 
Quốc hội chiều 2/11, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính cho biết, đã 
giao các bộ, ngành liên quan rà 
soát, nghiên cứu theo hướng một 
đầu mối quản lý xăng dầu là Bộ 
Công Thương.

iệc rà soát, nghiên cứu giao một 
đầu mối quản lý xăng dầu sẽ được 
thực hiện trong quá trình sửa đổi 
Nghị định 95 sửa đổi, bổ sung Nghị 
định 83 về kinh doanh xăng dầu.

"Tất nhiên còn phải rà soát, 
nhưng cơ bản sẽ theo hướng một 

bộ quản lý duy nhất xăng dầu", Thủ tướng nói.
Về những vấn đề bất cập trên thị trường xăng 

dầu hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho 
biết đã giao cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 
trực tiếp chỉ đạo theo đúng lĩnh vực được phân 
công. Chính phủ đang rất sát sao việc này.

Trước đó, tại thảo luận kinh tế xã hội ngày 
28/10, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho 
biết, sẽ đề xuất chuyển quyền quản lý xăng dầu 
về một đầu mối thống nhất là Bộ Công Thương, 
gồm cả việc điều hành giá, chi phí kinh doanh 
định mức... Theo ông Phớc, việc này sẽ đảm bảo 
nguồn cung thuận lợi hơn.

Xung quanh vấn đề này, các đại biểu Quốc hội 
cho rằng, quy về một đầu mối điều hành xăng 
dầu là Bộ Công Thương là “hợp lý”.

“Cá nhân tôi cho rằng nên đưa về một đầu mối 
là Bộ Công Thương”, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân 
An nói, một bộ quản lý sẽ linh hoạt, tránh tái diễn 
cảnh “đổ trách nhiệm cho nhau” giữa các bộ.

Ngoài ra, theo ông An, cơ quan quản lý cần thay 
đổi toàn diện về cơ chế, cách thức vận hành điều 
hành, quản lý; xác định được ranh giới nhà nước 
và thị trường.

“Cách thức quản lý xăng dầu phải xem trên 
thế giới có nước nào làm như mình không? Xăng 

dầu là hàng hóa thiết yếu đặc biệt cần sự điều 
tiết nhất định nhưng cũng không thể can thiệp 
một cách phi thị thường, những nguyên tắc của 
thị trường vẫn phải được tôn trọng”, ông An nêu 
quan điểm.

Đại biểu cho rằng, xáo trộn trên thị trường đang 
diễn ra có thể lý giải do chiết khấu thấp, điều 
chỉnh chi phí kinh doanh xăng dầu chưa kịp thời... 
nhưng đây chỉ là lý do bề nổi. Bản chất là cơ chế 
điều hành xăng dầu phải thay đổi, phải minh định 
rõ “ai là người chịu trách nhiệm, tránh tình trạng 
đùn đẩy nhau”.

“Sự linh hoạt, tuân thủ nguyên tắc thị trường 
chưa được đảm bảo, nên chúng ta cần thay đổi 
toàn diện. Một đất nước hội nhập, nền kinh tế mở 
với quy mô GDP vài trăm tỷ USD, đang có nhu cầu 
phát triển lớn lại thiếu xăng ở các đô thị, TP lớn thì 
không thể chấp nhận được, dù lý do lý gì đi nữa”, 
ông Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Lâm, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính 
Ngân sách cũng đồng tình việc giao xăng dầu về 
Bộ Công Thương quản lý, sẽ giúp giảm tải đầu mối.

“Từng cơ quan quản lý nhà nước với từng mặt 
hàng cụ thể giúp đề cao trách nhiệm hơn nữa của 
từng bộ, ngành địa phương trong quản lý giá trên 
thị trường", ông Lâm nói.

Đại biểu Nguyễn Thành Nam (đoàn Phú Thọ) 
thì lưu ý, khi Bộ Công Thương chủ trì điều hành 
xăng dầu, cũng cần sự tham mưu, giám sát từ 
các cơ quan chuyên môn trong quá trình thực 
hiện. Nhờ vậy, đảm bảo đồng bộ, toàn diện của 
các bộ ngành liên quan nhưng vẫn đảm bảo trách 
nhiệm của cơ quan chủ trì. n

"Tất nhiên còn phải rà soát, nhưng cơ bản sẽ theo hướng một bộ quản 
lý duy nhất xăng dầu", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
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ề xuất di dời 13 trụ sở bộ, 
ngành ra Khu Tây Hồ Tây và 
một phần tại Khu vực Mễ Trì

chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ 
sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của 
các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, 
trong đó giao Bộ Xây dựng tổ chức Cuộc thi ý 
tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở 
làm việc của các bộ, ngành Trung ương tại khu 
vực Tây Hồ Tây làm cơ sở lập, hoàn thiện đồ án 
quy hoạch hệ thống trụ sở bộ, ngành.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành tổ chức 
Cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng 
thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung 
ương tại khu vực Tây Hồ Tây. Trên cơ sở kết quả 
thi tuyển, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo hoàn thiện 
Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của 
các bộ, ngành Trung ương, làm cơ sở triển khai 
đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Đồ án đã được 
chỉnh sửa, bổ sung các nội dung phù hợp. Hiện 
đang triển khai lấy thêm ý kiến cộng đồng dân cư 
tại các khu đất thuộc phạm vi ranh giới nghiên 
cứu lập đồ án Quy hoạch (phường Mễ Trì và 
Trung Văn quận Nam Từ Liêm, phường Xuân 
La quận Tây Hồ, phường Xuân Tảo quận Bắc Từ 
Liêm). Công tác này dự kiến hoàn thành vào cuối 
tháng 11/2022, trình Thủ tướng Chính phủ trong 
năm 2022 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp 
theo.

Công tác di dời triển khai chậm do đòi 
hỏi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn

Theo Bộ Xây dựng hiện nay, công tác di dời 
triển khai chậm do đòi hỏi nhu cầu vốn ngân 
sách rất lớn. Nguồn vốn thực hiện công tác di dời 
và xây dựng cơ sở mới chưa được bố trí, chưa có 
phương án huy động nguồn lực xây dựng. Ngoài 
ra, các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội chưa triển 
khai đúng tiến độ việc lập quy hoạch và xây dựng 
các đề án di dời theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ.

Về giải pháp, Bộ Xây dựng đã báo cáo và kiến 
nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành 
trung ương và thành phố Hà Nội cần thúc đẩy 

tiến độ lập các quy hoạch ngành quốc gia, quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, xác 
định danh mục cơ sở cần phải di dời, lộ trình di 
dời, biện pháp thực hiện và xây dựng cơ chế, 
chính sách hỗ trợ di dời theo nhiệm vụ đã được 
Thủ tướng Chính phủ giao.

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 
Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện 
quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đại học, 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô theo 
hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho Thủ đô và cả nước, trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt; lập danh mục, xây dựng biện 
pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau 
khi di dời cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị 
trong nội thành Hà Nội.

Bộ Tài chính tăng cường phối hợp với các bộ, 
ngành, UBND thành phố Hà Nội, UBND các tỉnh 

Bộ Y tế nằm trong nhóm đề xuất di dời. Ảnh minh họa: TL

trong vùng Thủ đô xây dựng cơ chế, chính 
sách hỗ trợ di dời, bảo đảm phù hợp với mục 
tiêu của Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị thành phố Hà Nội 
khẩn trương triển khai thực hiện công tác rà 
soát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng 
thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội 
theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận; lập quy hoạch phân khu đô thị, 
xác định việc sử dụng quỹ đất phù hợp, hiệu 
quả, tuân thủ định hướng Quy hoạch Thủ đô 
Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà 
Nội, quy hoạch vùng có liên quan; đáp ứng nhu 
cầu của người dân, bảo đảm các yêu cầu về 
không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng 
kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo vệ và phát huy 
công trình kiến trúc có giá trị. n



8 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Xác định sách giáo khoa là 
mặt hàng thiết yếu và phạm 
vi ảnh hưởng rất rộng, dự 
thảo Luật Giá (sửa đổi) theo 
hướng giao cho Bộ Giáo dục 
và Đào tạo định giá tối đa (giá 
trần), các nhà xuất bản quyết 
định giá cụ thể.

hiều 2/11, tiếp tục chương 
trình kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa XV, Quốc hội làm 
việc tại Hội trường nghe 
Tờ trình của Chính phủ về 
dự án Luật Giá (sửa đổi).

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo 
định giá tối đa với sách giáo 
khoa

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, trình 
bày Tờ trình của Chính phủ về dự án 
Luật Giá (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Hồ Đức Phớc cho biết: Lần sửa 
đổi này, Chính phủ đề xuất đưa ra khỏi 
danh mục 14 hàng hóa, dịch vụ không 
phù hợp với 4 tiêu chí xác định hàng 
hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và 
đề nghị bổ sung hai mặt hàng, trong đó 
có sách giáo khoa.

Sách giáo khoa là mặt hàng có thị 
trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng 
lớn đến đời sống người dân. Mặt hàng 
này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề 
nghị bổ sung vào Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ do nhà nước định giá; tại Nghị 
quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã 
thống nhất, yêu cầu bổ sung sách giáo 
khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do 
Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

Việc định giá mặt hàng này sẽ giao 
cho Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá 
tối đa (giá trần), các nhà xuất bản quyết 
định giá cụ thể. Việc này nhằm tạo tính 
cạnh tranh, góp phần hạ giá bán sách 
giáo khoa và bảo đảm lợi ích người dân.

Liên quan đến Quỹ bình ổn giá 
xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
cho biết, Chính phủ đã thống nhất đề 
xuất trước mắt chưa bỏ công cụ này, 
đồng thời củng cố các cơ chế trong 
triển khai, tổ chức thực hiện nhằm 
tăng cường tính công khai, minh bạch 
trong việc sử dụng quỹ.

Cần thiết phải kiểm soát, 
khống chế mặt bằng giá

Thẩm tra báo cáo, Chủ nhiệm Ủy 
ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) của 
Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho hay: 
Ủy ban cho rằng sách giáo khoa là mặt 
hàng thiết yếu và giá sách giáo khoa 
có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, tác 
động trực tiếp đến người dân, trong 
đó có người thu nhập thấp. Vì vậy, cần 
thiết phải kiểm soát, khống chế mặt 
bằng giá để bảo đảm không tác động 
tiêu cực đến người tiêu dùng.

Để tạo công cụ bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của người dân, nhất là người 
nghèo, Ủy ban TCNS nhất trí như dự 
thảo Nhà nước quy định giá bán tối 
đa (giá trần).

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Nguyễn Phú 
Cường cũng lưu ý, so với quy định 
của luật hiện hành, dự thảo lần này 
bổ sung nhiều hàng hóa, dịch vụ do 
Nhà nước định giá. Việc quy định Nhà 
nước định giá nhiều dịch vụ có thể 

sẽ dẫn đến sự can thiệp sâu từ phía 
Nhà nước, làm giảm tính cạnh tranh 
lành mạnh theo cơ chế thị trường, ảnh 
hưởng đến lợi ích, quyền lựa chọn của 
người tiêu dùng.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đa 
số ý kiến trong cơ quan thẩm tra tán 
thành với đề xuất của Chính phủ về 
việc cần thiết phải duy trì Quỹ bình ổn 
xăng dầu. Thực tế thời gian qua cho 
thấy, khi giá xăng dầu thế giới biến 
động thì tại một số thời điểm, Quỹ 
bình ổn đã phát huy vai trò “điều hòa”, 
giảm biên độ biến động giá, góp phần 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát.

Tuy nhiên, đa số ý kiến cũng đề nghị 
cần phải đổi mới theo hướng việc duy 
trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu nên có 
thời hạn và thời điểm, tiến tới phải vận 
hành theo thị trường. Một số ý kiến đề 
nghị không tiếp tục duy trì Quỹ bình 
ổn giá xăng dầu.

 “Việc quy định về Quỹ bình ổn giá 
cần đánh giá kỹ, toàn diện cả lý luận 
và thực tiễn, làm rõ ưu điểm, nhược 
điểm. Chỉ thành lập quỹ trong trường 
hợp bất khả kháng; xác định rõ trường 
hợp thành lập, điều kiện thành lập; 
việc thành lập quỹ cần có mục tiêu, 
thời hạn và giải thể quỹ khi hoàn 
thành mục tiêu”, ông Nguyễn Phú 
Cường nhấn mạnh. n

PHÙNG DŨNG

Chiều 20/10, Cục Thuế tỉnh Hậu 
Giang tổ chức Hội nghị tuyên 
thành tích 213 tổ chức, cá nhân 
thực hiện tốt chính sách, pháp 
luật thuế năm 2021. Đây là 
những doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh tiêu biểu nhất trong 
thực hiện tốt chính sách, pháp 
luật thuế của tỉnh.

Theo đó, có 3 doanh nghiệp tiêu biểu 
được Bộ Tài chính tặng Bằng khen, 
33 tổ chức nhận tặng Bằng khen 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, 8 do-
anh nghiệp nhận giấy khen của Tổng cục 
Thuế, 169 doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
nhận giấy khen của Cục Thuế tỉnh.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí 
Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hậu Giang, đã biểu dương, gởi 
lời chúc mừng thành công đến cộng 
đồng doanh nghiệp, cá nhân người 
nộp thuế.

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện khó 
khăn do dịch Covid-19, nhưng tổng thu 
ngân sách của tỉnh đạt hơn 4.220 tỷ đồng, 
tăng 11,27% so cùng kỳ, đạt 126,83% 
dự toán Trung ương, đạt 100,36% dự 
toán Hội đồng nhân dân tỉnh. Số doanh 
nghiệp đang hoạt động và có kê khai 
thuế là 2.757 doanh nghiệp, tăng 332 
doanh nghiệp so cùng kỳ, đạt 106,15% kế 
hoạch. Đạt kết quả trên có sự đóng góp 
tích cực của ngành thuế, đặc biệt là sự 
nỗ lực của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ thu ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hậu Giang, đề nghị ngành thuế 
tiếp tục công khai, minh bạch các quy 
định của Luật quản lý thuế, các quy trình 
thanh tra, kiểm tra thuế, giải quyết khiếu 
nại và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ 
sản xuất kinh doanh về chính sách thuế, 
thủ tục hành chính thuế, hóa đơn chứng 
từ điện tử, hỗ trợ người nộp thuế trong 
việc kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế 
bằng hình thức điện tử.

Ngành thuế và các tổ chức, cá nhân 
nộp thuế phải thật sự là người bạn đồng 
hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách, thực hiện tốt chính sách, pháp 

ĐỀ XUẤT NHÀ 
NƯỚC QUY ĐỊNH 
GIÁ TRẦN VỚI 
SÁCH GIÁO KHOA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Giá (sửa đổi). (Ảnh: TH)

VY ANH
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Mở đầu buổi giám sát, bà Trịnh 
Thị Hòa - Phó Trưởng ban 
Pháp chế HĐND đã thông 

qua Kế hoạch số 35/KH-HĐND-PC 
ngày 09/9/2022 của của HĐND tỉnh 
về việc ban hành Kế hoạch giám sát 
công tác ban hành, rà soát, hệ thống 
hóa các văn bản quy phạm pháp luật 
và phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết 
định thành lập đoàn giám sát.

Theo nội dung báo cáo phục vụ 
Đoàn giám sát, Sở Tư pháp đã báo 
cáo những kết quả đạt được cũng 
như những khó khăn, hạn chế trong 
công tác xây dựng, thẩm định văn 
bản quy phạm pháp luật, công tác 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các 
văn bản quy phạm pháp luật; công 
tác quản lý Nhà nước về phổ biến, 
giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa 
giải cơ sở và đưa ra những giải pháp 
khắc phục những tồn tại, hạn chế đối 
với công tác này.Tại buổi giám sát, 

các thành viên đoàn giám sát cũng 
nêu ra một số ý kiến để làm rõ các nội 
dung trong công tác tham mưu, xây 
dựng các văn bản quy phạm pháp 
luật; rà soát, hệ thống hóa các văn 
bản quy phạm pháp luật; công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật và việc 
phối hợp giữa các Sở, ban, ngành 
trong các công tác này.

Kết luận tại buổi giám sát, bà Trịnh 
Thị Hòa - Phó Trưởng ban Pháp chế 
HĐND tỉnh đánh giá cao những kết 
quả đạt được của Sở Tư pháp trong 
công tác rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật và công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng 
thời thông qua báo cáo và làm việc 
trực tiếp tại đơn vị bà Trịnh Thị Hòa 
cũng đề nghị Sở Tư pháp cần tăng 
cường hơn nữa chất lượng công tác 
thẩm định rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật và hiệu quả trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
thời gian tới để đạt kết quả cao. n

ở Tư pháp tiếp và làm 
việc với Đoàn giám 
sát Ban pháp chế 

HĐND tỉnh Bình Phước

luật về thuế; đẩy mạnh phong trào thi đua, 
sáng tạo để sản xuất, kinh doanh ngày càng 
đạt hiệu quả, đóng góp đảm bảo nguồn thu 
ngân sách, phục vụ cho sự phát triển kinh tế-
xã hội của tỉnh.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, 
năm 2021, tổng thu nội địa đạt hơn 4.439 tỷ 
đồng, bằng 133,42% dự toán Bộ Tài chính và 
105,57% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, 
tăng 17,46% so cùng kỳ. Tỉnh Hậu Giang là 
một trong rất ít địa phương trên cả nước sớm 
hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước 
năm 2021. n

Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho các doanh nghiệp.

Được sự ủy quyền của Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đoàn giám sát 
của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng ban Pháp 
chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát đã làm 
việc với Sở Tư pháp để giám sát về công tác ban hành, rà soát, hệ thống 
hóa các văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật.

XUÂN VŨ

Quang cảnh buổi làm việc Ông Ngô Quốc Huy - Trưởng phòng Pháp chế, Sở Tư pháp thông qua báo cáo

Hậu Giang tuyên 
dương thành tích 
tổ chức, cá nhân 
thực hiện tốt chính 
sách, pháp luật 
thuế năm 2021
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UYỆN THẠNH TRỊ TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM 
THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHÒNG TƯ PHÁP THẠNH TRỊ

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạnh Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm 
thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có 
đồng chí Nguyễn Văn Ngàn, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện.

Trong những năm qua, được sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, 
chính quyền, sự phối hợp của các 

ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các 
xã, thị trấn công tác PBGDPL trên địa bàn 
huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một 
số kết quả đạt được như: Thường xuyên đổi 
mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBG-
DPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. 
Đảm bảo 100% người dân được phổ biến 
pháp luật; trong đó, chú trọng quan tâm 
đến các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc 
thù, vùng đồng bào dân tộc; Thông tin đầy 
đủ, kịp thời các chính sách, văn bản pháp 
luật liên quan trực tiếp đến người dân, các 
vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định 
hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận 
cao trong thực thi chính sách pháp luật; 
Việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao 
chất lượng đội ngũ người làm công tác PB-
GDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương luôn 
được UBND huyện chỉ đạo thực hiện; Các 
cơ quan ban, ngành đoàn thể cấp huyện, 
UBND các xã thị trấn đã tổ chức 8.801 cuộc 
PBGDPL với 457.669 lượt người dự; Việc tổ 
chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) đã 
tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong toàn 
huyện, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày 
pháp luật đã thu hút được sự quan tâm của 
cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân 
dân. Qua 10 năm thực hiện Ngày pháp luật, 
đã tổ chức 3.600 cuộc sinh hoạt ngày pháp 
luật, trên 600 băng rôn, khẩu hiệu hưởng 
ứng ngày pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Văn Ngàn, Phó Chủ tịch UBND 
huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL 
huyện đã ghi nhận kết quả đạt được trong 
10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật cũng như vai trò tham mưu của 

phòng Tư pháp trong công tác triển khai, tổ 
chức thực hiện công tác PBGDPL trên địa 
bàn huyện. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời 
gian tới cần tiếp tục thực hiện đồng bộ một 
số nhiệm vụ như: tiếp tục nâng cao nhận 
thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền về vị 
trí, vai trò của công tác PBGDPL trong tình 
hình mới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm 
người đứng đầu trong công tác PBGDPL. 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành 
viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cũng như 
cơ chế phối hợp để tạo sự gắn kết giữa 
hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của 
các cơ quan, ban, ngành và chính quyền 
địa phương trong công tác PBGDPL. Tăng 
cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp 
vụ công tác PBGDPL cho đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên, những người thực 
hiện công tác PBGDPL. Khảo sát, đánh giá 
nhu cầu tuyên truyền, PBGDPL của người 
dân, tập trung tuyên truyền, PBGDPL cho 
người dân, doanh nghiệp, các đối tượng 
đặc thù để người dân tự có ý thức trách 
nhiệm tuân thủ, chấp hành pháp luật, trong 
đó các cơ quan, ban ngành, địa phương 
cần chủ động tuyên truyền PBGDPL các 
lĩnh vực, đối tượng thuộc cơ quan mình. 
Tích cức hưởng ứng các hoạt động 
PBGDPL nhân dịp 10 năm Ngày pháp luật 
Việt Nam (9/11). Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác tuyên 
truyền, PBGDPL. Bố trí nguồn kinh phí đảm 
bảo cho công tác PBGDPL… Với việc thực 
hiện đồng bộ các giải pháp trên, công tác 
tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới 
sẽ có những chuyển biến rõ nét hơn, kết 
quả thiết thực hơn, hiệu quả hơn; tiếp tục 
góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh 
tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn huyện. n

Quang cảnh Hội nghị

05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện.

SÓC TRĂNG:
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Trình Quốc hội điều chỉnh 
mức lương cơ sở, lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội,  
trợ cấp ưu đãi người có công

MINH HOÀNG

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo về tình trạng 
cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc.

hủ tướng Chính phủ nhận được 
công văn của Tổng Thư ký Quốc 
hội chuyển phiếu chất vấn của 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo 
thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp Quốc 
hội thứ 4, Quốc hội Khoá XV về: 
"Tình trạng cán bộ, công chức, 
viên chức nghỉ việc trong gần 3 

năm trở lại đây nhất là ở lĩnh vực y tế, giáo dục 
ngày càng tăng là hồi chuông cảnh báo về vấn 
đề cần sớm thực hiện chính sách cải cách tiền 
lương trong hệ thống cơ quan Nhà nước. Thực 
trạng cho thấy hàng loạt cán bộ y tế, giáo dục 
công lập có năng lực, trình độ cao chuyển dịch 
sang khối tư nhân hoặc tự mở cơ sở riêng, đây 
là dấu hiệu đang có dòng chảy mạnh trong cán 
bộ, công chức, viên chức Nhà nước ra bên ngoài, 
mà nguyên nhân bắt đầu từ sự dịch chuyển kinh 
tế giữa môi trường công - tư, chế độ chính sách, 
tiền lương hệ công lập chưa theo kịp mặt bằng 
đời sống. Bên cạnh đó cũng có những nguyên 
nhân từ áp lực công việc ở các thành phố lớn như 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nhất 
là trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.

Vì nhiều các nguyên nhân khách quan, nhất là 
tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho 
lộ trình cải cách tiền lương bị chậm lại, tuy nhiên 
đây là vấn đề cần phải nguyên cứu, đánh giá thận 
trọng và sớm thực hiện; trong điều kiện chưa thể 
cải cách căn bản tiền lương được, thì nên chăng 
Chính phủ sớm trình Quốc hội phương án điều 
chỉnh, tăng lương cơ sở để phần nào thu nhập 
của cán bộ, công chức, người lao động theo kịp 
mặt bằng chung của đời sống thực tế".

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 
chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương 
thực hiện đồng bộ các giải pháp để 
khắc phục tình trạng cán bộ, công 
chức nghỉ việc

Về vấn đề trên, tại Công văn số 992/TTg-KTTH 
ngày 28/10/2022 nêu rõ: Thời gian vừa qua, tình 
trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và 
chuyển từ khu vực công sang khu vực tư ngày 
càng tăng, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, có nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó 
có nguyên nhân chế độ, chính sách tiền lương 
đối với khu vực công (bao gồm cả viên chức các 
ngành y tế, giáo dục) còn nhiều khó khăn so với 
nhu cầu cần thiết của cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động như ý kiến Đại biểu nêu.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các 
Bộ, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt, tổng hợp 
tình hình, thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng 
bước khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên 
chức nghỉ việc, thôi việc, cụ thể là: (1) Hoàn thiện 
cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng 
cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách 
chính sách tiền lương theo lộ trình; (2) Xác định rõ 
trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản 
lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng cán 
bộ, công chức, viên chức; (3) Có cơ chế phát hiện, 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có 
năng lực vào vị trí lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh việc 
thi tuyển lãnh đạo quản lý; (4) Khuyến khích, tạo 
điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham 
gia học tập, nâng cao trình độ, năng lực ở trong 
nước và ngoài nước; (5) Xây dựng môi trường 
làm việc công bằng, dân chủ, thân thiện, đoàn kết, 
chuyên nghiệp, hiện đại, có điều kiện để thể hiện 
năng lực….

Cải cách chính sách tiền lương phải có 
lộ trình phù hợp

Đối với việc thực hiện cải cách chính sách tiền 
lương, từ năm 2020 đến nay, do tác động bất lợi 
của nhiều yếu tố, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp 
của dịch bệnh COVID-19, việc chuẩn bị các điều 
kiện để thực hiện tổng thể cải cách chính sách 
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang theo yêu cầu tại Nghị quyết 
số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của 
Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII cần được xem 

xét, tính toán thận trọng và có lộ trình phù hợp 
để bảo đảm kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời cải thiện từng 
bước đời sống của người hưởng lương trong khu 
vực công.

Tại Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII, Ban cán sự 
đảng Chính phủ đã báo cáo Trung ương phương 
án điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 
đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng 
20,8%) để tăng lương cho cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang trong năm 2023 
(trong đó có viên chức ngành giáo dục và y tế) và 
điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ 
cấp ưu đãi người có công cho phù hợp với mức 
tăng lương cơ sở.

Thực hiện Kết luận của Trung ương, Chính phủ 
đã hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội tại kỳ họp 
thứ tư (Quốc hội khóa XV) việc điều chỉnh mức 
lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 
trợ cấp ưu đãi người có công; đồng thời, chỉ đạo 
các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, 
hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách 
tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với quan điểm, 
mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cải 
cách chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị 
quyết số 27-NQ/TW, trình cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp; chỉ 
đạo các Bộ, cơ quan triển khai thực hiện Kết luận 
số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 
Bộ Chính trị về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề 
đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng, 
y tế cơ sở. n

Ảnh minh họa
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Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 
thực hiện xét xử trực tuyến

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 
của Quốc hội Khóa XV về việc tổ chức 
xét xử trực tuyến được ban hành ngày 
12/11/2021, ngành tòa án tỉnh Tiền Giang 
đã xét xử 47 vụ án trực tuyến.

heo báo cáo của Tòa án nhân 
dân (TAND) tỉnh Tiền Giang, từ 
đầu năm 2022 đến nay, TAND 
hai cấp ở tỉnh Tiền Giang đã tổ 
chức được 47 phiên tòa trực 
tuyến. Trong đó, 8 vụ án do Tòa 

án tỉnh Tiền Giang tổ chức xét xử trực tuyến, 
còn lại tại các huyện, thị, thành trực thuộc tỉnh. 
Trung bình, mỗi đơn vị có 03 phiên tòa trực 
tuyến.

Có thể thấy, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến 
là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư 
pháp; xét xử trực tuyến nói riêng, tố tụng trực 
tuyến nói chung. Xét xử trực tuyến phù hợp 
với chủ trương của Đảng, các nguyên tắc cơ 
bản và thủ tục tố tụng do pháp luật quy định; 
phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tư pháp không 
chậm trễ, tiết kiệm chi phí xã hội… Tuy nhiên, 
khi triển khai phiên tòa trực tuyến, Tòa án nhân 
dân hai cấp ở tỉnh Tiền Giang cũng gặp không 
ít khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ 
thuật, đường truyền bị lỗi,… cần thiết phải có 
một phòng xét xử chuyên biệt dành cho các 
phiên tòa trực tuyến.

 Trả lời báo chí, Thẩm phán Huỳnh Xuân 
Long- Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Tiền 
Giang, cho biết: “Trong 9 tháng đầu năm khi 
thực hiện Nghị quyết số: 33/2021/QH15 về 
việc tổ chức xét xử trực tuyến trên địa bàn 
tỉnh, tòa án nhân dân 02 cấp ở tỉnh Tiền Giang 
đã đưa ra xét xử các vụ án về hình sự, dân sự, 
hành chính,… tạo được sự đồng thuận của các 
đương sự cũng như những người quan tâm 
đến hoạt động tố tụng”.

Qua những kết quả đạt được, tại Hội nghị 
Tổng kết Cụm thi đua số V– Tòa án nhân dân 
Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, với 13 

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

TAND tỉnh Tiền Giang xét xử trực tuyến

Thẩm phán Huỳnh Xuân Long- Chánh án TAND tỉnh Tiền GiangThông báo của TAND Tối cao về danh sách đề nghị tặng 
thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và “Thẩm 
phán giỏi”

đơn vị TAND khu vực Đồng bằng Sông Cửu 
Long, TAND tỉnh Tiền Giang là 01 trong 05 đơn 
vị tòa án cấp tỉnh, gồm: Đồng Tháp, Hậu Giang, 
Vĩnh Long, Tiền Giang và Trà Vinh là các đơn vị 
đăng ký Cờ thi đua của TAND Tối cao và Cờ thi 
đua của Chính phủ đối với hai Tòa án cấp tỉnh: 
Đồng Tháp và Tiền Giang.

Trước đó, vào ngày 19/8/2022, TAND tỉnh 
Tiền Giang có một thẩm phán được TAND 
Tối cao đề nghị nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi 
đua toàn quốc” là Thẩm phán Mai Văn Hùng 
Cường - Chánh án TAND thị xã Cai Lậy và hai 

thẩm phán của TAND tỉnh Tiền Giang được 
đề nghị nhận danh hiệu “Thẩm phán giỏi” là: 
Thẩm phán Lê Thị Hồng Tâm – Phó Chánh 
Văn phòng TAND tỉnh Tiền Giang và Thẩm 
phán  Nguyễn Quốc Đạt- Phó Chánh án TAND 
huyện Chợ Gạo.

Bài viết này thay lời chúc mừng gửi đến 
ngành Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang, nổi 
bật với phong trào thi đua yêu nước theo tinh 
thần “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” 
cùng phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp 
dân, học dân”. n
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HÔNG LẤP HỒ, 
AO ĐỂ LÀM DỰ ÁN 
KHU ĐÔ THỊ

HẢI HÀ

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng quán triệt 
nguyên tắc "không lấp hồ, ao hiện có để 
thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, 
khu nhà ở, khu/cụm công nghiệp...".

N gày 2/11, Hà Nội tổ chức hội nghị lần 
thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà 
Nội khóa XVII.

Nhiều khu vực chưa xây dựng hệ 
thống thoát nước

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Dương 
Đức Tuấn cho biết, hệ thống thoát nước Hà Nội 
mới chỉ thực hiện đầu tư cơ bản hoàn chỉnh hệ 
thống thoát nước khu vực nội thành thuộc khu 
vực sông Tô Lịch với diện tích 77,5km.

Đối với các khu vực khác mới bắt đầu hoặc 
đang nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống 
thoát nước.

Những năm gần đây, tình hình phát triển đô 
thị nhanh trong khi hệ thống thoát nước đô thị 
chưa được đầu tư đồng bộ.

Một số khu vực có cốt địa hình thấp nên với 
những trận mưa có cường độ đến 70mm/h sẽ 
xuất hiện 11 điểm úng ngập, với lượng mưa 
đến 100mm/h xuất hiện 30 điểm úng ngập tại 
các tuyến phố chính và một số điểm ngập nhỏ 
lẻ khác tại các ngõ ngách khu dân cư và cục 
bộ một số đoạn trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ 
do chưa có hệ thống thoát nước đô thị.

Nói về giải pháp thoát nước mùa mưa 2022 
và những năm tiếp theo, ông Tuấn cho biết, 
UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn 
vị liên quan kiểm soát thường xuyên, giữ mực 
nước đệm trên hệ thống các hồ điều hòa 
thoát nước.

Bên cạnh đó, TP cũng sẽ bảo dưỡng, sửa 
chữa kịp thời các trạm bơm, công trình đầu 
mối, bảo đảm vận hành 100% công suất.

Đặc biệt, TP sẽ tập trung nguồn lực triển 
khai sớm các dự án đầu tư xây dựng hệ thống 
thoát nước theo quy hoạch thoát nước Thủ 
đô; xử lý tình trạng ngập úng khu vực đô thị 
phía Tây và Tây Nam thông qua việc rà soát 
lòng dẫn kênh La Khê, tổ chức nạo vét khơi 

thông vị trí còn hẹp và nâng cao khả năng tiêu 
thoát của kênh La Khê…

Chính quyền chưa vào cuộc quyết liệt
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành 

ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, tình trạng úng 
ngập xảy ra thường xuyên trên địa bàn TP có 
nguyên nhân khách quan là do Hà Nội có quá 
trình đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu diễn 
biến khó lường…

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ, còn 
có nguyên nhân chủ quan, đó là sự vào cuộc 
thiếu quyết liệt, chưa sâu sát của một số cấp 
ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn của 
TP, dẫn đến hệ thống thoát nước vẫn chưa 
được hoàn chỉnh.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, việc sông Nhuệ 
và một số con sông khác trên địa bàn TP chưa 
được cải tạo, nạo vét, kè sông; việc lấp hồ ao 
để xây dựng các dự án cũng là một trong 
những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình 
trạng úng ngập...

Từ thực tế trên, ông Đinh Tiến Dũng giao 
Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, 
ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn 
trương rà soát, đánh giá sự phù hợp của các 
quy hoạch thủy lợi đối với sự phát triển của 
Thủ đô trong giai đoạn hiện nay; đặc biệt là 
khu vực các huyện được định hướng sẽ phát 
triển thành quận và TP trực thuộc Thủ đô.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất việc điều 
chỉnh quy hoạch hệ thống thủy lợi, quy hoạch 

thoát nước đô thị và nông thôn của Hà Nội, 
bảo đảm phù hợp, đồng bộ và hiệu quả.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, Ban Cán sự 
Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP, các sở, 
ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ, giải 
quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên 
quan đến tuyến kênh La Khê, sớm triển khai 
phần còn lại của dự án, bảo đảm Trạm bơm 
tiêu Yên Nghĩa được vận hành 100% công 
suất, phát huy hiệu quả trong tiêu thoát úng 
ngập cho lưu vực của dự án.

Đối với khu vực nông thôn, cần sớm có giải 
pháp nạo vét, khơi thông, xử lý ô nhiễm nguồn 
nước, làm “sống lại” sông Tô Lịch, sông Tích, 
sông Nhuệ và sông Đáy để tăng khả năng lưu 
thoát nước trong mùa mưa và khi xảy ra lũ lụt; 
đặc biệt là tại khu vực các huyện Chương Mỹ, 
Mỹ Đức...

Đáng lưu ý, ông Đinh Tiến Dũng quán triệt 
nguyên tắc, không lấp hồ, ao hiện có để thực 
hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu nhà ở, 
khu/cụm công nghiệp....

Đồng thời, khuyến khích các nhà đầu tư, địa 
phương xây dựng các khu công viên cây xanh 
có hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát 
nước đô thị khi xảy ra mưa lớn.

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội, việc triển 
khai có hiệu quả các giải pháp theo đúng chỉ 
đạo sẽ là những giải pháp căn cơ để giải quyết 
tình trạng úng ngập, tổ chức tiêu thoát nước 
hiệu quả trong mùa mưa năm 2022 và những 
năm tiếp theo tại Thủ đô. n

Bí thư Hà Nội: Không lấp hồ, ao để làm dự án khu đô thị. Ảnh: V.T

HÀ NỘI: 
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HÒA BÌNH DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA 
CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2022
Ngày 2/11, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ năm 2022, tại Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc 
ESQUEL Việt Nam – Hòa Bình.

uộc diễn tập nhằm nâng cao 
khả năng lãnh đạo, chỉ huy tác 
chiến, phối hợp, điều hành và xử 
lý các vụ cháy, nổ, sự cố có huy 
động nhiều lực lượng, phương 
tiện tham gia của Ban Chỉ đạo 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
(PCCC và CNCH) cấp tỉnh; nâng cao nhận 
thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ 
sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và mọi 
người dân về công tác PCCC và CNCH trong 
giai đoạn hiện nay.

Đây cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát 
PCCC và CNCH kiểm tra, đánh giá hiệu quả 
các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ đã được trang bị, việc phối hợp 
hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng PCCC 
cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành tại các 

khu công nghiệp; qua đó để nâng cao trình 
độ thực hành, sẵn sàng xử lý các tình huống 
cháy, nổ tai nạn, sự cố có thể xảy ra.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn 
Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 
Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong 
những năm qua, công tác PCCC và CNCH 
luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo. Do 
đó, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các 
vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về 
người và tài sản, nhiều vụ cháy nhỏ đã được 
lực lượng tại chỗ và quần chúng, nhân dân 
chủ động dập tắt ngay từ ban đầu.... Qua 
đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn cháy, nổ, 
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát 
triển kinh tế, xã hội của địa phương. n

NAM ĐỊNH TẠM DỪNG TOÀN BỘ 268 QUÁN KARAOKE 
DO KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY

BÁ VƯƠNG

Qua đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản 
lý, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã cho tạm dừng hoạt 
động toàn bộ 268 quán karaoke trên địa bàn, do không cơ 
sở nào đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thượng tá Phạm Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Phòng Cảnh 
sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh 
Nam Định cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy 
ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh, từ ngày 15/10 đến nay, 
địa phương đã thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở 
thuộc diện quản lý

Lực lượng chức năng đang thực hiện phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh tặng bằng khen cho lực lượng chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ khi kết thúc buổi diễn tập an toàn.

 Thượng tá Phạm Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ Công an tỉnh Nam Định thông tin với báo chí.

TRẦN HẢO
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TUYÊN DƯƠNG 21 “GIA 
ĐÌNH TRẺ VIỆT NAM TIÊU 
BIỂU” NĂM 2022

LINH PHAN

Tối 1/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ 
tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu 
biểu” năm 2022. Đây đều là những cặp vợ 
chồng không quá 40 tuổi với thành phần 
đa dạng, có nhiều nỗ lực vượt khó vun đắp, 
xây dựng hạnh phúc, tích cực tham gia 
công tác xã hội.

Đến dự, có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường 
trực Ban Dân vận Trung ương; Bùi Quang 

Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư 
thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh.

Chương trình “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 
được phát động lần đầu vào năm 2020. Qua 2 lần 
tổ chức, chương trình đã tôn vinh 42 “Gia đình trẻ 
Việt Nam tiêu biểu”.

Tiếp nối thành công đó, chương trình năm nay 
được triển khai 3 trọng tâm: tuyên truyền về hạnh 
phúc gia đình trong thanh niên, tuyên dương 
các “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” và phát 
động chương trình đồng hành “Gia đình trẻ khởi 
nghiệp”.

Sau gần 3 tháng kể từ khi phát động chương 
trình năm 2022, Ban tổ chức đã nhận được tổng 
cộng 143 hồ sơ do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam các tỉnh, thành phố và các tổ chức chính trị 
xã hội, cơ quan báo chí giới thiệu. Từ đó, xét chọn 
ra 21 “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm nay.

Các cặp vợ chồng được tuyên dương đều có độ 

tuổi không quá 40, với thành phần đa dạng như 
cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, 
giáo viên, công an, quân đội, sản xuất kinh doanh, 
công nhân, nông dân... với nhiều nỗ lực vươn lên 
trong cuộc sống, vun đắp hạnh phúc lứa đôi, tích 
cực tham gia công tác xã hội, được cộng đồng 
ghi nhận, đánh giá cao.

Tiêu biểu, có gia đình anh Phan Lê Nam và chị 
Lê Thu Hiền. Cả hai vợ chồng đều công tác trong 
lực lượng vũ trang, thường xuyên đi trực ca, rất ít 
khi được gặp nhau, nhưng vẫn động viên, cùng 
đưa gia đình vượt khó trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, có thể kể đến gia đình anh 
Nguyễn Xuân Đang, chị Lê Thị Hành ở Đà Nẵng; 
anh Hoàng Ngọc Hóa, chị Nông Thị Ve ở Bắc Kạn, 
đều có chồng công tác tại huyện đảo Trường Sa 
(tỉnh Khánh Hòa), mọi gánh nặng việc nhà, nuôi 
dạy con cái đều dồn lên đôi vai những người vợ...

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của 
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 
kỷ niệm chương của chương trình và nhiều phần 
thưởng có giá trị tặng 21 “Gia đình trẻ Việt Nam 
tiêu biểu” năm 2022.

ội dung kiểm tra bao gồm trách 
nhiệm người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức; điều kiện an toàn phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ; điều kiện an toàn phòng cháy 
chữa cháy đối với khu dân cư 

(bao gồm nội quy, hệ thống giao thông, nguồn 
nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy 
lan, phương tiện, phương án, lực lượng phòng 
cháy chữa cháy…).

Toàn tỉnh có 12.463 cơ sở thuộc diện quản 
lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó cơ quan 
Công an quản lý 3.924 cơ sở, ủy ban nhân dân 
cấp xã quản lý 8.439 cơ sở. Từ ngày 15/10 đến 
ngày 26/10, lực lượng Công an đã kiểm tra 629 
cơ sở, ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra 1.627 
cơ sở.

Cơ quan công an và chính quyền đã lập biên 
bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 53 cơ 
sở, phạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng; tạm đình chỉ 
hoạt động 28 cơ sở, đình chỉ hoạt động một cơ 
sở. Tất cả các dự án, công trình chưa tổ chức 
nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa 
vào hoạt động đều bị tạm đình chỉ hoặc đình 
chỉ hoạt động.

Riêng đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, 
Thượng tá Phạm Hoàng Hiệp cho biết, thực 
hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Công an các 
địa phương trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra an 

toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ đối với toàn bộ 268 cơ sở. Kết quả, 100% số 
quán karaoke bị tạm dừng hoạt động, 3 cơ sở bị 
đình chỉ hoạt động do không đạt điều kiện an 
toàn.

“Khi cấp phép, kiểm tra trước đây, các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ karaoke chấp hành tốt quy 
định, nhưng sau đó tự ý lắp đặt, trang trí thêm nội 
thất, không bảo đảm đường và lối thoát hiểm, giải 
pháp chống tụ khói, hệ thống báo cháy tự động 
và kết nối tự động ngắt điện của dàn âm thanh tại 
các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy” – Thượng 
tá Phạm Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nam Định 
cũng cho biết, việc tổng rà soát, kiểm tra đối 
với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn 
tỉnh vẫn đang được các đơn vị công an và chính 
quyền địa phương trong tỉnh tiến hành đến cuối 
năm, nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm.

Cơ quan chức năng kiên quyết tạm dừng 
hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an 
toàn theo quy định, nếu không khắc phục sẽ bị 
đình chỉ hoạt động và kiến nghị các đơn vị quản 
lý thu hồi giấy phép. Bên cạnh đó, các đơn vị 
tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ 
sở khắc phục vi phạm, khôi phục hoạt động khi 
đã bảo đảm điều kiện về an toàn phòng cháy 
chữa cháy. n

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng 21 “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 tại buổi lễ.

Cơ quan chức năng tỉnh đã cho tạm dừng hoạt động với toàn bộ 268 cơ sở kinh doanh 
karaoke trên địa bàn do không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, 21 gia đình nêu trên đã tham gia 
nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình 
như: tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và các danh thắng ở Thủ đô Hà Nội, tham 
gia Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc”, gặp mặt 
lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam. n
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

SỐ 14-CTR/TU NGÀY 21/4/2022

B.H

NGÀY 01/11/2022, ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH SỐ 151/KH-
UBND KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 14-CTR/TU NGÀY 21/4/2022 CỦA 
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XX THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ XIII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, 
CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP.

heo đó, Kế hoạch đã xác định một số 
nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác phổ biến, 
tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng 
cao nhận thức của cán bộ, công 
chức, viên chức và Nhân dân về công 
tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị 

tiếp tục tổ chức phổ biến quán triệt, tuyên truyền, 
giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về 
các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, 
Tỉnh ủy và UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng 
- quân sự; về chiến lược quốc phòng, chiến 
lược quân sự; về xây dựng khu vực phòng thủ; 
về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; về công 
tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng, 
chống tội phạm trong tình hình mới; về công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 
về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo; về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ 
quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, 
thanh tra, thi hành án các vụ án, vụ việc; về chiến 
lược cải cách tư pháp…

2. Tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa 
phương, đơn vị trong công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn 
vị, nhất là người đứng đầu các địa phương phải 
tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực và cải cách tư pháp trong phạm vi, thẩm 
quyền quản lý, phụ trách; trọng tâm là tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an 
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 
thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự 
địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động và uy tín của cơ quan điều tra, cơ quan 
thanh tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan 
tham gia tố tụng; đẩy mạnh công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết 
luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 
khóa XIII, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm cán 
bộ, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, các hành vi tham nhũng, 
tiêu cực…

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính 
nêu gương của người đứng đầu các ngành, địa 
phương, đơn vị về công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, đối 
thoại với dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, 
tố cáo, các vụ việc, vụ án nổi cộm, bức xúc về 
an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh. Tăng 
cường chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra nội 
bộ và trong lĩnh vực quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương, quản lý công chức, công vụ; nâng cao 
hiệu quả thực thi pháp luật, nhất là trong hoạt 
động quản lý nhà nước, hoạt động thi hành án, 
các hoạt động tham gia tố tụng theo quy định và 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn 
vị làm công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ 
quan làm công tác nội chính, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp thuộc thẩm 
quyền các cấp, các ngành bảo đảm tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, 
bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, nhất là đội ngũ có chức danh tư pháp thật 
sự trung thành, liêm chính, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ 
luật, kỷ cương, bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng 
yêu cầu của công tác nội chính, phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong 
tình hình mới.

4. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác 
quốc phòng - quân sự; Về công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự an toàn xã hội; Về công tác cải cách 
tư pháp; Về công tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực.

 UBND tỉnh giao các ngành, địa phương, đơn vị 
tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 14-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 
này; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù 
hợp với tình hình thực tế tại ngành, địa phương, 
cơ quan, đơn vị mình, định kỳ báo cáo UBND tỉnh 
(qua Thanh tra tỉnh) về tình hình, kết quả thực 
hiện. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Kế 
hoạch này.

Thực hiện Kế hoạch trên, Giám đốc Sở Tư pháp 
đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực 
hiện tại cơ quan Sở Tư pháp. n

Quy Nhơn được vinh danh “Thành phố Du lịch sạch Asean”
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Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ Giám định tư pháp năm 2022

THANH TIẾNG

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 12/08/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum 
về Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Giám định tư pháp năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh. Ngày 27/10/2022, Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công 
tác giám định tư pháp tại Hội trường tầng 3, Khách sạn An Thái, địa chỉ: 58 Đoàn Thị 
Điểm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đồng chí Vương Văn Tuyên – phó Giám đốc 
Sở Tư pháp chủ trì khai mạc.

Với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là: Đại diện 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ngân hàng Nhà 
nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum; đội ngũ giám 

định viên tư pháp và các tổ chức giám định tư pháp 
trên địa bàn tỉnh; đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng: 
Công an tỉnh, các huyện, thành phố; Tòa án nhân dân 
tỉnh, các huyện, thành phố; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 
các huyện, thành phố.

Tại Lớp bồi dưỡng đồng chí Phạm Văn Chung, Trưởng 
phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Báo cáo viên đã 
truyền đạt 02 chuyên đề về: Những quy định của pháp 
luật về giám định tư pháp; một số kỹ năng cơ bản của 
người giám định tư pháp.

Qua 01 ngày tập huấn, các đại biểu tham dự hội nghị 
được trang bị và nâng cao nhận thức, kiến thức cho 
đội ngũ người làm giám định, đội ngũ quản lý công tác 
giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng 
trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi 
cá nhân, tập thể trong việc chấp hành các quy định 
pháp luật về giám định tư pháp. nĐồng chí Vương Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát 

biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Đồng thời, tại Lớp bồi dưỡng đồng chí Báo cáo viên trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó 
khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Sơn La bế mạc tập huấn nghiệp  
vụ cho các đồng chí học viên Lào

QUỐC TUẤN - VÌ HIỆN

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức bế giảng lớp tập huấn 
nghiệp vụ Biên phòng cho các đồng chí là cán bộ quân đội nhân dân Lào năm 2022.

au gần một tháng, lớp tập huấn đã hoàn 
thành chương trình theo đúng kế hoạch đề 
ra. Tổ giáo viên đã chuẩn bị đầy đủ giáo 
án, tài liệu, thao trường, bãi tập; tổ chức tập 
huấn đủ nội dung, thời gian, chương trình 
theo kế hoạch.

Ban tổ chức lớp thường xuyên bám lớp, 
duy trì nghiêm các chế độ, bảo đảm an toàn trong 
suốt thời gian tập huấn cho 20 đồng chí học viên 
thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luang Prabang, nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trong quá trình tập huấn, các đồng chí học viên 
luôn nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, 
chấp hành nghiêm các quy định mà Ban tổ chức lớp 
tập huấn đã đề ra, chú ý lắng nghe và ghi chép đầy 
đủ nội dung. Trong giờ nghỉ, ngày nghỉ Ban tổ chức 
lớp đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên khối 
cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ 
chức giao lưu văn hóa, văn nghệ-thể dục thể thao với 
các học viên lớp tập huấn.

Kết quả 100% các đồng chí học viên thuộc Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh Luang Prabang đủ điều kiện được 
cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Thay mặt cho 20 đồng chí học viên Lớp tập huấn, 
Phó Đại đội trưởng, Đại đội Bộ đội Biên phòng 162, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luang Prabang đã gửi lời 
cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Sơn La đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho 
các học viên hoàn thành nội dung, chương trình tập 
huấn. Đồng thời xin hứa sẽ đem các kiến thức đã 
được học về vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tại các 
đơn vị.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy 
trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã nhiệt liệt 
biểu dương thành tích mà 20 học viên đã đạt được, 
mong rằng trong thời gian tiếp theo lực lượng bảo vệ 
biên giới của hai tỉnh Luang Prabang và Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Sơn La sẽ đoàn kết chặt chẽ, gắn bó, trao 
đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong quản lý, bảo 
vệ biên giới, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên 
giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, 
an ninh biên giới, xây dựng biên giới hoà bình, hữu 
nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Sơn La đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong thời gian tham gia lớp tập huấn. n Các đồng chí học viên thực hành bắn súng ngắn K54.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Huấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Sơn La trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong học tập.
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MAI CA

Việc đề xuất thành lập Tổ Công tác 
điều hành hoạt động xăng dầu nhằm 
kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì 
hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng 
dầu cho thị trường.

Nhiều cây xăng trên địa bàn TPHCM bị quá tải - Ảnh: VGP/Anh Lê

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật và tăng cường, 
nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng 

hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ ngày 
27/10 đến ngày 01/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh 
Cao Bằng tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ 
giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
năm 2022 tại các xã, xóm trên địa bàn huyện 
Bảo Lạc. 

Cụ thể, truyền thông về trợ giúp pháp lý 
và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các 
các xã Sơn Lộ, Cốc Pàng, Cô Ba và các xóm 
Bản Moỏng, Phiêng Chầu 1 (xã Đình Phùng), 
Bản Khiếu (xã Sơn Lộ), Nà Tổng, Khuổi Chủ 
(xã Thượng Hà), Nà Ròa, Khuổi Bốc (xã Bảo 
Toàn), Nà Nộc (xã Cốc Pàng) và Nà Đôm (xã 
Cô Ba). 

Tham dự Hội nghị có các báo cáo viên Sở 
Tư pháp và gần 900 đại biểu là lãnh đạo Đảng 
ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các ban, đoàn thể 

ở xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch; các tuyên 
truyền viên pháp luật của xã; Bí thư, Trưởng 
xóm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Công 
an viên, Chi hội trưởng phụ nữ, Hội Cựu chiến 
binh… của các xóm trên địa bàn xã; Người uy tín 
và người dân tại các xóm.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Sở Tư pháp 
đã giới thiệu kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo 
dục pháp luật và tuyên truyền, phổ biến một 
số kiến thức pháp luật trọng tâm trong các 
lĩnh vực hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, đất 
đai, bạo lực gia đình; phổ biến một số chính 
sách của trung ương, của tỉnh có liên quan 
đến người dân như: thực hiện dân chủ ở cơ sở, 
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025, chính 
sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc, chính 
sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và truyền thông 
về trợ giúp pháp lý. n

ở Tư pháp Cao Bằng tổ chức 
Hội nghị truyền thông về trợ 

giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật tại huyện Bảo Lạc

SỞ TƯ PHÁP CAO BẰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG VỀ TRỢ GIÚP PHÁP 
LÝ VÀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN BẢO LẠC

PHƯƠNG BÌNH

 Toàn cảnh Hội nghị tại UBND xã Sơn Lộ.Các đại biểu tham dự Hội nghị tại xóm Nà Đôm, xã Cô Ba. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phối hợp 
Công ty TNHH Esuhai tổ chức lễ xuất 
cảnh lao động và ký kết thỏa thuận hợp 
tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao thông qua Chương trình đào tạo, phái 
cử thanh niên, sinh viên làm việc, học tập 
tại Nhật Bản.

Thanh niên tỉnh Trà Vinh đã trúng tuyển và sẽ được làm việc tại Nhật Bản 
trong thời gian tới.
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SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH 
ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC 
ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG XĂNG DẦU
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Theo báo cáo được Sở Công Thương TP. Hồ Chí 
Minh đưa ra, trong thời gian qua, nhằm duy trì liên 
tục việc cung ứng xăng dầu cho thị trường trong 
nước, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản 
xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, Sở 
đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan khẩn 
trương triển khai thực hiện các giải pháp để đảm 
bảo duy trì hoạt động của hệ thống phân phối 
xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh nhóm giải pháp để góp phần đảm 
bảo việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn, Sở Công 
Thương đã tổ chức các buổi làm việc với doanh 
nghiệp kinh doanh xăng dầu về tinh hình cung 
ứng xăng dầu, ghi nhận những khó khăn, vướng 
mắc; đề xuất, kiến nghị từ phía doanh nghiệp để 
đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét.

Tuy nhiên, hiện nay với những tác động của tình 
hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước 
đã ảnh hưởng đến nguồn cung ứng và hoạt động 
phân phối xăng dầu trên địa bàn.

Sở Công Thương cho biết: Qua theo dõi, nắm 
bắt tình hình thị trường cung - cầu xăng dầu, việc 
cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố tiếp 
tục còn nhiều khó khăn, nguy cơ ảnh hướng và 
gián đoạn cục bộ chuỗi cung ứng xăng dầu.

Cụ thể là trong những ngày qua vẫn còn tình 

trạng nhiều doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu đã đăng ký mua xăng dầu nhưng đơn 
vị cung cấp chưa kịp thôi cung cấp hoặc cung 
cấp hạn chế dẫn đến tình trạng thiếu hàng, kinh 
doanh gián đoạn hoặc chỉ bán với một lượng nhất 
định (từ 20.000 đồng – 50.000 đồng/xe máy/lượt 
hoặc 200.000 đồng – 300.000 đồng/xe hơi/lượt). 
Đặc biệt, tính đến 17 giờ 00 ngày 1/11/2022, trên 
địa bàn thành phố có 111/550 cửa hàng bán là 
xăng dầu thiếu mặt hàng xăng.

Cần thiết thành lập Tổ công tác
Trước thực tế này nhằm kịp thời hỗ trợ doanh 

nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh, cung ứng 
xăng dầu cho thị trường được ổn định và bền 
vững, ngày 2/11, Sở Công Thương đã gửi văn bản 
số 6377 tới UBND TP. Hồ Chí Minh. Văn bản đề 
xuất UBND Thành phố xem xét, chấp thuận thành 
lập Tổ Công tác điều hành hoạt động xăng dầu 
trên địa bàn Thành phố.

Theo đề xuất này, Tổ Công tác gồm Phó Chủ 
tịch UBND Thành phố (phụ trách lĩnh vực kinh 
tế); Tổ phó là Giám đốc/Phó Giám đốc Sở Công 
Thương.

Các thành viên trong Tổ công tác gồm: Đại diện 
lãnh đạo các đơn vị Cục Thuế, Cục Hải quan, Công 
an, Quản lý Thị trưởng, Sở Giao thông Vận tài, Sở 

Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngân 
hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND 
Thành phố các giải pháp để điều hành hoạt động 
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố theo 
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong 
hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu trên 
địa bàn Thành phố trong phạm vi trách nhiệm, 
thẩm quyền của Thành phố; kiến nghị các cơ 
quan có liên quan giải quyết các vấn đề khó khăn 
thuộc thẩm quyền.

Đề xuất các cơ chế, giải pháp để khắc phục 
những tồn tại, hạn chế gây tác động, ảnh hưởng 
đến chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bản. Theo 
dõi, đôn đốc quá trình giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Chế độ làm việc của Tổ Công tác do Tổ trưởng 
quyết định; Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm 
nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên 
do Tổ trưởng phần công phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của từng thành viên để đảm bảo phát 
huy và đề cao trách nhiệm của từng thành viên để 
hoàn thành nhiệm vụ của Tổ Công tác; dám bảo 
kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý các khó khăn, 
vướng mắc trong công tác: điều hành xăng dầu và 
duy trì hoạt động chuỗi cung ứng xăng dầu. n

TRÀ VINH KÝ KẾT ĐÀO TẠO ĐƯA LAO ĐỘNG 
ĐI LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN

heo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà 
Vinh, giai đoạn 2012-2022, tỉnh đã đưa 3.460 
lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, thị 
trường Nhật Bản: 2.288 người; Đài Loan (Trung 
Quốc): 345 người, Malaysia: 190 người; Hàn 
Quốc: 121 người...

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân vốn vay cho 
763 người đi làm việc ở nước ngoài với hơn 59 tỷ 
đồng. Kết quả, hết hạn hợp đồng về nước, người 
lao động có tích lũy từ 250-430 triệu đồng đối với 
thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, 660-

970 triệu đồng tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.
Mục tiêu đề ra, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đưa 

4.000 người đi làm việc, học tập tại Nhật Bản. 
Trong đó, có 1.600 kỹ thuật viên chăm sóc sức 
khỏe; 1.000 người tham gia hoạt động trong 
quản lý cấp trung; 1.400 người làm việc trong 
các ngành kỹ thuật.

Tỉnh phấn đấu có 5% trong số này, khi kết thúc 
làm việc, học tập trở về sẽ tham gia khởi nghiệp 
hoặc phát triển doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. 
Đồng thời, hướng tới phát triển quan hệ chiến 

lược, giao lưu văn hóa, kết nối thương mại, thu 
hút đầu tư giữa Trà Vinh và các tỉnh, thành phố 
tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê 
Thanh Bình cho rằng, việc ký kết đào tạo, cử người 
làm việc và học tập tại Nhật Bản góp phần giải 
quyết việc làm, xóa nghèo bền vững, đáp ứng nhu 
cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã 
hội tỉnh trong thời gian tới. n

MINH KHỚI
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BÓNG CƯỜI –  
VUI MỘT PHÚT, HẠI CẢ ĐỜI

Ảnh minh họa

Người bệnh bị yếu hai chân, không thể đi lại khi mới nhập 
viện điều trị do sử dụng bóng cườiBóng cười (tên tiếng Anh là Funky 

balloon) thực chất là một bóng 
chứa khí Dinitơ monoxit (N2O). 

Đây là loại khí không màu, không mùi, 
có tính chất gây ức chế thần kinh làm 
cho phản ứng của cơ thể trở nên chậm 
chạp. Sau khi hít khí này người sử dụng 
có cảm giác hưng phấn, thích cười, 
chóng mặt nhẹ và ảo giác thoáng qua. 
Chất N2O được sử dụng trong y khoa 
nhưng phải đúng liều lượng và chỉ định. 
Tùy theo số lượng sử dụng, sức khỏe 
người dùng cũng như mức độ dung nạp 
của cơ thể mà nó gây hại trên cơ thể 
người dùng với các mức độ khác nhau.

Ngay sau khi sử dụng có thể đem 
lại cảm giác sảng khoái vui vẻ, sau đó 
người sử dụng có thể thấy chóng mặt, 
vả mồ hôi, buồn nôn. Một số trường 
hợp có thể đột tử do cung cấp không 
đủ khí oxy trong quá trình hô hấp.

Quá trình sử dụng lâu dài có thể gây 
ra mất trí nhớ, rối loạn tâm thần, tê tay 
chân và cảm giác buồn gây lệ thuộc 
tâm lý (nghiện). Khi hít bóng cười 

người sử dụng thấy sảng khoái nên 
cười không kiểm soát, chìm đắm trong 
ảo giác đê mê nên có thể gây ra tai nạn 
lúc nào không biết. Việc sử dụng chất 
gây ảo giác từ bóng cười sẽ gây hậu 
quả trên hệ thần kinh, hệ tim mạch lâu 
ngày sẽ gây trầm cảm. Điều nguy hại 
là khi sử dụng lâu dài sẽ gây nghiện và 
người sử dụng sẽ tìm đến những thứ 
ảo giác mạnh hơn như hàng cỏ, thuốc 
lắc, hàng đá, heroin...

Khí cười được phép sử dụng trong y 
tế với liều lượng nhất định theo chỉ định 
của bác sĩ. Với nhiều phương pháp gây 
tê khác, bệnh nhân cần có thời gian 
nhất định để nghỉ ngơi và hồi sức. Mặc 
dù khí cười dùng trong y tế khá an toàn 
và chủ yếu được thực hiện trong các 
thủ thuật nha khoa, sản khoa, thể dục 
thể thao, song không phản đối tượng 
nào cũng có thể dung nạp khí cười.

Theo các chuyên gia, khí cười N2O 
là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm 
gây ảo giác có xu hướng tăng liều, 
người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, 
tương tự heroin. Đây là lý do nhiều 
người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười 
cho vui, cho rằng vô hại vì hết cười lại 
bình thường. Nhưng xu hướng sẽ tăng 
liều dần và gây nguy cơ ngộ độc. Trong 
trường hợp cười do hít bóng cười, việc 
cười quá mức, liên tục cũng đã có thể 
ngây ngạt do thiếu oxy. Nếu trên cơ 
địa có bệnh đường hô hấp thì rất nguy 
hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp.

Bóng cười và sự nguy hại của bóng cười đối với con người không phải là 
vấn đề mới. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, việc sử dụng “bóng cười” trong 
các cuộc vui của giới trẻ dường như đã trở thành một trào lưu, tiềm ẩn 
nguy cơ gây tử vong hoặc thương tật suốt đời cho người sử dụng.

Ngoài ra, có thể khí N2O dùng trong 
bóng cười đã được pha thêm một số 
loại khí khác để tăng hưng phấn, dẫn 
đến những biến đổi nguy hiểm khác 
trong cơ thể.

Việc sử dụng N2O kéo dài hoặc lạm 
dụng với mục đích giải trí không được 
kiểm soát có thể gây ra các vấn đề 
nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, 
ức chế não, thậm chí gây tử vong. Việc 
sớm nhận biết tác hại và những nguy 
cơ là việc rất cần thiết. Nhà trường, 
các đoàn thể cần tăng cường công 
tác tuyên truyền tác hại của việc sử 
dụng bóng cười nói riêng và ma túy 
nói chung. Các thầy cô và các bậc phụ 
huynh cần phát hiện sớm để có biện 
pháp ngăn ngừa. Các bạn trẻ đừng vì 
vài phút vui vẻ mà vô tình hủy hoại cả 
cuộc đời của mình. n

Ảnh minh họa
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SỬ DỤNG THÔNG TIN 
CÔNG DÂN THAY SỔ 
HỘ KHẨU

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân 
trong thực hiện các giao dịch hành chính 
có liên quan đến các thông tin về cư trú sau 
khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị 
pháp lý, Trung tâm Tư vấn pháp luật TP. Hồ 
Chí Minh hướng dẫn công dân sử dụng các 
phương thức sử dụng thông tin công dân 
thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch 
dân sự như sau:

1. Công dân sử dụng thẻ căn cước công dân 
gắn chíp điện tử làm giấy tờ pháp lý chứng minh 
thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân

Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân 
theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền không được yêu cầu công dân xuất trình 
thêm giấy tờ khác để chứng nhận các thông tin 
về cư trú.

2. Sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ căn cước 
công dân có gắn chíp

Trên bề mặt thẻ căn cước công dân gắn chíp 
điện tử của mỗi công dân có một mã QR riêng 
của công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức khi 
thực hiện các giao dịch hành chính cần xác nhận 
thông tin về cư trú của công dân có thể sử dụng 
thiết bị đọc QR (theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin 
và Truyền thông ban hành). Các thông tin mà thiết 
bị đọc mã QR có thể đọc được bao gồm: Số căn 
cước công dân, số chứng minh nhân dân 9 số; họ 
và tên; ngày sinh; giới tính; nơi thường trú; ngày 
cấp căn cước công dân.

3. Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước 
công dân

Thiết bị này do Bộ Công an nghiên cứu kết hợp 
sản xuất và đã cấp cho công an cấp huyện để sử 
dụng. Các thông tin mà thiết bị này đọc được bao 
gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, 
năm sinh; giới tính; quê quán; dân tộc; tôn giáo; 
quốc tịch; nơi thường trú; họ, chữ đệm và tên của 
cha, mẹ, vợ hoặc chồng; số chứng minh đã được 
cấp; ngày cấp; ngày hết hạn (của thẻ căn cước 
công dân); đặc điểm nhận dạng; ảnh chân dung; 
trích chọn vân tay; số thẻ căn cước công dân (số 
định danh cá nhân).

4. Công dân thực hiện tra cứu, khai thác thông tin 
cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành 
chính, giao dịch dân sự

Bước 1: Công dân truy cập trang web dân 
cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.
dancuquocgia.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy 
cập (sử dụng tài khoản cổng dịch vụ công quốc 
gia), xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về 
điện thoại.

Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng 
“Thông tin công dân’’ và nhập các thông tin theo 
yêu cầu: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, 
số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn “Tìm 
kiếm”.

Bước 4: Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiện 
thị trên màn hình gồm: Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh; Ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký 
khai sinh; quê quán; nơi thường trú; số định danh 
cá nhân; số chứng minh nhân dân.

5. Công dân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị 
các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục 
vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch 
dân sự

Bước 1: Công dân đến cơ quan công an đăng 
ký tài khoản mức 2; thực hiện cài đặt ứng dụng 
VNeID; thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị 
di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng 
ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng 
dụng VNeID.

Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng 
tài khoản định danh điện tử sẽ được thực hiện 
đăng nhập một lần trên cổng dịch vụ công quốc 
gia (liên thông với cổng dịch vụ công của các bộ, 
ngành, địa phương) với tên tài khoản là số định 
danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch 
vụ công trực tuyến.

6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú
Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú 

trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của 
công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin 
về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về 
cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết 
(Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công 
Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú). Cơ 
quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông 
tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản 
hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. 
Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày 
kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp 
đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 
Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú.

7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hiện nay, cơ quan Công an đang thực hiện việc 
Thông báo số định danh cá nhân và thông tin 
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho công 
dân chưa được cấp căn cước công dân trên địa 
bàn thành phố. Công dân có thể sử dụng Thông 
báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết 
các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần 
chứng minh nơi cư trú của công dân.

Khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sắp tới không 
còn hiệu lực pháp lý trong thực hiện các giao dịch 
hành chính, xác nhận thông tin về cư trú, công 
dân có thể dễ dàng sử dụng căn cước công dân 
gắn chíp, định danh điện tử và các phương thức 
khác để thay thế sổ hộ khẩu trong thực hiện các 
thủ tục hành chính. n

Ảnh minh họa
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TRƯỜNG MẦM NON NGA THÁI:  

Trường Mầm non Nga Thái đặt trên địa bàn xã Nga Thái (Nga Sơn, 
Thanh Hóa). Sau hơn 45 năm thành lập và trưởng thành, trường luôn 
thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo sự chỉ 
đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo, cũng như sự quan tâm của các cấp 
ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể huyện Nga Sơn. 

Mỗi năm, chất lượng của nhà trường 
luôn được củng cố, nâng cao và 
vươn tầm phát triển; có nhiều giáo 

viên, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Nhà 
trường được công nhận cơ quan đơn vị kiểu 
mẫu cấp tỉnh tháng 10/2019; trong 5 năm 
học liên tiếp từ 2017 đến nay nhà trường 
liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
học; năm học 2020 – 2021 được Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh  Hóa tặng bằng khen trong 
phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 
– 2020…

Với những thành tích đạt được trong các 
phong trào thi đua dạy và học, trường Mầm 
non Nga Thái luôn nằm trong top đầu về 
chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Nga 
Sơn, là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh 
Thanh Hóa.

Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng 
khang trang, xanh – sạch – đẹp với quy mô 
10 phòng học và đầy đủ các phòng chức 
năng; trường được công nhận lại kiểm định 
chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt 
chuẩn Quốc gia tháng 10/2021.

Năm học 2021 – 2022, nhà trường có 
11 nhóm lớp; tổng số 20 cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên, 95% đạt trình độ chuyên 
môn trên chuẩn. Ban giám hiệu năng động, 
sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, dám 
nghĩ, dám làm tất cả vì tập thể; làm việc có 
kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế của 
đơn vị, của địa phương, hiệu quả lãnh chỉ 
đạo ngày càng tiến bộ. Đội ngũ giáo viên 
có chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết với 
nghề; tập thể cán bộ giáo viên luôn đoàn 
kết nhất trí, ý thức tự giác tốt trong công 
tác chăm sóc, giáo dục trẻ và cùng giúp đỡ 
nhau vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. Nhà trường chú trọng nâng 
cao chất lượng giáo dục, thực hiện Chương 
trình giáo dục mầm non phù hợp với điều 
kiện thực tiễn, vì vậy chất lượng không 
ngừng được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá, 
giỏi năm 2021 – 2022 tăng 9% so với năm 
học 2020 – 2021.

Cô Trịnh Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nga Thái

Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính 
trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, 
tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; thực 
hiện phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi 
đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ X, 
công tác thi đua, khen thưởng trong nhà 
trường thực sự đổi mới và thu được nhiều 
kết quả thiết thực. Bên cạnh phong trào thi 
đua “Dạy tốt – Học tốt” đã trở thành truyền 
thống của nhà trường; phong trào thi đua 
“Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” và các 
cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình 
thương – Trách nhiệm” tiếp tục được nhà 
trường triển khai. Xuất phát từ thực tiễn, 
trường đã tích cực chỉ đạo thực hiện các 
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo 
đức, tự học và sáng tạo”. Các phong trào 
thi đua và các cuộc vận động tạo bước đột 
phá trong công tác thi đua, khen thưởng 
của trường. Kết quả, 100% cán bộ giáo viên, 
nhân viên được xếp loại tốt về phẩm chất 
đạo đức lối sống; hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chuyên môn và các phong trào thi đua, các 
cuộc vận động. Nổi bật có đồng chí Trịnh 
Thị Oanh, Mỵ Thị Thúy, Nguyễn Thị Nhung, 
Mỵ Thị Hồng, Phạm Thanh Xuân, Phạm Thị 
Thơm luôn gương mẫu thực hiện tốt các 
phong trào thi đua nói chung và nhiệm vụ 
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nói 
riêng. Số cán bộ giáo viên viết sáng kiến 
kinh nghiệm được công nhận cấp trường, 
cấp huyện, cấp tỉnh gồm có loại A, B năm 
sau tăng cao so với năm học trước. Phong 
trào nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm 
luôn được đánh giá là top đầu của huyện; 
năm học 2021 – 2022 có 6/20 sáng kiến 
kinh nghiệm được xếp loại cấp trường, 
huyện; 2 sáng kiến đang được gửi đi Hội 
đồng khoa học tỉnh xếp loại.

Kết quả thực hiện phong trào “Xây dựng 
trường học có đời sống văn hóa tốt”, được 
Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa Quyết 

định công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn 
hóa cấp tỉnh” năm 2017, “Cơ quan đơn vị 
kiểu mẫu cấp tỉnh” năm 2019.

Đối với hoạt động xã hội – từ thiện, trong 
2 năm học 2020 – 2021 và 2021 - 2022 nhà 
trường quyên góp ủng hộ số tiền hơn 48 
triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Phổ biến 
pháp luật Việt Nam, cô Trịnh Thị Oanh – 
Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong 
những năm gần đây, được sự chỉ đạo trực 
tiếp từ phòng giáo dục và đào tạo, sự quan 
tâm của cấp ủy đảng, chính quyền huyện 
Nga Sơn, xã Nga Thái và hội phụ huynh học 
sinh. Sự nỗ lực của đội ngũ quản lý, cán bộ 
giáo viên và công nhân viên, trường Mầm 
non Nga Thái luôn là đơn vị dẫn đầu về chất 
lượng bậc Mầm non trên toàn huyện. Trong 
2 năm liên tục được Chủ tịch UBND huyện 
tặng giấy khen; được Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa tặng Bằng khen trong phong 
trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 
2020. Năm học 2021 – 2022 xếp loại thi 
đua thứ nhất cụm số 1, xếp thứ 1/27 đơn vị. 
Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
cờ thi đua và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 
bằng khen. Giữ vững danh hiệu cơ quan 
đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh. Được công nhận 
là trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục 
cấp độ 2 và trường chuẩn Quốc gia mức độ 
1. Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xuất sắc 
tiêu biểu năm 2021; công đoàn được Liên 
đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen…”.

Với những thành tích đạt được trong các 
phong trào thi đua dạy và học, trường Mầm 
non Nga Thái thực sự là điểm sáng của 
ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa. n

VĂN CƯỜNG

Lá cờ đầu trong các phong trào               
               thi đua dạy và học
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TRƯỜNG TH&THCS NGA VĂN: 
THI ĐUA ĐẠT THÀNH TÍCH – 
GIỮ VỮNG DANH HIỆU TRƯỜNG 
CHUẨN QUỐC GIA

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ phòng Giáo dục 
& Đào tạo huyện Nga Sơn, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán 
bộ quản lý, giáo viên – nhân viên cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 
huyện, xã và hội cha mẹ học sinh. Trường TH&THCS Nga Văn (Nga 
Sơn, Thanh Hóa) đã giành nhiều thành tích cao trong các phong trào 
thi đua dạy và học.

ăm học 2021 – 2022, về quy mô: 
nhà trường có 36 cán bộ, giáo 
viên, nhân viên, trình độ chuyên 
môn 100% đạt chuẩn trở lên; 19 
lớp với tổng số 587 học sinh. 
Cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ 

phòng học, phòng bộ môn và các phòng chức 
năng, các trang thiết bị phục vụ cho công tác 
dạy và học.

Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong 
trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi 
thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học 
và sáng tạo”. Trong năm học đã phát động 
3 đợt thi đua; tổ chức các hoạt động thi đua 
sôi nổi. Năm học 2021 – 2022 tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhà 
trường luôn chủ động công việc và linh hoạt 
trong mọi tình huống, vừa đổi mới hình thức tổ 
chức dạy học, vừa tăng cường các biện pháp 
phòng chống dịch nên cuối năm thành tích của 
trường vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, năm học 2021 – 2022, đối với chất 
lượng đại trà khối tiểu học: 182/389 học 
sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập 
và rèn luyện, đạt 46,7%; học sinh hoàn thành 
tốt, hoàn thành vượt trội các môn học 90 học 
sinh, đạt tỷ lệ 23%. 100% học sinh hoàn thành 
các nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Chất lượng 
đại trà khối trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh 
khá, giỏi đạt trên 61%; 100% học sinh lớp 9 tốt 
nghiệp trung học cơ sở.

Đối với chất lượng giáo dục mũi nhọn: có 11 
học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện trong kỳ 
thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 6,7,8 (1 
giải nhì, 5 giải ba và 5 khuyến khích). Có 2 học 
sinh đạt giải cấp tỉnh và 26 học sinh đạt giải 
cấp huyện trong kỳ thi Trạng nguyên tiếng việt 
bậc tiểu học. Học sinh dự thi vào phổ thông 
trung học xếp thứ 6 toàn huyện.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức 
nhà giáo, coi trọng rèn luyện phẩm chất, lối 
sống, lương tâm nhà giáo. Chú trọng giáo 
dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; 
lồng ghép kiến thức trong các môn học 
văn, sử, địa, giáo dục công dân, các hoạt 
động ngoài giờ lên lớp; xây dựng quy tắc 
ứng xử văn hóa trong nhà trường. Đưa các 
nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào 
nhà trường: trò chơi dân gian, dân ca, văn 
hóa địa phương….vào nội dung các môn 
học giáo dục địa phương, hoạt động trải 
nghiệm, lịch sử, địa lý và trong các ngày lễ, 
kỷ niệm 20/11, 26/3, 22/12. Chỉ đạo và thực 
hiện tốt việc tổ chức các kỳ thi giáo viên và 
học sinh trong năm. Tổ chức tốt việc ôn tập, 
bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh 
yếu. Trong năm học có 26 giáo viên dạy giỏi 
cấp trường, 100% cán bộ giáo viên hoàn 
thành tốt bồi dưỡng thường xuyên được 
xếp loại khá, tốt theo chuẩn nghề nghiệp. 
Có 16 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp 
huyện, 3 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A 
được Hội đồng khoa học ngành gửi đánh 
giá cấp tỉnh, 1 sáng kiến kinh nghiệm được 
xếp loại C cấp tỉnh năm học 2020 – 2021. 
4 cán bộ giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp 
cơ sở, 25 cán bộ giáo viên đạt lao động giỏi 
cấp huyện. Nhà trường đạt tập thể lao động 
tiên tiến, được huyện tặng giấy khen tập 
thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 
2021 – 2022. Công đoàn, hội Chữ thập đỏ, 
đội thiếu niên đạt vững mạnh, xuất sắc…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
nhà trường được chú trọng. Trường xây dựng 
kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển 
năng lực, phẩm chất cho học sinh; xây dựng 
kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo 
dục đạo đức Bác Hồ, giáo dục an ninh quốc 
phòng, chủ quyền biển đảo, giới tính…trong và 

VĂN CƯỜNG – BÁ THOẠI
Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên trường TH&THCS Nga Văn 
trong buổi lễ tổng kết năm học 2021 - 2022

ngoài trường. Tích hợp giáo dục môi trường, 
giáo dục pháp luật với các môn học văn hóa 
ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và 
hoạt động ngoài giờ lên lớp, góp phần tích 
cực vào nâng cao chất lượng dạy học và giáo 
dục toàn diện cho học sinh.

Bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, nhà trường 
đã hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt tháng 
khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác thi 
đua khen thưởng, tặng quà cho những học 
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối 
hợp thực hiện tháng an toàn giao thông, tuyên 
truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học 
sinh; ứng xử văn hóa khi tham giao thông, 
không có trường hợp vi phạm pháp luật, các 
nội quy quy định và tệ nạn xã hội.

Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị 
Hường – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 
“Giữ vững và phát huy danh hiệu trường đạt 
chuẩn Quốc gia, mỗi thầy cô giáo phải luôn 
cố gắng hơn nữa, trau dồi chuyên môn nghiệp 
vụ, đổi mới các phương pháp giảng dạy hay 
và hiệu quả. Mặt khác, nhà trường phối hợp 
với hội cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị, 
đoàn thể theo dõi sát sao quá trình học của 
từng học sinh. Đánh giá năng lực qua từng 
bài giảng, từ đó phân luồng giúp học sinh có 
thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất. 
Bên cạnh đó, nhà trường tích cực tham mưu 
với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, huy động 
các nguồn xã hội hóa để tu sửa hạ tầng, mua 
sắm trang thiết bị đảm bảo điều kiện cho việc 
dạy và học; duy trì chất lượng trường học đạt 
chuẩn Quốc gia”.

 Với những thành tích đã đạt được, tập 
thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trường 
TH&THCS Nga Văn sẽ cố gắng nỗ lực hơn 
nữa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện cho học sinh. n
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RƯỜNG TIỂU HỌC HÀ SƠN 
TỪNG BƯỚC NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

VĂN CƯỜNG

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 
Hà Trung, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên – nhân 
viên cùng chính quyền xã và hội cha mẹ học sinh. Trường Tiểu học Hà Sơn (Hà 
Trung, Thanh Hóa) đã giành nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua 
dạy và học, luôn là đơn vị nằm trong top đầu của huyện.

Năm học 2022 – 2023, quy mô nhà trường 
với tổng số 408 học sinh, 18 cán bộ giáo 
viên, nhân viên có tâm huyết, trình độ 100% 

đạt chuẩn, nhiệt tình với công việc. Cơ sở vật chất 
gồm 2 dãy nhà cao tầng, khu hiệu bộ, trang thiết bị 
đảm bảo cho công tác dạy và học. Năm học 2021 
– 2022 vừa qua, 98,7% số hoàn thành và hoàn 
thành tốt về năng lực. Ban giám hiệu nhà trường 
đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ đến 
từng giáo viên; phát hiện và bồi dưỡng học sinh có 
năng khiếu các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh 
trong các tiết học chính khóa và các buổi nghỉ 
trong tuần. Phân công cán bộ, giáo viên tham 
gia sinh hoạt liên trường để trao đổi, học hỏi kinh 
nghiệm. Tổ chức cho học sinh tham gia giao lưu 
câu lạc bộ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh 
tại trường và cụm trường giúp học sinh được thể 
hiện năng lực, học hỏi thêm kiến thức nâng cao. 
Kết quả giao lưu lần 4 theo đề của phòng giáo dục 
và đào tạo tại cụm trường, đạt 7 giải: 1 giải nhất, 
2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích môn Tiếng 
Việt và Tiếng Anh.

Giáo viên thường xuyên giáo dục lý tưởng cách 
mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ 
năng sống, giáo dục pháp luật, ý thức công dân 
cho học sinh qua từng tiết học chính khóa và các 
hoạt động ngoại khóa như sinh hoạt lớp, sinh 
hoạt sao, đội và tiết chào cờ đầu tuần. Nhờ sự 
liên kết chặt chẽ giữa các giáo viên – phụ huynh 
– học sinh nên qua các kỳ xếp loại, các em luôn 
hoàn thành tốt các môn học, chăm ngoan nghe 
lời thầy cô, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng vươn lên 
trong học tập.

Đối với các hoạt động giáo dục thể chất: Kịp 
thời phát hiện những học sinh có năng khiếu thể 

thao để tập luyện và động viên các em tham gia dự 
thi các môn điền kinh, đá cầu, bóng đá mi ni, bật 
xa… do các cấp tổ chức đạt hiệu quả cao. Trong 
năm học, trường đã tổ chức các cuộc thi do cấp 
trên tổ chức như thi tìm hiểu an toàn giao thông, 
thi thể thao cấp trường; viết thư quốc tế UPU lần 
thứ 51… chọn lọc những học sinh có năng khiếu 
để tập luyện và tham dự hội thi cấp huyện, tỉnh.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối 
hợp chặt chẽ để thực hiện kế hoạch năm học, tổ 
chức các chuyên đề dạy đổi mới phương pháp 
dạy học. Đối với phong trào thi đua “Xây dựng 
trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường 
đã thành lập ban chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 
các nội dung như bảo đảm an toàn trường học, 
khuôn viên xanh - sạch - đẹp. Rèn luyện cho học 
sinh kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống thân 
thiện, tránh xa tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giúp học sinh 
nắm được thân thế, sự nghiệp của Người, rút ra 
được nhiều kinh nghiệm, bài học bổ ích. 

Cuộc vận động” Mỗi thầy, cô giáo là một tấm 
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cán bộ giáo 
viên luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, mỗi thầy cô 
luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. 
Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, đổi mới các phương pháp dạy hay, 
hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin vào dạy học. 

Công đoàn nhà trường thường xuyên chăm lo 
đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo 
viên; thăm hỏi và động viên kịp thời những đoàn 
viên ốm đau, gia đình khó khăn, luôn đề cao tính 
đoàn kết trong nhà trường. Đoàn – đội – hội hoạt 

động hiệu quả; liên đội đã cùng với nhà trường 
tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ 
lớn. Tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm giáo dục 
học sinh tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, giáo dục quyền và bổn phận trẻ em vào 
các ngày lễ của năm. Liên đội thường xuyên phát 
động phong trào ủng hộ, giúp đỡ bạn nghèo vượt 
khó, thăm hỏi, động viên những bạn bị tai nạn 
rủi ro. Liên đội – Hội Chữ thập đỏ tham gia mua 
tăm ủng hộ hội người mù huyện Hà Trung, ủng 
hộ vùng hải đảo xa xôi, các nạn nhân chất độc 
da cam….

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Phổ biến pháp 
luật Việt Nam, thầy Nguyễn Hùng Hiển - Hiệu 
trưởng nhà trường cho biết: “Trường Tiểu học 
Hà Sơn đạt trường chuẩn Quốc gia; chuẩn văn 
hóa giai đoạn 2013 – 2017; đơn vị kiểu mẫu 
2020. Nhà trường có truyền thống đoàn kết, 
luôn hoàn thành kế hoạch trong công tác bồi 
dưỡng học sinh năng khiếu. Đội ngũ giáo viên 
đứng lớp nhiệt tình, năng lực chuyên môn vững 
vàng, yêu nghề mến trẻ, bám trường bám lớp, có 
trách nhiệm với học sinh. Trong công tác quản 
lý, nhà trường luôn lên kế hoạch cụ thể cho từng 
nội dung bài giảng, giúp giáo viên chủ động tổ 
chức các hoạt động giáo dục, dạy học phù hợp 
đặc điểm của địa phương. Giáo viên phải luôn 
đổi mới phương pháp dạy học để tạo lớp học 
vui, học sinh biết cách học và thu hút vào bài 
giảng, giúp học sinh tích cực trong việc nắm bắt 
kiến thức…Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã 
Hà Sơn rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, 
đặc biệt chú trọng đến việc đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất cho các trường; phong trào khuyến 
học khuyến tài ở các thôn, dòng họ, gia đình 
ngày càng được nhân rộng…”.

Cuối năm 2022, nhà trường phấn đấu kiểm tra 
đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và công nhận 
đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Với những thành 
tích đạt được trong các phong trào thi đua dạy 
và học, trường Tiểu học Hà Sơn luôn được đánh 
giá cao về chất lượng, trở thành điểm sáng của 
ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa. n

Đại diện Hội cha mẹ học sinh chúc mừng các thầy, cô trường Tiểu học Hà Sơn nhân ngày nhà giáo 
Việt Nam 20/11

PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG
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GẶP GỠ LƯƠNG Y PHAN NHẬT ANH - 
CHI HỘI GDCSSKCĐ MIỀN NAM

ĐỨC HẢI

ào một ngày đầu tháng 11 năm 2022 chúng 
tôi ghé thăm lương y Phan Nhật Anh, phụ 
trách Trạm liên lạc Chi Hội GDCSSKCĐ Miền 
Nam,Trung Ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam. 
Tại đây chúng tôi chứng kiến tận mắt lương 
y hết lòng vì người nghèo được nhiều người 

dân tin yêu quý mến, mặc dù rất bận rộn trong công việc 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhưng lương y Phan 
Nhật Anh vẫn luôn nỡ nụ cười trên môi thể hiện tấm lòng 
nhân ái như câu châm ngôn “lương y như từ mẫu”, qua 
tìm hiểu và ghi nhận thực tế chúng tôi nghe rất nhiều 
người khen ngợi và ấn tượng lương y Phan Nhật Anh rất 
ân cần nhiệt tình với người nghèo, nhiều người đã được 
ông giúp đỡ và có nhũng bệnh nhân tìm đến tận nhà ông 
và  hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí.

Với kỹ thuật, phương pháp gia truyền là xoa tròn các 
đầu ngón tay, ngón chân, từ bàn tay đến vai, lưng và 
bàn chân lên tới đầu gối theo ngũ hành âm dương và 
đồng ứng. Từ sự kết hợp này, ông có được phương 
pháp tốt hơn, cải thiện lưu thông máu để điều trị bệnh 
đau nhức và thần kinh, giảm triệu chứng đau nhức (cơ, 
xương, khớp, thần kinh) qua 1 lần điều trị. Thời gian qua 
lương y Phan Nhật Anh đã tổ chức nhiều chương trình 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát thuốc miễn phí 
từ thiện khắp mọi miền đất nước để truyền bá phương 
pháp gia truyền không dùng thuốc rất hiệu quả, với 
chuyên môn chuyên hỗ trợ đau cột sống, thần kinh tọa, 
rối loạn tiền đình, suy giãn tĩnh mạch, tai biến và nhiều 
bệnh lý khác nên được Sở y tế tỉnh Ninh Thuận cấp giấy 
chứng nhận hành nghề gia truyền và nhiều cơ quan đã 
khen thưởng lương Y Phan Nhật Anh, hi vọng với tâm 
Đức và ước nguyện giúp đỡ mọi người tự chăm sóc 
sức khỏe bản thân.

Trong tương lai gần sẽ có rất nhiều người bệnh được 
giúp đỡ và nhiều học trò được lương y hỗ trợ phương 
pháp gia truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tiếp 
tục đem đến niềm tin cho mọi người và đạt nhiều thành 
công trong công tác như các hình ảnh mà chúng ta 
chứng kiến thông qua các giấy khen, tri ân tấm lòng 
vàng và thư cảm ơn từ các cơ quan trao tặng cho lương 
y Phan Nhật Anh cùng các thành viên sinh hoạt tại Chi 
hội GDCSSKCĐ Miền Nam.

Ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng Đại diện Trung Ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại 
TP. HCM trao tặng Tạp Chí Sức Khoẻ Cộng Đồng số ra tháng 11/2022 cho Lương Y Phan Nhật 
Anh tại Ninh Thuận.

Ông Phạm Đình Vương, Trưởng Văn phòng Đại diện Trung Ương Hội 
GDCSSKCĐ Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá Thông tin 
Truyền thông trao tặng tạp chí SKCĐ động viên bệnh nhân đến chăm sóc sức 
khỏe tại tỉnh Ninh Thuận.

Bằng tốt nghiệp y sỹ y học cổ truyền của lương y 
Phan Nhật Anh và Giấy chứng nhận phương pháp 
chữa bệnh gia truyền của Sở Y Tế Tỉnh Ninh Thuận 
cấp cho lương y Phan Nhật Anh.

Bên cạnh chữa trị, ông còn truyền phương pháp, giúp mọi người biết cách bảo vệ sức 
khỏe bản thân và gia đình cũng như hiểu thêm về xoa bóp bấm huyệt.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH:
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NINH BÌNH: PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA  
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; LUẬT HÒA 
GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  
TẠI XÃ KHÁNH THỊNH, HUYỆN YÊN MÔ

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Bình, phòng Phổ 
biến – Giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp phối hợp với 
Phòng Tư pháp huyện Yên Mô vừa tổ chức hội nghị 

phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; 
Luật Hòa giải ở cơ sở và thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm 
hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (9/11)” cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, 
viên chức và Nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn 
Việt Hùng - Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng 
PBGDPL, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phổ biến các 
nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng trong 
đó tập trung vào quy định phòng ngừa tham nhũng trong 
cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; biện pháp xử lý 
hành vi tham nhũng. Những quy định của Luật Hòa giải ở 

cơ sở như: nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; 
các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật được tiến 
hành hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn kĩ năng nâng cao nghiệp 
vụ hòa giải cho các thành viên trong tổ hòa giải trên địa 
bàn xã.

Bên cạnh các quy định pháp luật được phổ biến tại Hội 
nghị, các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý tỉnh đã trực tiếp tư vấn pháp luật giải đáp những vướng 
mắc về pháp lý cho người có yêu cầu trợ giúp pháp lý tại 
địa phương góp phần bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp 
pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, góp 
phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật 
trong mỗi cá nhân, tránh hành vi vi phạm pháp luật, bảo 
đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển 
kinh tế xã hội trên địa bàn. n

ĐINH TUẤN ANH

Phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; 
Luật Hòa giải ở cơ sở và thực hiện trợ giúp pháp lý

HẬU GIANG TUYÊN DƯƠNG THÀNH TÍCH  
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, 
PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2021

PHÙNG DŨNG

Chiều 20/10, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tuyên thành tích 
213 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021. 
Đây là những doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu nhất trong thực hiện 
tốt chính sách, pháp luật thuế của tỉnh.

Theo đó, có 3 doanh nghiệp tiêu biểu được Bộ 
Tài chính tặng Bằng khen, 33 tổ chức nhận 
tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang, 8 doanh nghiệp nhận giấy khen của Tổng cục 
Thuế, 169 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận giấy 
khen của Cục Thuế tỉnh.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng Văn 
Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, 
đã biểu dương, gửi lời chúc mừng thành công đến 
cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế.

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện khó khăn 
do dịch Covid-19, nhưng tổng thu ngân sách của 
tỉnh đạt hơn 4.220 tỷ đồng, tăng 11,27% so cùng 
kỳ, đạt 126,83% dự toán Trung ương, đạt 100,36% 
dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh. Số doanh nghiệp 
đang hoạt động và có kê khai thuế là 2.757 doanh 
nghiệp, tăng 332 doanh nghiệp so cùng kỳ, đạt 
106,15% kế hoạch. Đạt kết quả trên có sự đóng góp 
tích cực của ngành thuế, đặc biệt là sự nỗ lực của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân 
sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, đề 
nghị ngành thuế tiếp tục công khai, minh bạch các 
quy định của Luật quản lý thuế, các quy trình thanh 
tra, kiểm tra thuế, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế 
giá trị gia tăng.

Kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất 
kinh doanh về chính sách thuế, thủ tục hành chính 

thuế, hóa đơn chứng từ điện tử, hỗ trợ người nộp 
thuế trong việc kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế 
bằng hình thức điện tử.

Ngành thuế và các tổ chức, cá nhân nộp thuế 
phải thật sự là người bạn đồng hành cùng nhau 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt 
chính sách, pháp luật về thuế; đẩy mạnh phong 
trào thi đua, sáng tạo để sản xuất, kinh doanh ngày 
càng đạt hiệu quả, đóng góp đảm bảo nguồn thu 
ngân sách, phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội 
của tỉnh.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, năm 
2021, tổng thu nội địa đạt hơn 4.439 tỷ đồng, bằng 
133,42% dự toán Bộ Tài chính và 105,57% dự toán 
Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 17,46% so cùng 
kỳ. Tỉnh Hậu Giang là một trong rất ít địa phương 
trên cả nước sớm hoàn thành dự toán thu ngân 
sách nhà nước năm 2021. n

Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho các doanh nghiệp.
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Hội nghị triển khai thực hiện 
mô hình “Phòng, chống tội 
phạm xâm hại trẻ em” trên địa 
bàn huyện Thanh Sơn

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thanh Sơn vừa tổ chức hội nghị 
triển khai mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” trên 
địa bàn huyện,

ham dự hội nghị có đồng chí Trung 
tá Nguyễn Kiên Cường - Phó trưởng 
phòng xây dựng phong trào bảo vệ 
ANTQ Công an tỉnh Phú Thọ; đồng 
chí Phạm Tú - Ủy viên BTV Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống 
tội phạm, tệ nạn xã hội và phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thanh Sơn; 
thành viên Ban chỉ đạo thực hiện mô hình 
“Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” trên 
địa bàn huyện; lãnh đạo UBMTTQ huyện; lãnh 
đạo Công an huyện, Chỉ huy các đội nghiệp vụ 
Công an huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Công 
an các xã, thị trấn.

Hội nghị đã đánh giá kết quả khảo sát tình 
hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn 
huyện, giai đoạn 2019-2022. Theo đó, thời 
gian qua tình hình tội phạm cơ bản đã được 
kiềm chế, tuy nhiên tội phạm xâm hại tình dục 
trẻ em lại có diễn biến phức tạp, từ năm 2019 
đến 6 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 14 vụ 
việc liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, 
tình trạng trẻ em gái bị xâm hại về tình dục xảy 
ra phổ biến hơn và diễn ra ở nhiều địa điểm 
khác nhau, đáng chú ý một số vụ đối tượng 
thực hiện hành vi xâm hại lại là những người 
có quan hệ thân thích với các em. Nguyên 
nhân do địa bàn xảy ra vụ việc đồng bào dân 
tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; nhận thức pháp 
luật của người dân không đồng đều; nhiều gia 
đình bố mẹ đi làm ăn xa không có người trông 
coi, chăm sóc trẻ em; trẻ em thiếu kỹ năng tự 
bảo vệ bản thân; lối sống buông thả, suy đồi 
đạo đức, ham muốn cá nhân thấp hèn của đối 
tượng phạm tội.

Để chủ động nâng cao hiệu quả công tác 
phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên 
địa bàn huyện trong thời gian tới, hội nghị 

đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện 
mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ 
em” trên địa bàn huyện.Đối tượng triển khai 
mô hình gồm UBND huyện và UBND các xã, 
thị trấn trên địa bàn với mục tiêu: Hàng năm, 
kiềm chế số vụ việc xâm hại trẻ em, số trẻ em 
bị xâm hại và đối tượng xâm hại, đảm bảo 
không gian an toàn cho trẻ em nơi công cộng 
và trong gia đình; bảo đảm 100% các tin tố 
giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 
đối với các vụ xâm hại trẻ em được tiếp nhận 
từ các nguồn phải được xử lý kịp thời; kéo 
giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em, tăng cường 
công tác phòng ngừa để triệt tiêu nguyên 
nhân phát sinh tội phạm.

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo thực 
hiện mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại 
trẻ em” trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã ra 
mắt hội nghị.

MAI THU

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Tú- Ủy 
viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ huyện Thanh Sơn đề nghị cấp ủy, chính 
quyền các cấp phát huy vai trò chỉ đạo thực 
hiện cácchủ trương, chính sách, pháp luật, 
chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về 
trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em; củng cố mối quan hệ giữa lực lượng 
Công an với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, 
trong đấu tranh ngăn chặn xâm hại trẻ em, để 
từ đó thực hiện tốt mô hình “Phòng, chống 
tội phạm xâm hại trẻ em” trên địa bàn huyện 
Thanh Sơn. Đồng thời kêu gọi, cấp ủy chính 
quyền các cấp và toàn xã hội hãy dành cho 
trẻ em những điều tốt đẹp nhất, vì trẻ em hôm 
nay là thế giới ngày mai. n

PHÚ THỌ: 

BCĐ mô hình Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em ra mắt hội nghị 1-2
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Vừa qua, Đoàn giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) 
tỉnh Tiền Giang thực hiện giám sát công tác tại Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh và Công an tỉnh Tiền Giang.

CHIA SẺ VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN
Theo đó, Đoàn giám sát của thường trực 

HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc giám sát công 
tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp 
nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 
kiến nghị khởi tố và kiểm sát khởi tố, điều tra 
các vụ án hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân 
và Công an tỉnh Tiền Giang. Đoàn giám sát do 
ông Trần Thanh Nguyên - Ủy viên Ban thường 
vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND 
tỉnh làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Hữu Lợi - 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là Phó đoàn,… cùng 
sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Trầm - Ủy 
viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
kiểm tra Tỉnh Ủy và thành viên đoàn giám sát, 
đại diện các sở, ngành.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc với Công 
an tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Nguyên - 
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch 
thường trực HĐND tỉnh cho biết: Thời gian qua, 
Tỉnh Ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Tiền Giang rất hiểu những khó nhọc, 
vất vả của lực lượng công an các cấp trong 
công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự 
yên bình cho người dân nhưng trước các loại 
hình tội phạm mới, hoạt động tinh vi hơn, ngành 
kiểm sát và lực lượng công an luôn nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ 
được nhân dân giao phó là điều đáng mừng...

Theo Công an tỉnh Tiền Giang: Từ ngày 
01/01/2019 đến 31/3/2022, Công an các 
đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp 

nhận hơn 9.200 tin báo, tố giác cần phải giải 
quyết. Kết quả đã giải quyết 7.347 tin báo, tố 
giác. Việc thực hiện các hoạt động khám xét, 
thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; Thực nghiệm 
điều tra; đối chất, nhận dạng; Công tác khám 
nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi… đảm 
bảo khách quan, đúng trình tự quy định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự. Công an Tiền Giang luôn 
xác định công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, 
tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là công 
tác đặc biệt quan trọng trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm.

Không ít đại biểu, thành viên đoàn giám sát 
bày tỏ sự lo ngại khi tỉ lệ giải quyết tin báo, 
tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố hầu 
hết đạt dưới 90%; Số vụ tạm đình chỉ khá cao, 
số phục hồi giải quyết thấp, một số nơi chưa 
đạt 50%,… ông Nguyễn Hữu Lợi- Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng đoàn giám 
sát yêu cầu: “Khi chúng ta tiếp nhận, giải quyết 
tin báo thì cũng cần phản hồi kết quả giải quyết 
tin báo cho người dân, cơ quan, tổ chức biết để 
họ có niềm tin vào cách giải quyết của cơ quan 
công an, nơi mà người dân đã gửi gắm sự tin 
tưởng vào đó…”. 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH 
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP LIÊN 
NGÀNH

Báo cáo với đoàn giám sát, từ ngày 
01/10/2019 đến 31/3/2022, kiểm sát viên chủ 
động đề ra 7.505 yêu cầu kiểm tra, xác minh 

ngay sau khi nhận được hồ sơ tiếp nhận nguồn 
tin về tội phạm do cơ quan điều tra chuyển 
đến. Bên cạnh đó, VKSND hai cấp đã thực hiện 
phân loại từng vụ việc theo tính chất, mức độ 
đảm bảo các vụ việc được giải quyết kịp thời, 
nhanh chóng theo thời gian quy định. Từ ngày 
01/10/2019 đến 31/3/2022, đã gia hạn thời 
hạn giải quyết 1.511 tin, tạm đình chỉ 1.092 tin, 
phục hồi 286 tin.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã tăng 
cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành 
giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát thông 
qua việc phối hợp theo dõi, phân loại nguồn 
tin do Cơ quan điều tra tiếp nhận, đảm bảo 
100% nguồn tin phải được tiếp nhận, phân 
công kiểm sát viên thực hiện kiểm sát ngay từ 
đầu… Khi có khó khăn vướng mắc về đường 
lối xử lý, đề nghị cấp ủy Đảng cùng cấp chủ 
trì cuộc họp lãnh đạo liên ngành tư pháp để 
thống nhất giải quyết.

Tại các buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc 
Trầm- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang, 
nhấn mạnh: “Trung Ương kiên quyết xử lý tội 
phạm tham nhũng qua các văn bản hướng 
dẫn về việc xử lý tội phạm liên quan đến tham 
nhũng, lĩnh vực quản lý đất đai, tạo kẽ hở cho 
tiêu cực, gây thất thoát ngân sách nhà nước,… 
Vì thế, tôi yêu cầu Viện kiểm sát tỉnh và Công 
an tỉnh Tiền Giang phải tập trung nhiều hơn 
nữa vào các loại hình tội phạm như tôi vừa 
đề cập”. n

GIÁM SÁT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
VÀ CÔNG AN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG

Ô. Trần Thanh Nguyên- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch thường 
trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang

Đại tá Nguyễn Văn Lộc- Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang báo cáo công tác phòng chống 
tội phạm với đoàn giám sát

 Đoàn giám sát làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang
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ết quả 10 năm thực hiện phổ 
biến, giáo dục pháp luật trực tiếp  
tại các hội nghị, lớp tập huấn tại 
thành phố Hải Phòng

Hình thức hội nghị, lớp tập huấn là hình thức phổ biến có hiệu quả 
nhất, giúp truyền tải nhanh chóng và đầy đủ nội dung tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Trong 10 năm qua, tại thành phố 
Hải Phòng, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp thường 
xuyên được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, địa bàn 
và điều kiện cụ thể của từng ngành, từng cấp và đạt được nhiều kết quả.

Cụ thể: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các 
ngành và UBND các quận, huyện tổ chức hơn 
400 cuộc tập huấn, tuyên truyền PBGDPL 

các Kế hoạch, Chương trình, Đề án tuyên truyền, PB-
GDPL của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành, trong đó chú trọng các nội dung có 
liên quan đến các chủ đề năm của thành phố, các 
văn bản pháp luật mới ban hành...
x   Sở Nội vụ tổ chức hơn 30 cuộc tập huấn, tuyên 

truyền PBGDPL về Hiến pháp 2013, Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thu 
hút 6.000 người tham dự.  

x   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 
500 hội nghị cho hơn 110.000 lượt công chức, 
viên chức, người lao động và các đối tượng 
thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội; tổ chức 15 hội thảo 
truyền thông với 1.500 lượt người tham dự về 
công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng 
giới, phòng chống tệ nạn xã hội.

x  Công an thành phố tổ chức 112 hội nghị tập 
huấn chuyên sâu, về các quy định của pháp 
luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, 
trật tự; 20 lớp bồi dưỡng phòng ngừa cán bộ, 
chiến sĩ vi phạm cho cán bộ đoàn viên trong lực 
lượng Công an Hải Phòng về kiến thức pháp 
luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ 
lực lượng, các quy định về quản lý cán bộ chiến 
sỹ, phòng ngừa và xử lý vi phạm; 12 lớp huấn 
luyện nghiệp vụ cho Công an xã; 36 cuộc tọa 
đàm về giải pháp nâng cao chất lượng mô hình 
Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

x  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức tuyên 
truyền 3.340 buổi/ 127.334 lượt người nghe, 
vận động 1703 lượt chủ phương tiện tàu cá 
ký cam kết không đưa phương tiện ra vùng 
biển nước ngoài khai thác trái phép; tổ chức 
tuyên truyền đặc biệt cho 37.701 tàu nước 
ngoài/677.962 thuyền viên nước ngoài; tuyên 

Hình thức hội nghị, lớp tập huấn là hình thức phổ biến có hiệu quả nhất, giúp 
truyền tải nhanh chóng và đầy đủ nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật (PBGDPL)

truyền cho 677 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ 
quyền Việt Nam.

x   Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 100 hội 
nghị, hội thảo tập huấn cho 7.000 lượt công 
chức, viên chức, người lao động.

 Các quận, huyện luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên 
truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban 
hành, các văn bản luật liên quan trực tiếp đến 
đời sống nhân dân và phục vụ năm chủ đề của 
thành phố, cụ thể:

x   Quận Đồ Sơn tổ chức 328 hội nghị/chuyên đề 
dưới nhiều hình thức kết hợp sinh động, phong 
phú, tuyên truyền pháp luật đến gần 71.978 
lượt người tham dự;

x   Quận Hồng Bàng tổ chức 4.534 hội nghị với 
69.568 lượt người;

x   Quận Lê Chân tổ chức trên 700 hội nghị tuyên 
truyền, PBGDPL với trên 87.000 lượt người 
tham dự;

x   Quận Hải An tổ chức 3.808 hội nghị, lớp tập 
huấn và các buổi tuyên truyền lồng ghép thu 
hút 416.244 lượt người tham dự;

x  Quận Kiến An tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, 
phổ biến các luật mới được ban hành với 
32.548 lượt người tham dự và lồng ghép các 
nội dung tuyên truyền vào 2.985 hội nghị khác;

x   Quận Dương Kinh tổ chức 64 hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 8.030 
lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 
tham dự. Mỗi hội nghị trung bình từ 150-200 
người tham dự;

x   Huyện An Dương tổ chức 50 hội nghị tập huấn, 
phổ biến giáo dục cho cán bộ, đảng viên, 480 
hội nghị PBGDPL cho người dân và doanh 
nghiệp trên địa bàn;

x   Huyện An Lão tổ chức 50 hội nghị tuyên truyền, 
phổ biến các luật mới được ban hành với hơn 
22.800 lượt người tham dự.

x  Huyện Kiến Thụy tổ chức 60 hội nghị cho 9.000 
lượt người tham dự;

x Huyện Tiên Lãng tổ chức 2.346 hội nghị 
PBGDPL và 534 lớp tập huấn cho hơn 305.300 
lượt người tham dự;

x  Huyện Vĩnh Bảo tổ chức gần 500 hội nghị tuyên 
truyền, giới thiệu pháp luật cho cán bộ, đảng 
viên, hội viên, đoàn viên của các Chi, Đảng bộ, 
chính quyền và các tổ chức đoàn thể của các 
cơ quan và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

x   Huyện Cát Hải tổ chức 600 hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 70.000 
đại biểu tham dự.

x   Huyện Thủy Nguyên tổ chức 349 hội nghị với 
27.720 lượt người tham dự.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng có 128 báo cáo viên 
cấp thành phố, 284 báo cáo viên cấp huyện, 2.993 
tuyên truyền viên pháp luật hoạt động tích cực, 
hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL 
tuy kiêm nhiệm nhưng đã phát huy tinh thần, trách 
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời không 
ngừng đổi mới, sử dụng có hiệu quả và sáng tạo 
các hình thức phổ biến pháp luật đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. n

THU HƯƠNG

HẢI PHÒNG: 
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TNG HOLDINGS VIETNAM 
ĐƯỢC VINH DANH “DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ 

XUẤT SẮC” NĂM 2022

PV

Tích cực ứng dụng công nghệ để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt 
nhất, tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã vinh dự được Hội Truyền thông số Việt 
Nam công nhận là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Ông Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn TNG Holdings Vietnam 
nhận giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” năm 2022.

Holdings Vietnam là 
tập đoàn đa ngành 
hoạt động kinh 
doanh trên nhiều lĩnh 
vực: bất động sản, tài 

chính, dịch vụ - thương mại, năng lượng, khách 
sạn – nghỉ dưỡng,… Nhờ triển khai chuyển đổi số, 
Tập đoàn đã mang đến những trải nghiệm mới 
cho khách hàng, những sản phẩm mang tính đột 
phá trên thị trường. Ba trong số các giải pháp 
công nghệ nổi bật tạo nên bước ngoặt trong trải 
nghiệm khách hàng là Cổng thông tin kết nối cư 
dân T.Connect; Hệ thống điều khiển phòng thông 
minh thế hệ mới sRMS và hệ thống Quản trị quan 
hệ khách hàng CRM. Trong đó, T.Connect và 
sRMS do TNG Holdings Vietnam tự phát triển. 

Trải nghiệm thú vị - “điểm chạm”  
hữu hình 

Đối với khách hàng là cư dân tại các khu đô thị 
của TNG Holdings Vietnam, từ khi đưa vào ứng 
dụng giải pháp T.Connect, cư dân có thể ngồi tại 
nhà và thực hiện các hoạt động qua ứng dụng 
trên điện thoại như: phản ánh trực tiếp thông 
tin về chất lượng dịch vụ và nhận xác nhận xử 
lý thông tin; theo dõi và kiểm tra phí dịch vụ của 
căn hộ; đóng phí dịch vụ, điện, nước, nhận bản tin, 
thông báo của ban quản trị. Khi cư dân gặp bất 
cứ vấn đề gì về căn hộ của mình cũng có thể trao 
đổi trực tiếp với Ban Quản lý thông qua ứng dụng 
tiện ích này. 

Bên cạnh đó, ứng dụng T.Connect giúp số hóa 
các quy trình, thủ tục tại các chung cư như: đăng 
ký thẻ xe, đăng ký khách ra vào căn hộ, đăng ký 
sử dụng tiện ích chung cư như phòng gym, hồ bơi, 
khu vực BBQ và các tiện ích khác. Qua đó, cư dân 
có thể gửi các yêu cầu dịch vụ một cách nhanh 
chóng, tiện lợi, an toàn mà còn hỗ trợ Ban quản lý 
tương tác với cư dân một cách chính xác, kịp thời 
và minh bạch, giúp nâng cao chất  lượng dịch vụ 
tới cư dân và khách hàng.

Với sRMS, người dùng có những trải nghiệm 
thú vị khi đặt phòng nghỉ tại các khách sạn của 
TNG Holdings Vietnam với thương hiệu SOJO 
Hotels hay trong căn hộ chung cư. Người dùng 
có thể điều khiển bật tắt các thiết bị trong phòng 
như đèn, rèm, điều hòa không khí… qua ứng dụng 
được cài đặt trên điện thoại di động.  Thậm chí, 
lựa chọn kịch bản phòng theo nhu cầu riêng 

như làm việc, thư giãn, xem phim hay tiệc tùng 
sôi động… Hiện sRMS đang được ứng dụng tại 
10 khách sạn SOJO và sẽ tiếp tục mở rộng thêm, 
góp phần không  nhỏ trong việc tạo dựng mô 
hình lưu trú mới mẻ cho ngành khách sạn – nghỉ 
dưỡng. Ngành du lịch đã vinh danh SOJO Hotels 
là Thương hiệu khách sạn phong cách nhất Châu 
Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2021, 2022. 

Chiến lược chăm sóc bài bản - “điểm 
chạm” vô hình

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ để cải 
thiện trải nghiệm của khách hàng qua các điểm 
chạm hữu hình, TNG Holdings Vietnam áp dụng 
giải pháp CRM của Oracle nhằm giúp các khách 
hàng trong hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ của 
TNG Holdings Vietnam được hưởng các đặc 
quyền như ưu đãi chéo trên nền tảng tích hợp; 
các chương trình khuyến mại được tùy chỉnh theo 
từng nhu cầu… Đây chính là những “điểm chạm” 
vô hình mà TNG Holdings Vietnam dành nguồn 
lực đầu tư cho hệ thống CRM nhằm xây dựng, 
quản lý dữ liệu khách hàng đồng bộ, thời gian 
thực và nhanh chóng xây dựng các chính sách 
bán hàng.

Đơn cử tại SOJO Hotels, CRM giúp cung cấp trải 
nghiệm khách hàng đồng bộ đa kênh từ trước khi 
đến, trong thời gian lưu trú và sau khi lưu trú và 
cho cả những lần lưu trú tiếp theo. Từ đó, khách 
hàng mỗi khi đến khách sạn của SOJO Hotels sẽ 
có cảm giác được chăm sóc như người thân. 

Với tầm nhìn và sự quyết tâm trong tiến trình 
chuyển đổi số, Tập đoàn TNG Holdings Vietnam 
được Hội đồng thẩm định Giải thưởng Chuyển 
đổi số Việt Nam 2022 (Vietnam Digital Awards 
2022) vinh danh “Doanh nghiệp chuyển đổi số 
xuất sắc” năm 2022. Đó cũng là bí quyết giúp 
TNG Holdings Vietnam có những tăng trưởng 
vượt bậc, ngay cả trong hai năm đại dịch. Theo 
đó, năm 2020, TNG Holdings Vietnam tăng 
trưởng 53% so với năm 2020; năm 2021, tăng 
trưởng 27% so với năm 2020.

“Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital 
Awards” (VDA) là giải thưởng thường niên, do Bộ 
Thông tin và Truyền thông trực tiếp chỉ đạo nhằm 
tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất 
sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự 
nghiệp. Đây là năm thứ hai liên tiếp TNG Holdings 
Vietnam được vinh danh tại giải thưởng này. n

Công nghệ giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống của cư dân tại các khu đô thị.

Công nghệ mang đến những trải nghiệm khác biệt tại SOJO Hotels.
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KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV: 
THỐNG NHẤT CAO VỚI SỰ CẦN THIẾT 
BAN HÀNH LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ
Chiều 9-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp 
phiên toàn thể, tiến hành thảo luận tại hội trường 
về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

 PV

Qua thảo luận, các đại biểu đều đánh giá 
cao quá trình nghiên cứu, xây dựng dự 
thảo Luật Phòng thủ dân sự đã được tiến 

hành bài bản, công phu, kỹ lưỡng và khoa học. Dự 
thảo luật được xây dựng từ kinh nghiệm, thực tiễn 
hoạt động phòng thủ dân sự; có sự tham gia ý 
kiến của các bộ, ngành, Trung ương, địa phương, 
ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học; nội dung 
cơ bản rõ ràng, hợp lý, tạo cơ sở chung nhất cho 
việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, bảo 
vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Các đại biểu bày tỏ thống nhất cao với các nội 
dung của dự thảo luật; cho rằng việc xây dựng và 
triển khai thực hiện Luật Phòng thủ dân sự trong 
tình hình hiện nay là hết sức cần thiết.

Việc ban hành Luật Phòng thủ dân sự 
là cần thiết

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Thanh Hóa): 
Việc ban hành Luật Phòng thủ dân sự là cần thiết 
nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đất nước 
cũng như trong hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh: 
Phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ 
đất nước, bao gồm các biện pháp phòng, chống, 
khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, chống, 
khắc phục thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, 
bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế 
quốc dân.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý góp phần bảo 
đảm an ninh, an toàn cho đất nước

Đồng quan điểm, đại biểu Đoàn Thị Lê An 
(Đoàn Cao Bằng) thống nhất cao với nhận định 
của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 

cũng như những căn cứ trong tờ trình của Chính 
phủ về sự cần thiết ban hành của dự luật này.

Đại biểu Đoàn Thị Lê An nhấn mạnh: Xuất phát 
từ yêu cầu thực tiễn, phòng thủ dân sự cũng như 
phòng thủ quốc gia, việc xây dựng luật là việc bổ 
sung, hoàn thiện cho hệ thống pháp luật quốc 
gia, sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện phòng thủ 

dân sự, đáp ứng yêu cầu hiện nay trong xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ cơ quan, 
tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
Các đại biểu Quốc hội khác cũng đều thống 

nhất cao với sự ban hành Luật Phòng thủ dân sự.
Đại biểu Vũ Thị Liên Hương (Đoàn Quảng 

Ngãi) cũng thống nhất về sự cần thiết xây dựng 
Luật Phòng thủ dân sự nhằm thể chế hóa Nghị 
quyết của Bộ Chính trị, tăng cường nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh quốc gia, hoàn thiện hành lang 
pháp lý, phát huy sức mạnh toàn dân, chủ động 
phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, 
sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh, an 
toàn cho đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. 
 

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Đại biểu Đoàn Thị Lê An (Đoàn Cao Bằng)

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Thanh Hóa) nhấn mạnh:  
Việc ban hành Luật Phòng thủ dân sự là cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Đại tướng Phan 
Văn Giang; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và đại biểu Quốc hội trong giờ nghỉ giải lao.  
Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.



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, 

TRẦN HÒA - TRẦN MINH

Sản phẩm ốc vít do công ty sản xuất

Ông Nguyễn Văn Cường (áo xanh) – 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

phát triển lớn mạnh hơn khi xây dựng thương hiệu 
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
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