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CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC  
THĂM CẤP NHÀ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

KHOẢNG 15 GIỜ 10 PHÚT CHIỀU 4/12 (GIỜ ĐỊA PHƯƠNG), CHUYÊN CƠ CHỞ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN 
PHÚC VÀ ĐOÀN CẤP CAO VIỆT NAM ĐÃ ĐẾN SÂN BAY QUÂN SỰ THỦ ĐÔ SEOUL, BẮT ĐẦU CHUYẾN THĂM CẤP 
NHÀ NƯỚC TỚI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC THEO LỜI MỜI CỦA TỔNG THỐNG ĐẠI HÀN DÂN QUỐC YOON SUK YEOL.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại buổi hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chủ trì buổi họp báo để thông 
báo kết quả hội đàm với các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến lễ ký Biên bản ghi 
nhớ về việc thúc đẩy hợp tác trên cơ sở “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa Bộ Ngoại giao hai 
nước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han 
Duck Soo. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Brian Kwon, Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch 
Tập đoàn LG Corporation. (Ảnh: TTXVN)
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iải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn 
nước ngoài mới đạt 26% kế hoạch

PV

Bộ Tài chính đề nghị không cho phép kéo dài 
kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 
2022 và các trường hợp không giải ngân hết, 
số vốn này sẽ bị hủy bỏ theo quy định của 
Luật Đầu tư công.

Sau chặng đường 11 tháng, tiến độ giải ngân 
đầu tư công nguồn vốn nước ngoài theo kế 
hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 

2022 nhìn chung là chậm.
Số liệu công bố từ Kho bạc Nhà nước cho biết 

kiểm soát chi nguồn vay nước ngoài, tính đến 
ngày 30/11 - mới đạt 34% kế hoạch (giá trị 11.852 
tỷ đồng), trong đó các bộ, ngành là 38% (giá trị 
4.532 tỷ đồng) và địa phương là 32% (giá trị 7.320 
tỷ đồng).

10 bộ, địa phương giải ngân 0%
Phát biểu tại Hội nghị với các bộ, ngành, địa 

phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn 
vốn nước ngoài 11 tháng và giải pháp thúc đẩy 
giải ngân những tháng cuối năm, ngày 1/12, ông 
Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và 
tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, thông tin kết quả 
giải ngân đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 
tháng kế hoạch 2022 đạt 26% với 9.014 tỷ đồng 
(các bộ ngành là 4.154 tỷ đồng, đạt 35%, các địa 
phương là 4.860 tỷ đồng, đạt 21%).

Thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/11, 
Bộ Tài chính đã nhận được đề xuất điều chỉnh 
giảm (kế hoạch Thủ tướng giao) của 8/13 bộ, 
ngành với tổng số vốn đề nghị giảm là 3.678 tỷ 
đồng (số này không bao gồm 250 tỷ đồng của 
Bộ Tài nguyên và Môi Trường và 50 tỷ đồng của 
Bộ Y tế đã được chấp thuận điều chỉnh giảm) và 
35/59 địa phương với tổng số vốn đề nghị giảm 
là 8.804 tỷ đồng

Hiện cả nước chỉ có 3 bộ và 5 địa phương có tỷ lệ 
giải ngân trên 50% kế hoạch, còn lại 54 địa phương 
và 10 bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Đáng chú ý, có 
6 bộ và 4 địa phương thực hiện giải ngân 0%.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn 
số 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5, thông báo kéo dài 

thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư 
vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 
2022 và vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 
Thủ tướng giao kế hoạch năm 2021 được kéo dài 
sang năm 2022, là xấp xỉ 5.322 tỷ đồng. Kết quả, 
tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2021 kéo 
dài đến 30/11/2022 cũng chỉ đạt gần 24% (1.233 
tỷ đồng).

Không cho phép kéo dài kế hoạch vốn 
sang năm sau

Đại diện thành phố Hà Nội cho biết năm 2022, 
Thành phố được giao kế hoạch vốn ODA 5.158 tỷ 
đồng. Tới ngày 30/11, Kho bạc Nhà nước kiểm soát 
chi và xác nhận hoàn thành 1.835 tỷ đồng, đạt gần 
36% kế hoạch và tính theo giá trị đã ghi thu ghi chi 
là 1.398 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch.

Tại hội nghị, đại diện của Bộ Giao thông Vận tải 
thông tin đến hết tháng 11, các dự án do Bộ quản 
lý đã giải ngân khoảng 2.875 tỷ đồng/4.877 tỷ 
đồng vốn được bố trí, tương đương khoảng 59% 
kế hoạch.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu về khả năng giải ngân 
từ các chủ đầu tư và ban quản lý dự án, Bộ Giao 
thông Vận tải dự kiến sẽ giải ngân được khoảng 
4.650 tỷ đồng vốn nước ngoài (tương đương 
khoảng 95% kế hoạch vốn được giao).

Ngoài ra, ông Long đề nghị Chính phủ cần 
sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021về quản lý và 
sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 
nước ngoài phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 
theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục nhằm 
tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong giải 
ngân vốn nước ngoài, tăng cường phân cấp trong 
quản lý, sử dụng vốn ODA gắn với trách nhiệm của 
cấp, đơn vị sử dụng vốn. n

Phối cảnh cầu Bến Rừng

G
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THỦ TƯỚNG YÊU CẦU THÚC ĐẨY CÁC LOẠI 
THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN AN TOÀN, LÀNH MẠNH
NHIỀU CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ ĐÃ ĐƯỢC BỘ TRƯỞNG, CHỦ 
NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRẦN 
VĂN SƠN THÔNG BÁO TẠI HỌP BÁO 
CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11.

heo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu 
cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục 
điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, 
chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp 
đồng bộ, chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, 
tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Bảo 
đảm thanh khoản, giữ vững ổn định, an 

toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.
Phải tìm được điểm cân bằng giữa vấn đề lãi suất 

và tỉ giá, giữa chống lạm phát và tăng trưởng. Tăng 
tín dụng phải rà soát kỹ, chắc chắn, hợp lý, hiệu quả 
gắn với kiểm soát lạm phát; đồng thời, việc mở rộng 
chính sách tài khóa phải có trọng tâm, trọng điểm, 
hiệu quả. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết.

"Thúc đẩy các loại thị trường phát triển an toàn, 
công khai, minh bạch, lành mạnh và bền vững, nhất 
là thị trường tín dụng, trái phiếu, chứng khoán, bất 
động sản...; chấn chỉnh những cái sai, những việc 
làm chưa đúng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính 
đáng của người dân, doanh nghiệp trong bất cứ 
hoàn cảnh nào"- Thủ tướng yêu cầu.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, 
đồng bộ, kịp thời, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; 
đẩy mạnh triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc 
gia và Chương trình phục hồi và phát triển KTXH. 
Chủ động và quyết liệt hơn nữa trong đẩy mạnh giải 
ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các công 
trình trọng điểm, nhất là về giao thông, năng lượng...

Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch 
vụ. Trong đó, tập trung theo dõi sát diễn biến cung 

cầu, giá cả để có biện pháp điều hành phù hợp; bảo 
đảm nguồn cung, nhất là các hàng hóa, dịch vụ quan 
trọng, thiết yếu, lương thực, thực phẩm; không để 
diễn ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ. Thực 
hiện hiệu quả chính sách bình ổn giá dịp cuối năm 
2022 và Tết Nguyên đán.

Khai thác tốt thị trường nội địa, đồng thời đẩy 
mạnh xúc tiến, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, 
sản phẩm, chuỗi cung ứng. Hỗ trợ doanh nghiệp tận 
dụng hiệu quả các FTA; tập trung giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh mở rộng thị trường, đặc biệt là vấn 
đề vốn. Đẩy nhanh lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. 
Thúc đẩy sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh 
tế tư nhân.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, 
phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát quyền lực gắn với phân bổ nguồn lực; đề 
cao vai trò người đứng đầu, đồng thời phát huy tính 
sáng tạo, chủ động, linh hoạt của cấp dưới. Có giải 
pháp phù hợp, kịp thời đối với các vấn đề phát sinh 
liên quan đến đời sống người dân. Chuẩn bị chu 
đáo công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho 
nhân dân, người có công với cách mạng, các đối 
tượng yếu thế. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại tăng 
cao trong dịp cuối năm, bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông.

Đẩy mạnh tiêm vaccine phòng, chống dịch 
COVID-19; chủ động phòng chống các loại dịch bệnh 
khác, không để dịch chồng dịch. Khắc phục và giải 

Quang cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tính chung 10 tháng đầu năm các chỉ tiêu phát triển 
công nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa đều tăng

quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang 
thiết bị y tế. Nắm bắt tình hình người lao động mất 
việc làm tại các khu công nghiệp, các ngành, lĩnh 
vực thâm dụng lao động để có giải pháp xử lý kịp 
thời, hiệu quả.

Nắm chắc diễn biến, tình hình thế giới và khu vực, 
động thái của các nước để có đối sách kịp thời, phù 
hợp, hiệu quả, không để bị động bất ngờ. Bảo đảm 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường 
phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời 
phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian 
lận thương mại.

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thành tựu 
phát triển KT-XH, lan tỏa các nhân tố tích cực, tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi đón mừng năm mới 
2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão; tạo niềm tin, động 
lực triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ động, tích 
cực đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu, 
độc, các quan điểm sai trái, thù địch làm phương hại 
đến lợi ích của nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chuẩn 
bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp Quốc hội bất 
thường sắp tới bảo đảm tiến độ và chất lượng; khẩn 
trương ban hành chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát 
triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
vùng Đồng bằng sông Hồng; đẩy nhanh tiến độ lập 
quy hoạch; phối hợp chặt chẽ trong triển khai xây 
dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-
XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, bảo 
đảm chất lượng, phù hợp, khả thi, đúng tiến độ. n

LAI VÕ
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Dự thảo Nghị định liên quan 
việc bỏ sổ hộ khẩu giấy

BÁ VƯƠNG

Bộ Công an vừa hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

ự thảo Nghị định được xây dựng 
gồm 16 điều trong đó có 14 điều để 
sửa đổi các Nghị định có quy định 
về việc liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ hành chính công, trong 
đó bỏ các quy định yêu cầu công 
dân phải nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, 
Sổ tạm trú. Dự thảo Nghị định quy 

định cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên 
chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải 
khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của 
công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
được thực hiện bằng một trong các phương thức 
sau: Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode, thiết bị đọc 
chíp trên thẻ Căn cước công dân có gắn chíp để khai 
thác thông tin; tra cứu, khai thác thông tin cá nhân 
trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
qua cổng dịch vụ công; sử dụng tài khoản định danh 
điện tử để đăng nhập, khai thác, sử dụng thông tin 
hiển thị trong ứng dụng VNEID; các phương thức 
khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên 
chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công chỉ 
được phép yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ 
chứng minh thông tin về cư trú khi không khai thác 
được thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư hoặc chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư.

Dự thảo Nghị định không quy định thêm thủ tục 
hành chính mà còn cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ 
tục được quy định trong các Nghị định được sửa đổi, 
bổ sung theo quy định tại dự thảo Nghị đinh này, do 
vậy, đem lại thuận lợi hơn cho công dân khi thực hiện 
các thủ tục hành chính.

Dự thảo cũng nêu rõ 5 cách thức để khai thác, sử 
dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư. Cụ thể, sử dụng thẻ căn cước công dân 
gắn chip như giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin 
về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã 
QRCode trên thẻ căn cước công dân gắn chip; sử 
dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân; 
tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng dịch công 
để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 
hành chính công và các giao dịch dân sự; 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 

Quang cảnh phiên họp

chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân 
sự; sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú và 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 sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi 
vào vận hành thống nhất, người dân có thể khai thác 
thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư để thực hiện thủ tục hành chính.

Việc kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư phục vụ nhiều hoạt động như: Kết nối với 
cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ 
để xác thực số định danh cá nhân, Căn cước công 
dân, xác thực thông tin chủ hộ, tra cứu thông tin 
công dân; kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để 
kết nối thông tin công dân; kết nối với Bộ Tư pháp để 
thực hiện cấp, hủy số định danh cá nhân cho trẻ em 
khai sinh; kết nối với Bộ Y tế để phục vụ rà soát thông 
tin tiêm chủng của công dân.

Kết nối, xác thực với Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
phục vụ nghiệp vụ ngành điện; kết nối, xác thực với 
Ban cơ yếu Chính phủ phục vụ rà soát thông tin cán 
bộ cơ yếu; kết nối với Tổng cục thuế, Bộ Tài chính 
để xác thực thông tin công dân, xác thực thông tin 
chủ hộ, tra cứu thông tin công dân làm sạch dữ liệu 
ngành thuế, nghiệp vụ ngành thuế; thử nghiệm thành 
công dịch vụ xác thực thông tin công dân tại 63 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ giải quyết 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
cho người dân thông qua trục tích hợp quốc gia của 
Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, việc yêu cầu người dân xuất trình các giấy 
tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu trong hồ 
sơ phải chứng thực các giấy tờ chứng minh thông tin 
cá nhân, thông tin nơi cư trú theo quy định của các 
nghị định nêu trên trong khi thông tin cá nhân, thông 
tin nơi cư trú đã có trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư là gây lãng phí, phiền hà cho người dân khi 
thực hiện các thủ tục hành chính.

Do vậy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính 
công theo quy định của Luật Cư trú là cần thiết, phù 
hợp với thực tiễn.

Khi được thông qua và ban hành, Nghị định sẽ có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2023. n
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ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023.
CHÂU DƯƠNG

Hội nghị tiến hành bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua trong Cụm Quang cảnh Hội nghị

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng 
đi vào thực chất

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, dưới sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, Thủ trưởng các đơn vị 
trong Cụm các phong trào thi đua đã đạt được những 
kết quả nhất định, qua đó đã góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, của 
ngành Tư pháp trong năm 2022.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã phát 
động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 
cụ thể, thiết thực có hiệu quả như việc tổ chức, phát 
động phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách 
nhiệm, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị được giao”, “Ngành Tư pháp chung sức 
góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 
các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà XHCN 
Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022); chào mừng 77 
năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 
(28/8/1945 – 28/8/2022). Qua đó, công tác thi đua 
của các đơn vị trong Cụm đã đi vào nền nếp và trở 
thành hoạt động thường xuyên, liên tục.

Công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị ngày 
càng đi vào thực chất và đạt được những kết quả nhất 
định. Việc gắn các phong trào thi đua với việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo động lực thúc đẩy công 
chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị 
thuộc Cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả 
phong trào thi đua của ngành Tư pháp năm 2022 với 
chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, 
vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị được giao”.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cụm, giữa 
đơn vị thuộc Cụm với các cơ quan ban ngành trong và 
ngoài Bộ, giữa trung ương và địa phương được thực 
hiện thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời đã giúp các đơn 
vị trong Cụm thực hiện có hiệu quả công tác chuyên 

môn, từ đó nâng cao vai trò và vị thế của Bộ Tư pháp.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi 

đua của Cụm vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Phong 
trào thi đua tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự 
đi vào chiều sâu, chưa đồng đều, chưa lôi cuốn được 
đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tự giác tham 
gia, việc nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được phát 
huy có hiệu quả, việc trao đổi thường xuyên để học tập 
lẫn nhau trong công tác thi đua chưa được thực hiện.

Việc tổ chức thi đua theo chuyên đề chưa được phổ 
biến, quan tâm đến việc phát hiện và nhân rộng các 
nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để kịp thời khuyến 
khích, động viên, thúc đẩy phong trào thi đua trong 
từng lĩnh vực công tác. Nội dung, hình thức tổ chức 
các phong trào thi đua chưa đa dạng, phong phú.

Chủ động phát động phong trào thi đua 
riêng trong Cụm

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, đề 
xuất, góp ý nhằm mục đích phát huy kết quả, thành 
tích đã đạt được trong năm 2022 để năm 2023 tiếp 
tục đạt nhiều kết quả, thành tích tốt hơn. Theo đó, các 
đơn vị của Cụm sẽ tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả 
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Ngành Tư 
pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, 
lựa chọn mô hình điểm, lựa chọn một số công việc có 
ý nghĩa thiết thực và có điều kiện triển khai trên thực 
tế; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ tư 
pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm 
chuyên dụng và công nghệ thông tin trong công tác 
của các đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và 
biện pháp tổ chức phong trào thi đua; tổ chức nhiều 
sự kiện hơn, có nhiều phong trào thi đua chung trong 
công tác thi đua của Cụm; có sự thi đua giữa các 
thành viên trong Cụm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn 

Khánh Ngọc đề nghị 09 đơn vị trong Cụm thi đua số 
III sẽ cùng quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu công 
tác, đề ra nhiều giải pháp hữu ích phù hợp với điều 
kiện đơn vị mình để khắc phục những tồn tại hạn chế, 
tạo khí thế công tác mới trong từng cơ quan, đơn vị. 
Trong năm 2023, Thứ trưởng đề nghị Trưởng, Phó 
trưởng Cụm Thi đua, thủ trưởng các đơn vị trong Cụm 
Thi đua tiếp tục nâng cao nhận thức đúng về vị trí, 
vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong động 
viên, huy động nguồn lực, tạo khí thế làm việc hiệu 
quả, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao.

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng các 
đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong việc lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm 
thực chất, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác. 
Ngoài các phong trào thi đua chung do Bộ Tư pháp 
phát động, Cụm Thi đua số III cần chủ động phát 
động phong trào thi đua riêng trong Cụm và trong 
từng đơn vị trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức 
phù hợp với điều kiện cụ thể để thúc đẩy thực hiện 
các nhiệm vụ công tác. 09 đơn vị cần tăng cường phối 
hợp, phát huy lợi thế và mối quan hệ công tác của 
mỗi đơn vị trong Cụm, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc 
đẩy thực hiện nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Bộ và 
từng đơn vị.

Hội nghị đã tiến hành bình xét suy tôn các danh 
hiệu thi đua trong Cụm. Theo đó, Cục Kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luật được đề nghị xét tặng Cờ 
thi đua ngành Tư pháp. Sang năm 2023, Cục trưởng 
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang 
Huy là Cụm Trưởng Cụm Thi đua số III là, Phó Cụm 
trưởng là Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng 
thực Nguyễn Thanh Hải.

Nhân dịp này, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục 
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cụm trưởng 
Cụm Thi đua số III năm 2023 đã trình bày nội dung 
giao ước thi đua năm 2023; các đơn vị thành viên Cụm 
thi đua số III đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. n
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HÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC 
KẾT NỐI, CHIA SẺ VÀ KHAI 
THÁC THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ 
LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

LÊ HÒA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN ĐÃ 
KÝ BAN HÀNH THÔNG TƯ 
SỐ 46/2022/TT-BCA CÓ HIỆU 
LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 
19/12/2022 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC 
KẾT NỐI, CHIA SẺ VÀ KHAI THÁC 
THÔNG TIN GIỮA CƠ SỞ DỮ LIỆU 
QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI CƠ SỞ 
DỮ LIỆU QUỐC GIA, CƠ SỞ DỮ 
LIỆU CHUYÊN NGÀNH VÀ HỆ 
THỐNG THÔNG TIN KHÁC.

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc 
kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) 

với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành (CSDLCN) và hệ thống thông tin khác; 
phương thức kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin; 
điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin 
và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối, chia sẻ, 
khai thác thông tin với CSDLQGVDC.

Đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan quản lý 
CSDLQGVDC; cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định 
tại Điều 8 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 
31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 
được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 37/2021/
NĐ-CP ngày 29/3/2021.

Nguyên tắc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin 
giữa CSDLQGVDC với CSDLQG, CSDLCN và hệ thống 
thông tin khác phải tuân thủ quy định của pháp luật 
về bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm các quy định về 
bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy 
định của pháp luật hiện hành. Không làm ảnh hưởng 

đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền 
về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 
trừ trường hợp pháp luật khác có quy định.

Cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an có trách 
nhiệm kết nối, chia sẻ thông tin trong CSDLQGVDC 
với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp 
luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối, chia sẻ, 
khai thác thông tin với CSDLQGVDC phải bảo đảm 
điều kiện hạ tầng hệ thống thông tin, mô hình kết nối, 
cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin 
theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 4 Thông tư quy định các thông tin được 
chia sẻ cho hệ thống CSDLQGVDC, trong đó Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung, Cơ sở dữ liệu 
về cư trú, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở 
dữ liệu về y tế và CSDLCN khác chia sẻ thông tin về 
công dân cho hệ thống CSDLQGVDC theo quy định 
của pháp luật bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính 
xác, kịp thời. Các thông tin chuyên ngành gắn với 
công dân (quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư) khi được các cơ quan, tổ chức chia sẻ 
cho Bộ Công an thì cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ 
Công an là đầu mối tiếp nhận để khai thác, sử dụng 
phục vụ cho công tác quản lý dân cư và đáp ứng yêu 
cầu công tác nghiệp vụ khác của Công an các đơn 
vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao.

Thông tư cũng quy định quyền và trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết nối, 
chia sẻ và khai thác thông tin với CSDLQGVDC như 
sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết 
nối, chia sẻ và khai thác thông tin với CSDLQGVDC 
có quyền sau:

- Khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC 
theo chức năng, nhiệm vụ và mục đích đăng ký với 
cơ quan quản lý CSDLQGVDC.

- Đề nghị cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an 
giải quyết các vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền 
khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết 
nối, chia sẻ và khai thác thông tin với CSDLQGVDC 
có trách nhiệm sau:

- Tuân thủ các quy định của Thông tư này và các 
quy định của pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ 
và sử dụng thông tin.

- Khai thác và sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC 
theo đúng phạm vi cho phép, nội dung thống nhất về 
chia sẻ thông tin.

- Chia sẻ thông tin quy định tại Điều 4 Thông tư này 
cho CSDLQGVDC.

- Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý 
CSDLQGVDC Bộ Công an về những sai sót của 
thông tin đã chia sẻ hoặc khai thác, sử dụng.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan 
quản lý CSDLQGVDC để giải quyết các vướng mắc 
trong quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng 
thông tin trong CSDLQGVDC.

Ngoài ra, công dân thực hiện tra cứu, khai thác 
thông tin thông qua cổng dịch vụ công như sau:

- Công dân đăng nhập vào cổng dịch vụ công.
- Công dân lựa chọn dịch vụ tra cứu hoặc dịch vụ 

khai thác thông tin cá nhân.
- Bộ Công an trả kết quả tra cứu của công dân 

bằng thông tin hiển thị trên cổng dịch vụ công hoặc 
trả kết quả khai thác thông tin bằng Thông báo. n

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thăm Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.
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Hợp tác quốc tế ứng phó hiệu quả hơn 
với những thách thức an ninh toàn cầu

TIẾN DŨNG

Vừa qua, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng 
Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự trực tuyến Diễn đàn Hợp 
tác an ninh cộng đồng toàn cầu lần thứ nhất.

Tại Diễn đàn lần này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
Việt Nam cũng đã có bài phát biểu ghi 

hình trực tuyến quan trọng.
Diễn đàn Hợp tác an ninh cộng đồng toàn 

cầu kế thừa giá trị cốt lõi hợp tác thúc đẩy an 
ninh, đảm bảo phát triển và làm sâu sắc hợp 
tác an ninh cộng đồng giữa các quốc gia, kiên 
trì dựa vào an ninh chung để đảm bảo cùng 
phát triển; dựa vào phát triển bền vững để thúc 
đẩy an ninh bền vững.

Diễn đàn có sự tham gia của hơn 40 lãnh 
đạo các cơ quan thực thi pháp luật các nước, 
tổ chức quốc tế. Chủ đề của Diễn đàn xoay 
quanh 04 nội dung: "hợp tác, sáng tạo, pháp trị, 
cùng thắng" để tiến hành thảo luận.

Trong bài phát biểu ghi hình trực tuyến tại Lễ 
khai mạc Diễn đàn, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam 
nêu rõ Việt Nam hoan nghênh chủ trương các 
Cơ quan An ninh, Cảnh sát, Nội vụ các nước và 
các tổ chức phòng chống tội phạm quốc tế cần 
đoàn kết, chia sẻ thông tin, thúc đẩy đối thoại 
trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác 
cùng có lợi trên nguyên tắc tuân thủ luật pháp 
quốc tế và các chuẩn mực chung nhằm duy trì 
hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các bên 
thống nhất nhận thức, xây dựng lòng tin chiến 
lược và hoàn thiện khuôn khổ hợp tác giữa 
các nước về giải quyết các thách thức an ninh 
truyền thống và phi truyền thống làm cơ sở 
cho hợp tác quốc tế có hiệu quả trên cơ sở tôn 
trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo 
vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

“Đặc biệt, các nước cần đi đầu, phát huy vai 
trò trách nhiệm, thực sự phối hợp với nhau với 
cộng đồng quốc tế, dẫn dắt hợp tác quốc tế 
ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức an 
ninh toàn cầu cấp bách hiện nay. Tăng cường 
hợp tác về phòng ngừa, ứng phó với các mối 
đe dọa thông qua cơ chế và phương thức đa 
tầng, đa dạng, linh hoạt, trong khuôn khổ đa 
phương, song phương và hợp tác giữa các 
quốc gia có chung đường biên giới”, Bộ trưởng 
Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị thiết lập cơ chế hợp 
tác cụ thể, hiệu quả và tăng cường chia sẻ 
thông tin giữa các nước cả ở cấp quốc gia và 
giữa các cơ quan chuyên ngành của mỗi nước, 
qua đó giúp phát hiện sớm và chủ động phòng 
ngừa, ứng phó có hiệu quả hơn với các mối đe 
dọa an ninh...  n

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thứ trưởng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn

Toàn cảnh tại điểm cầu Bộ Công an Việt Nam
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Nhà nước bảo hộ quyền nuôi con nuôi 
và quyền được nhận làm con nuôi 
theo quy định của pháp luật

ANH TUYẾT

Nhà nước bảo hộ quyền nuôi con nuôi và 
quyền được nhận làm con nuôi theo quy 
định của Luật Nuôi con nuôi và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

uôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, 
mẹ và con giữa người nhận con nuôi và 
người được nhận làm con nuôi. 

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá 
nhân hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc hỗ trợ 
nhân đạo không được ảnh hưởng đến việc cho nhận 
con nuôi.

Luật Nuôi con nuôi quy định người được nhận làm 
con nuôi gồm: 

- Trẻ em dưới 16 tuổi
- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: Được cha dượng, 

mẹ kế nhận làm con nuôi; được cô, cậu, dì, chú, bác 
ruột nhận làm con nuôi.

- Một người chỉ được làm con nuôi của một người 
độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

- Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, 
trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác 
làm con nuôi.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người 
được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận 
con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

Ảnh minh họa

TỔNG RÀ SOÁT, CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ, 
QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Nhằm thực hiện Đề án 06 của chính phủ về 
“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số Quốc gia, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế 
hoạch tổng rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng 
ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

Để quá trình thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, 
Công an quận Tân Bình đã và đang triển khai một số 
nội dung yêu cầu trong việc rà soát các phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ như: thu hồi xe hết niên 
hạn sử dụng; rà soát, đối chiếu và cập nhật, bổ sung 
dữ liệu cá nhân chủ sở hữu xe trên hệ thống đăng ký; 
phối hợp với cơ quan cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội để bổ sung hoàn thiện dữ liệu về chủ 
xe là cá nhân vào hệ thống đăng ký xe; cập nhật dữ 
liệu về chủ xe là tổ chức vào hệ thống đăng ký xe. 
Trong quá trình xác minh để thực hiện ra quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính và điều tra, giải quyết 
TNGT, tiến hành kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, bổ 

sung kịp thời các thông tin của chủ xe. Trường hợp 
xe bị tai nạn không sử dụng được, sẽ làm thủ tục thu 
hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; cập nhật tình 
trạng xe mất cắp vào hệ thống đăng ký xe trên cơ sở 
danh sách xe mất cắp do cơ quan điều tra cung cấp; 
phối hợp công an các phường để rà soát, bổ sung, 
cập nhật dữ liệu.

Công an 15 phường và thành viên các tổ công tác 
thực hiện Đề án 06: khu phố, cộng tác viên... sẽ đến 
từng hộ dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp để ghi 
nhận thông tin của chủ xe, xe, người đang sử dụng 
xe trên phiếu thu thập thông tin phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

Khi làm việc với các tổ công tác, Công an quận 
mong người dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp hợp 
tác và cung cấp thông tin chính xác nhằm đảm bảo 
quyền lợi đồng thời hỗ trợ cho lực lượng chức năng 
trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm lợi 
dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để vi 
phạm pháp luật. n  LAI VÕCán bộ, chiến sĩ CSGT đang rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của người 
được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con 
nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp đăng ký việc 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi 
của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài.

Con nuôi có quyền được biết về nguồn gốc của 
mình. Không ai được cản trở con nuôi được biết về 
nguồn gốc của mình. Nhà nước khuyến khích, tạo 
điều kiện cho con nuôi là người Việt Nam ở nước 
ngoài về thăm quê hương, đất nước.

Nhà nước nghiêm cấm lợi dụng việc nuôi con nuôi 
để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt 
cóc, mua bán trẻ em; giả mạo giấy tờ để giải quyết 
việc nuôi con nuôi; phân biệt đối xử giữa con đẻ và 
con nuôi; lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp 
luật về dân số; lợi dụng việc làm con nuôi của thương 
binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân 
tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của 
Nhà nước; ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, 
chị, em nhận nhau làm con nuôi; lợi dụng việc nuôi 
con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, 
đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. n
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ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SỐ HÓA DỮ LIỆU HỘ TỊCH

TRẦN MINH

UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức sơ kết 7 ngày thực 
hiện kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ 
liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư. Đồng thời triển khai kế 
hoạch mô hình điểm dịch vụ công (DVC) trực tuyến tại 
các đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh.

ổ công tác Đề án “Phát triển ứng dụng 
dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 
năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Tại hội 
nghị sơ kết, một số kinh nghiệm được 

rút ra để công tác này được thực hiện thông suốt, 
hiệu quả hơn.

Dữ liệu hộ tịch được số hóa cao
Việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền tảng 

CSDLQG về dân cư được thực hiện thí điểm đầu 
tiên trên địa bàn TX.Tân Uyên, bắt đầu từ ngày 
22-11. Tính đến ngày 29-11, có 5 xã, phường 
gồm: Thạnh Hội, Thạnh Phước, Tân Hiệp, Vĩnh 
Tân và Khánh Bình hoàn thành công tác nhập dữ 
liệu hộ tịch.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân 
Uyên, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 thị xã, cho 
biết: “Trong thời gian đầu thực hiện thì một số tổ 
nhập dữ liệu hộ tịch còn lúng túng nên công tác 
nhập dữ liệu tại một vài địa phương còn chậm. 
Một số sổ hộ tịch có thời gian lưu trữ đã lâu, 
chữ viết bị mờ nên khó khăn cho công tác nhập 
liệu. Hệ thống đường truyền CSDLQG về dân cư 
không ổn định, mất kết nối, ảnh hưởng đến công 
tác nhập dữ liệu”.

Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an TX.Tân 
Uyên, cho biết quá trình nhập liệu gồm có 24 tổ 
với các thành viên gồm: Công an, tư pháp, đoàn 
viên, giáo viên, lực lượng dân quân, dân phòng, 
bảo vệ dân phố… Mỗi xã, phường thành lập 2 tổ, 
mỗi tổ có từ 3 - 5 thành viên chia làm 3 ca mỗi 
ngày thực hiện nhập liệu từ 7 giờ sáng đến 23 giờ 
đêm nhằm bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu được 
giao trong ngày.

Đúc kết kinh nghiệm
Sau thời gian thực hiện thí điểm tại TX.Tân 

Uyên, để các địa phương còn lại thực hiện số hóa 
dữ liệu hộ tịch một cách có hiệu quả, Thượng tá 
Hà Tấn Phú chia sẻ rằng việc phân công nhiệm vụ 
cho từng thành viên Tổ Đề án 06 TX.Tân Uyên và 
bộ phận giúp việc phụ trách địa bàn xã, phường 
là cần thiết. Các thành viên thường xuyên đi cơ 
sở nắm tiến độ, hiệu quả công tác nhập liệu; kịp 
thời động viên, chia sẻ, tạo động lực, tạo không 
khí thi đua nhập dữ liệu hộ tịch để phấn đấu hoàn 
thành sớm nhất.

Với phương châm thực hiện “Dễ làm trước, khó 
làm sau”, Công an TX.Tân Uyên đã phân công 5 
cán bộ giải quyết các sự cố phát sinh liên quan, 
như: Đường truyền, lỗi máy móc, thiết bị, hệ thống 
phần mềm nhập liệu và làm đầu mối tập hợp liên 
hệ, thỉnh thị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội Công an tỉnh và C06 Bộ Công an 
hỗ trợ, giải quyết.Các địa phương huy động tối đa lực lượng tham gia nhập dữ liệu để đẩy 

nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch trên toàn tỉnh

Các tổ nhập dữ liệu hộ tịch trên địa bàn TX.Tân Uyên đã vượt chỉ tiêu được giao

Để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và nắm bắt tình 
hình, Tổ công tác Đề án 06 TX.Tân Uyên đã tạo 2 
nhóm trên mạng xã hội Zalo để nắm bắt nhanh 
tiến độ, kết quả thực hiện cũng như chỉ đạo, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhập 
liệu. Ngoài ra, ngành tư pháp mặc dù lực lượng ít 
nhưng cũng rất nỗ lực tham gia hiệu quả số hóa 
dữ liệu hộ tịch; kết quả hiệu suất bình quân đã 
nhập gần 320 hồ sơ/máy/ngày (vượt 67 hồ sơ/
máy/ngày).

Ông Nguyễn Tấn Thy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
UBND phường Phú Chánh cho biết dữ liệu hộ tịch 
cần phải số hóa của địa phương chiếm tỷ lệ cao 
nhất trên địa bàn TX.Tân Uyên nên Tổ công tác 
Đề án 06 phường đã thành lập 3 Tổ nhập dữ liệu 
hộ tịch trên nền tảng CSDLQG về dân cư. Nhằm 
tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ của 
Đề án 06, nhất là số hóa hộ tịch hiện nay, UBND 
phường Phú Chánh đã đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động đến các cơ quan, tổ chức và quần 
chúng nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, 
tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây 
dựng CSDLQG về dân cư, quyền và trách nhiệm 
trong việc tổ chức xây dựng. Qua đó, tạo sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên 
quan với Công an phường, tạo sự đồng thuận 
của người dân trong quá trình triển khai xây dựng 
CSDLQG về dân cư, nhất là việc chủ động cung 
cấp và xác thực các thông tin dân cư để cập nhật 
vào hệ thống bảo đảm “đúng, đủ, sạch”. n
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Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thứ 6 HĐND 
tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác đấu tranh tội phạm và vi 
phạm pháp luật được chú trọng

Năm 2022, công tác phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật đạt được một số kết quả đáng 
ghi nhận. Công tác phòng ngừa tội phạm, phòng 
ngừa chuyên ngành được thực hiện dưới nhiều 
hình thức với sự vào cuộc của các cấp chính 
quyền, cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội; trong 
đó công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, công tác vận động nhân dân 
giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt kết 
quả tích cực.

Trong kỳ, đã phát 120.000 thư ngỏ và bản cam 
kết chấp hành quy định pháp luật về vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến người dân; 
bắt 34 vụ/88 đối tượng vi phạm về chế tạo, tàng 
trữ, vận chuyển và sử dụng, mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ, thu giữ 13 khẩu súng, 417 viên đạn, 42 cây 
đao, kiếm, dao, mã tấu các loại.

Công tác đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp 
luật được chú trọng (đã điều tra làm rõ 1.070 
vụ/1.151 vụ). Tình hình một số tội phạm được 
kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021 
(cố ý gây thương tích giảm 4 vụ, hiếp dâm người 
dưới 16 tuổi giảm 6 vụ, cướp tài sản giảm 7 vụ, 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 9 vụ, giết người 
giảm 2 vụ…).

Các lực lượng chức năng đã đấu tranh thành 
công nhiều chuyên án, vụ án lớn, triệt phá nhiều 
đường dây, băng, ổ nhóm tội phạm về đánh bạc, 
ma tuý, buôn lậu, tội phạm về tham nhũng, chức 
vụ. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và 
xử lý hành chính hơn 39.300 vụ, với tổng số tiền 
phạt gần 70 tỷ đồng trên các lĩnh vực môi trường, 
phòng cháy và chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu 
nổ, an toàn giao thông…

Trong năm qua, Cục Thi hành án dân sự có 
nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Kết quả đã thi hành xong 
12.624/16.873 việc có điều kiện thi hành; 
981,201 tỷ đồng/3.640 tỷ đồng có điều kiện thi 
hành.

Các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước giải 
quyết được 9.812 việc, thu được hơn 135,681 tỷ 
đồng. Đối với các vụ án trọng điểm đã thi hành 
6/9 việc với số tiền 2,917 tỷ đồng.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến 

nhũng, tội phạm có chức vụ và án có điều kiện 
thi hành trên 1 năm đạt tỷ lệ thấp; công tác bán 
đấu giá tài sản và bàn giao tài sản trúng giá còn 
nhiều bất cập; vẫn còn xảy ra các vi phạm trong 
xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, quản lý, 
xử lý tiền, tài sản thi hành án.

Công tác xét xử bảo đảm khách quan, 
đúng pháp luật

Năm 2022, công tác xét xử các vụ án hình sự 
của TAND hai cấp bảo đảm đúng người, đúng 
tội, đúng pháp luật; các Toà án tiếp tục chú trọng 
việc tranh tụng tại phiên toà theo hướng thực 
chất, hiệu quả; hình phạt Toà án áp dụng đối với 
bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 
phạm tội.

Việc xét xử, giải quyết đối với án dân sự, hôn 
nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao 
động bảo đảm khách quan, đúng pháp luật, chú 
trọng công tác hoà giải, đối thoại ngay từ khi thụ 
lý; tăng cường hướng dẫn các đương sự thực 
hiện nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của 
vụ việc; không để xảy ra tình trạng tạm đình chỉ 
nhiều lần đối với một số vụ việc, tạm đình chỉ giải 
quyết vụ việc không có căn cứ.

Trong năm, có 2.678 vụ, việc được hoà giải 
thành theo tố tụng dân sự (đạt  34,57%), tổng 
số vụ việc hoà giải thành được Toà án ra quyết 
định công nhận là 6.389 vụ, việc. Đối với án hành 
chính, TAND 2 cấp đã chú trọng tổ chức hoà giải, 
đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện 
nên nhiều vụ án sau khi đối thoại, các bên đã 
thống nhất cách thức giải quyết.

TAND 2 cấp đẩy mạnh cải cách hành chính 
tư pháp, vận hành hệ thống camera trực tuyến 
phiên toà; đã đăng công khai lịch xét xử, văn bản 
tống đạt và công bố công khai, minh bạch trong 
hoạt động, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, 
giám sát (đã tổ chức 42 phiên toà xét xử bằng 
hình thức trực tuyến; công khai 2.360 bản án, 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật). Phối hợp 
với VKSND 2 cấp tổ chức được 152 phiên toà rút 
kinh nghiệm… n

Công tác tổ chức cưỡng chế, xét miễn giảm thi 
hành được quan tâm chỉ đạo thực hiện bảo đảm 
thường xuyên. Công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chất lượng giải 
quyết ngày càng cao (đã thụ lý và giải quyết xong 
54 đơn, đạt tỷ lệ 100%).

Tuy nhiên, kết quả thu hồi, xử lý tài sản bị chiếm 
đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham 

Quang cảnh buổi họp thẩm tra
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TỔ CHỨC TÍN DỤNG

ANH THƯ - LÊ HUY

Chiều 30/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng thẩm 
định Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phiên họp 
có sự tham gia của đại diện Ngân hàng nhà nước Việt Nam – cơ quan chủ trì 
soạn thảo và đại diện các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.

hát biểu tại Phiên họp, Vụ trưởng Vụ 
pháp chế, Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam Tạ Quang Đôn cho biết, các quy 
định về thí điểm xử lý nợ xấu của các 
tổ chức tín dụng tại Nghị quyết số 

42/2017/QH14 của Quốc hội, Luật Các tổ chức 
tín dụng số 47/2010/QH12, Luật số 17/2017/
QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các 
tổ chức tín dụng số 47/2010 đã tạo ra hành lang 
pháp lý cần thiết cho công tác xử lý nợ xấu của 
các tổ chức tín dụng và hoạt động của hệ thống 
ngân hàng, góp phần không nhỏ vào kết quả công 
tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn 
với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, lành mạnh 
hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng, góp phần 
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng 
như tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, 
giám sát tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, quá trinh 
thực hiện đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như 
một số nghiệp vụ của tổ chức tín dụng chưa được 
quy định cụ thể, khó khăn trong việc xử lý tài sản 
bảo đảm là dự án bất động sản,...

Đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng Luật Các 
tổ chức tín dụng (sửa đổi) là cần thiết và có ý 

nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn của 
hệ thống tổ chức tín dụng, phát triển kinh tế, đổi 
mới hoạt động ngân hàng theo nội dung nhiệm 
vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế theo định 
hướng, quan điểm, mục tiêu của Đảng, Quốc hội 
và Chính phủ; duy trì, tiếp tục tạo hành lang pháp 
lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức 
tín dụng sau khi Nghị quyết số 42 hết hiệu lực từ 
ngày 31/12/2023; tăng cường công tác quản lý 
nhà nước.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện nay chưa 
có quy định cụ thể về các phương pháp thẩm 
định giá các khoản nợ. Việc thẩm định giá các 
khoản nợ xấu đang được các tổ chức tín dụng, 
doanh nghiệp có chức năng mua, bán nợ thuê 
các doanh nghiệp thẩm định giá vận dụng hệ 
thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để thực 
hiện. Vì vậy, đại diện Bộ Tài chính đề xuất được 
tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định về 
thẩm định giá các khoản nợ, đồng thời đề nghị 
ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ các quy định 
liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý 
tổ chức tín dụng yếu kém, tránh ảnh hưởng đến 
các tổ chức tín dụng đang hoạt động hiệu quả.

Còn đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị, 
phải làm rõ các khó khăn, vướng mắc, hạn chế 
trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42, những 
nội dung nào mang tính kế thừa, nội dung nào là 
sự thể chế hóa những quy định mới. Bên cạnh 
đó, cần cụ thể hóa các quy định về dịch vụ ngân 
hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ 
ngân hàng, việc xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra 
sử dụng tiền vay qua sử dụng các phương tiện 
điện tử.

Nhất trí quan điểm án phí phải được ưu tiên 
thu trước khoản nợ có bảo đảm của tổ chức tín 
dụng, đại diện Tòa án nhân dân tối cao đề nghị 
ban soạn thảo nêu rõ giải pháp cụ thể cho chính 
sách kế thừa và sửa đổi, bổ sung chính sách về 
hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ 
án hình sự và làm rõ các rủi ro pháp lý của người 
tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém. 

Đại diện cơ quan soạn thảo, ông Tạ Quang Đôn 
cảm ơn ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng 
thẩm định. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến 
và nhanh chóng hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây 
dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) trong 
thời gian tới.

Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng, Thứ 
trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhất trí cần 
phải xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa 
đổi). Để nâng cao chất lượng Hồ sơ đề nghị, Thứ 
trưởng đề nghị làm rõ các văn bản giao nhiệm vụ 
trong Tờ trình Chính phủ; bổ sung báo cáo tổng 
kết; hoàn thiện đề cương Luật chi tiết; đồng thời 
cân nhắc nhập một số chính sách nhỏ thành một 
chính sách lớn; thực hiện rà soát các quy định 
pháp luật liên quan... n

Quang cảnh phiên họp

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì Hội đồng thẩm định.
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Tăng cường xử lý vi phạm trong kinh doanh 
dịch vụ kiểm định xe cơ giới

PV

Văn bản của Cục trưởng Cục 
Đăng kiểm Việt Nam (Bộ 
GTVT) gửi các Sở GTVT các 
tỉnh, thành phố về việc phối 
hợp trong bảo đảm trật tự 
ATGT và tăng cường thanh 
tra, kiểm tra xử lý vi phạm 
trong kinh doanh dịch vụ 
kiểm định xe cơ giới cùng với 
kiểm soát hiệu quả tải trọng 
xe trên địa bàn.

ục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đề nghị 
Sở GTVT các tỉnh, thành phố báo cáo, 
tham mưu với UBND cấp tỉnh và phối 
hợp với Cục ĐKVN để triển khai các giải 
pháp tăng cường thực hiện hiện chức 
năng quản lý nhà nước về việc kinh 
doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo 

thẩm quyền đối với các đơn vị đăng kiểm trên địa 
bàn theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị định 
số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Đồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị 
đăng kiểm trên địa bàn và xử lý nghiêm đối với đơn 
vị đăng kiểm, lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên 
nghiệp vụ theo thẩm quyền đối về các hành vi vi 
phạm hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường xe cơ giới quy định tại Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ, Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT 
của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Cục ĐKVN cũng đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành 
phố chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông thực 
hiện việc thanh tra đối với các đơn vị đăng kiểm 
trên địa bàn trong kiểm tra, xử lý vi phạm về tải 
trọng phương tiện, kích thước thùng xe, nhất là việc 
kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng 

(bến cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết 
hàng hóa lên xe ô tô…).

Đối với ô tô tải  tự đổ có kích thước thùng hàng lớn 
được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu trước thời điểm 
Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày 09/08/2012 
của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kích thước giới 
hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi 
rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ 
moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ có hiệu 
lực (1/10/2012) cần thực hiện tăng cường kiểm tra 
bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động hoặc các 
thiết bị cân kiểm tra tải trọng. 

Đăng kiểm xe cơ giới thêm nhiều quy định mới

Căn cứ quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP 
và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ, 
nếu phát hiện các phương tiện thuộc đối tượng nêu 
trên có hành vi vi phạm quy định thì cần gửi thông 
tin về Cục ĐKVN để cảnh báo, giao các đơn vị đăng 
kiểm yêu cầu chủ phương tiện thực hiện điều chỉnh 
thùng xe theo đúng quy định hiện hành, đăng kiểm 
lại và điều chỉnh lại khối lượng hàng hóa cho phép 
chuyên chở ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy 
định hiện hành trước khi đưa phương tiện ra tham 
gia giao thông. n

XỬ PHẠT 126 TRIỆU ĐỒNG CÔNG TY 
XẢ NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG

ĐỨC AN

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính Công ty 
TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông 126 triệu 
đồng vì xả nước thải ra môi trường.

Ngày 1/12, văn phòng UBND tỉnh 
Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh đã 
có quyết định xử phạt hành chính 

một đơn vị vì hành vi xả nước thải ra môi 
trường.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk 
Nông Lê Trọng Yên ký quyết định xử phạt 
Công ty Công ty TNHH MTV Thanh Đức 
Đắk Nông 126 triệu đồng về các hành vi: 
Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 
chất thải (với thông số TSS vượt 25,4 lần, 
thông số BOD5 vượt 15,3 lần, thông số 
COD vượt 6,0 lần, thông số tổng N vượt 
1,7 lần) vào môi trường, lưu lượng nước 
thải nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ).

Tổng số tiền phạt cho hành vi vi phạm 
nêu trên là 126 triệu đồng. Đồng thời, 
buộc Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk 
Nông phải thực hiện các biện pháp khắc 
phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo 
quy định và báo cáo kết quả khắc phục 
xong hậu quả theo quy định và chi trả kinh 
phí trưng cầu đo đạc, phân tích mẫu nước 
thải cho Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện Đắk R'lấp.

Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk 
Nông, có địa chỉ trụ sở tại thôn Quảng 
Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, 
tỉnh Đắk Nông. Công ty chuyên thu mua 
và chế biến mủ cao su. n

Ảnh minh họa



14 KINH TẾ  PHÁP LUẬT

CUỐI NĂM, CẢNH GIÁC VỚI 
HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI

QUANG MINH

Cuối năm là thời điểm nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng tăng cao, 
nhiều loại hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào thị trường 
với nhiều thủ đoạn tinh vi đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, 
doanh nghiệp và người dân.

ình trạng vi phạm hàng 
giả, hàng nhái thời gian 
qua vẫn diễn ra. Nguồn 
gốc hàng giả, hàng nhái 
xuất phát từ hai nguồn. 
Thứ nhất là hàng nhập 
lậu từ nước ngoài, hàng 

xách tay và hàng giả sản xuất chính trong thị 
trường nội địa.

Các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái hiện 
nay cũng dùng công nghệ  rất tinh vi để trốn tránh 
việc kiểm tra của cơ quan chức năng cũng như 
đánh lừa người tiêu dùng. Hàng giả hiện nay có 
rất nhiều hình thức, có thể là làm giả bao bì, nhãn 
mác. Tinh vi hơn là giả công dụng, việc làm giả 
rất khó phát hiện ra, chỉ khi người tiêu dùng mua 
về sử dụng mới phát hiện ra. Tiếp theo là giả xuất 
xứ hàng hoá, hay có một số hình thức giả về tiêu 
chuẩn chất lượng… 

Vấn nạn hàng giả tiếp tục thể hiện ở nhiều hình 
thức, đòi hỏi người tiêu dùng cũng như cơ quan 
quản lý, kiểm soát phải thường xuyên cập nhật. 
Đặc biệt, về phía doanh nghiệp bị làm giả hàng 
hoá cũng nên có ý thức phối hợp chặt chẽ hơn 
với cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống 
hàng giả, hàng nhái. Để có cách phòng tránh 
sớm, thay vì doanh nghiệp ngại ảnh hưởng đến 
thương hiệu của mình.

Phòng chống hàng giả, hàng nhái  là vấn đề lâu 
dài, lực lượng chức năng cần tăng cường công 
tác phối hợp để đẩy lùi tệ nạn này. Lực lượng 
Quản lý thị trường có nhiệm vụ chống hàng giả 
trong thị trường nội địa. Song cần sự phối hợp 
chặt chẽ với lực lượng biên giới khi hàng giả, 

hàng nhái thâm nhập vào thị trường và sản xuất 
trong thị trường nội địa. 

Công tác kiểm tra kiểm soát cần quyết liệt hơn, 
tập trung vào những đường dây, ổ nhóm, tụ điểm 
nóng ở địa bàn thành phố lớn nơi tập trung đông 
dân cư. Đặc biệt là chế tài trong thời gian tới cần 
phải có tính răn đe hơn nữa, để các đối tượng sản 
xuất hàng giả phải chùn bước. 

Chuẩn bị cho cao điểm cuối năm và Tết Dương 
lịch và Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị 
trường đã có kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, an toàn 
thực phẩm. Đặc biệt, trong công tác chống hàng 
giả, lực lượng Quản lý thị trường dự báo tình hình 
sau khi dịch COVID-19 đi qua thì hàng tồn, hàng 
giả, hàng nhái, hàng lậu sẽ quay lại thị trường. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng hàng giả, 
hàng nhái trên thị trường khá nhiều, tập trung 
tại nhiều thành phố lớn. Lực lượng Quản lý thị 
trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng 
chống hàng giả để phục vụ cho người tiêu dùng 
đón Tết an toàn.

Song để làm chuyển biến từ gốc, đẩy lùi vấn 
nạn hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, thì bên 
cạnh việc nâng cao năng lực, kiến thức chuyên 
sâu cho người dân, doanh nghiệp và các cán bộ 
thực thi nhiệm vụ, cũng cần sớm hoàn thiện các 
khuôn khổ pháp luật. Đặc biệt là các biện pháp 
xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, trang bị phương tiện, cơ sở vật 
chất, đặc biệt, phải ứng dụng công nghệ vào quá 
trình kiểm tra, kiểm soát, nhận diện các hành vi vi 
phạm để xử lý triệt để vấn nạn này. n

Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ người tiêu dùngHàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dùng

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Toàn bộ số hàng ức vịt và cánh gà đều không có hóa đơn chứng từ, 
nguồn gốc xuất xứ

NGUYỄN HẠNH

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam cho biết, tháng 11, lần đầu 
tiên trong năm 2022, xuất khẩu thủy 
sản rơi xuống mức âm (giảm trên 14%).

Cụ thể, tháng 11/2022 – lần đầu tiên kể từ 
đầu năm, tăng trưởng xuất khẩu thủy sản 
rơi xuống mức âm (giảm trên 14%) so với 

cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt khoảng 780 triệu USD, 
mức thấp nhất kể từ Tết Nguyên đán. Luỹ kế tới 
hết tháng 11/2022, xuất khẩu thuỷ sản của Việt 
Nam đạt 10,2 tỷ USD, tăng gần 28% so với cùng 
kỳ năm 2021.

Tháng 11, xuất khẩu tôm, cá tra, cá ngừ đều 
giảm sâu từ 20 - 26% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Chỉ có mực, bạch tuộc và các loại cá biển xuất 
khẩu vẫn giữ được tăng trưởng dương lần lượt 
là 9% và 6%.

Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu cá tra vẫn 
tăng trưởng mạnh 63%, đạt gần 2,3 tỷ USD, tôm 
thu về trên 4 tỷ USD, tăng 14%. Cá ngừ là ngành 
có tăng trưởng lớn thứ 2 với mức 40% đạt 941 
triệu USD. Xuất khẩu mực, bạch tuộc cũng tăng 
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Phát hiện số lượng lớn ức vịt đông lạnh 
không rõ nguồn gốc

NGUYỄN DUYÊN

Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phảt hiện, xử lý 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180kg cánh gà đông 
lạnh không rõ nguồn gốc tại quận Bắc Từ Liêm.

ụ thể, ngày 1/12, Đội Quản lý thị 
trường số 22 - Cục Quản lý thị 
trường Hà Nội phối hợp Đội 4 
Phòng Cảnh sát Môi trường - Công 
an thành phố Hà Nội và Đội Cảnh 
sát điều tra tội phạm về kinh tế và 

chức vụ Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành 
kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh thuộc 
Hộ kinh doanh Quang Định tại địa chỉ số 
483 đường An Dương Vương, phường Đông 
Ngạc, quận Bắc Từ Liêm do ông Vũ Văn Định 
là chủ kinh doanh.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ 
sở đang kinh doanh 1 tấn ức vịt đông lạnh và 
180kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn 
chứng từ, không có căn cứ xác định nguồn 

gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa là 
hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng 
trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết của 
cơ sở là: 37.200.000 đồng.

Dự kiến hành vi vi phạm hành chính là kinh 
doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, hàng hóa vi phạm là thực phẩm, có giá trị 
37.200.000 đồng. Mức phạt tiền là 25.000.000 
đồng, buộc tiêu hủy 1.180 kg ức vịt và cánh gà 
đông lạnh.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, Phòng 6, 
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi 
trường, Bộ Công an phối hợp với Đội Quản 
lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường 
Hà Nội cũng đã triệt phá một kho hàng thực 
phẩm đông lạnh với quy mô cực lớn tại địa bàn 

huyện Mê Linh, Hà Nội.
Bên trong các thùng hàng chủ yếu chứa các 

sản phẩm thực phẩm đã qua sơ chế như chân 
gà, móng lợn, dê muối và nhiều đùi lợn muối 
Tây Ban Nha… Một điểm chung là tất cả sản 
phẩm đều có xuất xứ ở nước ngoài và đều là lô 
hàng 3 không: không có hóa đơn chứng minh 
nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và không 
được cấp phép nhập khẩu theo quy định. Về 
cảm quan khó phát hiện ra là thực phẩm bẩn 
nhưng trên tem mác cho thấy nhiều thực phẩm 
đã hết hạn từ 1 năm, thậm chí là gần 2 năm.

Đội Quản lý thị trường số 22 đang tiếp tục xử 
lý vụ việc theo quy định của pháp luật. n

uất khẩu thủy sản  
tháng 11 giảm hơn 14%

trưởng mạnh 30%, đạt 704 triệu USD.
Thị trường Hoa Kỳ đóng góp lượng ngoại tệ 

nhiều nhất cho thuỷ sản Việt Nam với trên 2 tỷ 
USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2021. 
Xuất khẩu sang Trung Quốc - Hồng Kông và thị 
trường Nhật Bản đạt doanh số gần tương đương 
nhau, khoảng 1,6 tỷ USD. Thị trường EU đến cuối 
tháng 11 đã mang về cho thuỷ sản Việt Nam 
trên 1,2 tỷ USD và Hàn Quốc mang về trên 882 
triệu USD.

Khối các nước CPTPP (bao gồm cả Nhật Bản), 
chiếm trên 26% tổng xuất khẩu thuỷ sản của Việt 
Nam với gần 2,7 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm, 
tăng 34% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, thành tựu trên 10 tỷ USD tính đến 
cuối tháng 11 là kết quả của sự tăng trưởng 
mạnh 3 quý đầu năm, với thuận lợi nhu cầu thị 
trường, giá xuất khẩu tăng, nguồn nguyên liệu 
đủ cung ứng cho đơn hàng.

Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng mạnh 63%, đạt gần 2,3 tỷ USD

Tuy nhiên, giai đoạn nửa cuối năm tăng trưởng 
xuất khẩu đã chậm lại, nhu cầu thị trường tụt 
dốc, thể hiện rõ rệt nhất ở kết quả xuất khẩu 
trong quý IV. Trong tháng 10, xuất khẩu thuỷ sản 
chỉ tăng 2% so với cùng kỳ, sang tháng 11/2022 
thấp hơn hẳn 14% so với tháng 11/2021.

Dự báo, tháng 12, xuất khẩu thuỷ sản sẽ giảm 
sâu hơn nữa và đà sụt giảm kéo dài sang năm 
2023. Lạm phát ảnh hưởng nặng nề đến các thị 
trường nhập khẩu, khiến nhu cầu mua hàng cho 
giai đoạn quý I/2023 gần như đình trệ. Nhiều 
doanh nghiệp thuỷ sản cho biết, đơn hàng sụt 
giảm mạnh không chỉ đối với các mặt hàng giá 
cao như tôm sú, tôm chân trắng cỡ lớn, hải sản 
cao cấp như mực, bạch tuộc, cá ngừ…, mà cả 
các sản phẩm có giá vừa phải như tôm cỡ nhỏ, 
cá tra, cá biển nhỏ, chả cá, surimi… cũng đều bị 
giảm đáng kể nhu cầu cho quý I/2023.  n
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UẢN LÝ THỊ TRƯỜNG PHẠT DOANH NGHIỆP 
BÁN DẦU DO CAO HƠN GIÁ NIÊM YẾT

TRANG ANH

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Vật tư xăng dầu Hải Hà.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, 
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải 
Dương vừa ban hành Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một 
thành viên vật tư xăng dầu Hải Hà với tổng số 
tiền 80 triệu đồng cho hành vi vi phạm về bán 
hàng cao hơn giá niêm yết với hàng hóa thuộc 
danh mục bình ổn giá, danh mục kinh doanh 
có điều kiện và vi phạm về đăng ký kinh doanh, 
đồng thời buộc công ty trả lại cho khách hàng số 
tiền thu cao hơn giá niêm yết là 4,7 triệu đồng.

Cụ thể, nắm bắt thông tin phản ánh về việc 
doanh nghiệp có dấu hiệu bán dầu DO cao hơn 
giá niêm yết, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường 
tỉnh Hải Dương đã trực tiếp chỉ đạo Đội Quản 
lý thị trường cơ động chủ trì phối hợp với Đội 
Quản lý thị trường phụ trách địa bàn và Phòng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh 
tế, buôn lậu Công an tỉnh Hải Dương xác minh 
thông tin, kiểm tra vụ việc.

Trên cơ sở kết quả xác minh thông tin, kiểm 
tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định, Cửa 
hàng xăng dầu Hải Hà tại địa chỉ xã Kim Đính, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương thuộc Công ty 
TNHH Một thành viên vật tư xăng dầu Hải Hà. 
Công ty này có trụ sở chính số 138, đường Vũ 
Mạnh Hùng, Khu 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương. Trong thời gian từ tháng 8 
- 10/2022, công ty đã 4 lần bán dầu DO cao hơn 
giá niêm yết tại từng thời điểm cho khách hàng 
là ông Đào Mạnh Dần, chủ cơ sở gạch Liên Hòa, 
địa chỉ: Bát Trang, Quán Trang, huyện An Lão, 
TP. Hải Phòng.

Cụ thể, ngày 30/8/2022, Công ty TNHH Một 
thành viên vật tư xăng dầu Hải Hà xuất bán 
cho ông Đào Mạnh Dần 1.400 lít dầu DO với giá 
24.750 đồng/lít. Giá niêm yết tại thời điểm này 
cho mặt hàng dầu DO là 23.750 đồng/lít. Công 
ty bán cao hơn giá niêm yết là 1.000 đồng/lít, 
số tiền đã thu về do bán cao hơn giá niêm yết là 
1.400.000 đồng.

Lần thứ hai, vào ngày 7/10/2022, Công ty 
TNHH Một thành viên vật tư xăng dầu Hải Hà 
bán cho ông Đào Mạnh Dần 2.200 lít dầu DO với 

giá 22.700 đồng/lít. Giá niêm yết tại thời điểm 
này cho mặt hàng dầu DO là 22.200 đồng/lít. 
Công ty bán cao hơn giá niêm yết là 500 đồng/
lít, số tiền đã thu về do bán cao hơn giá niêm yết 
là 1.100.000 đồng.

Tiếp đến lần thứ ba, vào ngày 19/10/2022, 
Công ty TNHH Một thành viên vật tư xăng dầu 
Hải Hà bán cho ông Đào Mạnh Dần 2.200 lít 
dầu DO với giá là 24.680 đồng/lít. Giá niêm 
yết tại thời điểm này cho mặt hàng dầu DO là 
24.180 đồng/lít. Công ty bán cao hơn giá niêm 
yết là 500 đồng/lít, số tiền đã thu về do bán cao 
hơn giá niêm yết là 1.100.000 đồng.

Lần thứ tư, ngày 31/10/2022, Công ty TNHH 
Một thành viên vật tư xăng dầu Hải Hà bán cho 
ông Đào Mạnh Dần 2.200 lít dầu DO với giá là 
25.280 đồng/lít. Giá niêm yết tại thời điểm này 
cho mặt hàng dầu DO là 24.780 đồng/01 lít. 
Công ty bán cao hơn giá niêm yết là 500 đồng/
lít, số tiền đã thu về do bán cao hơn giá niêm yết 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một 
thành viên vật tư xăng dầu Hải Hà

là 1.100.000 đồng. Tổng số tiền đã thu cao hơn 
giá niêm yết là 4.700.000 đồng.

Ngoài ra, địa điểm kinh doanh tại xã Kim 
Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chưa 
được công ty thông báo với cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo quy định.

Sau thời gian dài đấu tranh, xác minh thông 
tin, kiểm tra, ngày 30/11, Cục Quản lý thị trường 
tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một 
thành viên vật tư xăng dầu Hải Hà với tổng số 
tiền 80 triệu đồng cho hành vi vi phạm về bán 
hàng cao hơn giá niêm yết với hàng hóa thuộc 
danh mục bình ổn giá, danh mục kinh doanh 
có điều kiện và vi phạm về đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, buộc Công ty TNHH Một thành 
viên vật tư xăng dầu Hải Hà trả lại cho khách 
hàng số tiền thu cao hơn giá niêm yết và thực 
hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo quy định. n
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RÀ SOÁT CUỐI KỲ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ 
VỆ PHÔI THÉP VÀ THÉP DÀI NHẬP KHẨU

Bộ Công Thương đã ban hành quyết định rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện 
pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu (ER02.SG04).

Trước đó, theo Cục Phòng vệ thương 
mại, ngày 18/7/2016, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương ban hành Quyết định 

số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp 
tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép 
và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Ngày 
20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành 
Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng 
biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và 
thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Đến ngày 12/8/2022, căn cứ Điều 69 
Nghị định 10/2018/NĐ-CP, Cục Phòng vệ 
thương mại có Thông báo số 13/TB-PVTM 
về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát 
cuối kỳ biện pháp. Cùng ngày 12/8/2022, 
Cục Phòng vệ thương mại nhận được Hồ 
sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự 
vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài 
nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đề nghị của Cơ quan điều tra, ngày 

26/10/2022, bên yêu cầu đã bổ sung thông 
tin trong Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện 
pháp tự vệ. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra 
xác nhận Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện 
pháp tự vệ đầy đủ và hợp lệ.

Sau khi thẩm định Hồ sơ, Bộ Công Thương 
ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BCT ngày 
4/11/2022, về việc rà soát cuối kỳ việc áp 
dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi 
thép và thép dài nhập khẩu.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, trên cơ 
sở quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 96 Luật 
Quản lý ngoại thương, thời hạn điều tra rà 
soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là 
không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định 
rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia 
hạn một lần nhưng không quá 6 tháng.

Tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền lợi 
liên quan trong vụ việc có thể đăng ký với 
cơ quan điều tra để trở thành bên liên quan. 

Rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài 
nhập khẩu. Ảnh: TTXVN

BẢO THOA

Kết nối tiêu thụ các sản 
phẩm chủ lực phía Nam trong 
dịp Tết Nguyên đán 2023

KHÁNH TRUNG

Vừa qua, Tổ Ðiều hành Diễn đàn 
thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ 
nông sản (Diễn đàn Kết nối nông sản 
970) của  Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì 
phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 
diễn đàn trực tuyến “Kết nối tiêu thụ 
các sản phẩm chủ lực phía Nam phục 
vụ dịp Tết Nguyên đán 2023”.

iễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo 
các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ 
NN&PTNT, Sở NN&PTNT các tỉnh, 
thành phía Nam, lãnh đạo các hiệp 

hội, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), trang trại, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, các nhà bán lẻ, hệ thống 
phân phối của nhiều tỉnh, thành trong nước.

Tại diễn đàn, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ 
NN&PTNT cùng Sở NN&PTNT các địa phương và 
các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng… 
cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, 
tiêu thụ và xuất khẩu lúa gạo, trái cây, thịt gia súc 
gia cầm, thủy sản… Ðồng thời, dự báo cung - cầu, 
giải pháp đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa 
và thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm trong 

dịp Tết Nguyên đán 2023. Trao đổi, chia sẻ những 
cách làm hay và giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững. Diễn đàn 
cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, 
doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi thông tin để thúc 
đẩy liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh 
các sản phẩm và đảm bảo nguồn hàng phục vụ thị 
trường Tết.

Theo nhiều đại biểu, Tết Dương lịch và Tết Nguyên 
đán 2023 gần nhau, dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng 
hóa, nông sản tăng cao trong giai đoạn ngắn, do 
vậy cần phối hợp tốt giữa các bộ ngành, địa phương 
và đơn vị, doanh nghiệp... để đảm bảo nguồn cung, 
chất lượng và giá cả các mặt hàng lương thực, thực 
phẩm thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong nước. n Đại biểu dự họp tại điểm cầu trực tuyến

Bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin 
lưu hành công khai trong quá trình điều tra, 
gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng 
chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc 
đối tượng rà soát.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ cân 
nhắc ý kiến của tất cả các bên liên quan một 
cách khách quan trong quá trình điều tra. n



18 KINH TẾ  PHÁP LUẬT

hành phố Hồ Chí Minh phối hợp 
triển khai tín dụng chính sách

QUỲNH NHƯ

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, việc 
thực hiện hiệu quả phương châm “Trung ương và địa phương cùng làm”, “Nhà nước 
và nhân dân cùng làm” tín dụng chính sách là giải pháp quyết định sự thắng lợi toàn 
diện, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng 
nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tín dụng chính sách xã hội là 
nhiệm vụ trọng tâm

Từ khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết 
luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành 
phố đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện tín dụng chính sách xã hội, xem 
đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường 
xuyên của cả hệ thống chính trị từ thành phố 
đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác 
giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, 
xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh 
xã hội của thành phố.

Không chỉ chỉ đạo chính quyền địa phương 
kết hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 
xã hội thành phố quản lý cũng như tổ chức 
thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính 
sách xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân 
thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình giảm 
nghèo bền vững thành phố và các quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức luôn dành ưu tiên 
nguồn ngân sách ủy thác sang chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố.

Tính đến thời điểm 30/9/2022, nguồn 
vốn nhận ủy thác cho vay tại địa phương là 
3.118,2 tỷ đồng, tăng 3.103,2 tỷ đồng so với 
thời điểm mới thành lập, chiếm 41,4% tổng 
nguồn vốn. Trong đó, nguồn vốn ủy thác địa 
phương từ sau khi triển khai Chỉ thị số 40 
tăng thêm 2.800 tỷ đồng, góp phần đưa tổng 
nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại chi 
nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành 
phố đạt 7.530 tỷ đồng, tăng 7.378,3 tỷ đồng, 
gấp 48,6 lần so với thời điểm mới bắt đầu 
hoạt động năm 2003.

Theo báo cáo từ Giám đốc chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ 
Chí Minh Trần Văn Tiên, thực hiện tín dụng 
chính sách theo Nghị định 78, từ ba chương 
trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu (năm 
2003) với 92 tỷ đồng, đến nay chi nhánh 
đã và đang thực hiện 16 chương trình tín 

dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó 
có bốn chương trình tín dụng địa phương có 
tổng dư nợ đến 30/9/2022 đạt 7.494,2 tỷ đồng, 
tăng 7.352,8 tỷ đồng (tăng hơn 80 lần) so với 
thời điểm mới thành lập và nhận bàn giao các 
chương trình cho vay, tốc độ tăng trưởng dư 
nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 
bình quân 25,3%/năm, với 155.246 khách hàng 
còn dư nợ, bình quân dư nợ là 43,8 triệu đồng/
khách hàng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,13%
Với phương châm “Trung ương và địa 

phương cùng làm”, tín dụng chính sách đã tạo 
hiệu ứng an sinh xã hội lớn trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh, như chương trình cho vay hỗ 
trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 
đạt 4.352,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,1% tổng 
dư nợ, với 95.465 khách hàng đang vay vốn; 
trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn địa phương 
đạt 1.643,8 tỷ đồng, với 37.391 khách hàng 
đang vay vốn.

Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn nhất 
trong các chương trình tín dụng chính sách xã 
hội đang thực hiện giúp cho hơn 321.700 lượt 
lao động có việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ 
thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, 
phát triển các ngành nghề, thực hiện Chương 
trình giảm nghèo bền vững của thành phố.

Đặc biệt, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 
40-CT/TW, cũng như Chương trình giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2016-2020 theo phương 
pháp tiếp cận đa chiều tại thành phố, chương 
trình cho vay hỗ trợ giảm nghèo của thành phố 
triển khai thực hiện cho vay trên địa bàn thành 
phố kể từ năm 1994 thông qua Quỹ xóa đói 
giảm nghèo thành phố đã được ủy thác, bàn 
giao qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 
hội Thành phố quản lý từ năm 2016 để thực 
hiện cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo trên 
địa bàn với tổng dư nợ tại thời điểm nhận bàn 
giao là 213 tỷ đồng.

Sau gần 6 năm nhận bàn giao, tổng doanh 
số cho vay đạt 2.937,1 tỷ đồng, với hơn 98.650 
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức 
chuẩn hộ cận nghèo thành phố được vay vốn.

Đến nay, dư nợ chương trình đạt 1.336,6 tỷ 
đồng, tăng 1.123,6 tỷ đồng so với thời điểm 
nhận bàn giao, chiếm tỷ trọng 17,8% tổng dư 
nợ, với với 33.130 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo các giai 
đoạn đang vay vốn.

Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn 
thứ hai trong các chương trình tín dụng chính 
sách xã hội đang thực hiện. Tính chung sau 20 
năm, đã có gần 1 triệu lượt hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác được vay vốn từ chi 
nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố, 
với doanh số cho vay đạt 21.486,9 tỷ đồng. n

Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị
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BẾN TRE XUẤT KHẨU LÔ BƯỞI ĐẦU 
TIÊN SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

HOÀNG TRUNG

Vừa qua, UBND tỉnh Bến Tre, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Lãnh đạo tham dự buổi lễ cắt băng công bố xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên 
sang thị trường Hoa Kỳ.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  
HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM

THANH ĐÌNH

Tại TP Cần Thơ, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam phối hợp Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội 
thảo giới thiệu sản phẩm, công nghệ của 
Viện, phục vụ phát triển ngành thủy sản.

Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ 
ba thế giới (sau Trung Quốc và Na Uy) với giá 
trị 8,9 tỉ USD trong năm 2021. Dự báo năm 

2022, xuất khẩu thủy sản sẽ vượt mốc hơn 10 tỉ USD, 
tăng hơn 12% so với năm 2021. Theo các chuyên 
gia, sau 2 năm xảy ra đại dịch COVID-19, một số xu 
hướng mới trong tiêu thụ thủy sản của thế giới đã 
được định hình, tác động tích cực đối với ngành thủy 
sản Việt Nam như mua bán trực tuyến, thúc đẩy bán 
lẻ. Lao động chế biến thủy sản có xu hướng chuyển 
dịch từ Trung Quốc sang các nước châu Á khác là cơ 
hội cho doanh nghiệp Việt Nam gia tăng hoạt động 
gia công, chế biến. Bên cạnh đó, thương mại 2 chiều 
giữa các nước thành viên của các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) song phương và đa phương gia tăng 
giúp Việt Nam tận dụng được hiệu quả thuế quan ưu 
đãi. Tuy nhiên, ngành thủy sản cũng chịu tác động từ 
việc đứt gãy chuỗi cung ứng quốc tế, lạm phát tăng 
cao, giảm sức mua và giảm khả năng cạnh tranh do 
giá thành phẩm tăng theo chi phí đầu vào...

Tại hội thảo, các cơ quan nghiên cứu của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng 
các chuyên gia, doanh nghiệp tập trung giới thiệu 
các sản phẩm công nghệ phục vụ phát triển ngành 
thủy sản, mô hình nuôi trồng kết hợp ngăn ngừa 
dịch bệnh cho thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên 
tiến để tạo ra các chuỗi sản phẩm có giá trị gia 
tăng cao, chung tay chống hàng gian, hàng giả, xây 
dựng và bảo vệ thương hiệu cho ngành hàng thủy 
sản. Các chuyên gia cho rằng, để khai thác các 
cơ hội phát triển mới cho ngành thủy sản, doanh 
nghiệp cần phải đổi mới mô hình kinh doanh, ứng 
dụng khoa học công nghệ, quản trị dựa trên công 
nghệ, hướng tới các mục tiêu phát triển sáng tạo, 
bền vững, bao trùm. Trong các hoạt động nghiên 
cứu đòi hỏi sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, giúp 
các doanh nghiệp và địa phương mở ra cơ hội hợp 
tác và cùng nhau phát triển. Từ đó giúp DN thủy 
sản ngày càng phát triển, xây dựng thương hiệu 
và bảo vệ thương hiệu, giữ vững chỗ đứng trên thị 
trường, tạo ra những thương hiệu quốc gia mang 
đẳng cấp quốc tế. nCác đại biểu tham quan sản phẩm, công nghệ phục vụ ngành thủy sản

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị 
Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Chủ tịch Quốc hội; Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ; các bộ ngành Trung ương, địa 
phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre 
Trần Ngọc Tam cho biết, Bến Tre vinh dự và tự hào 
là địa phương xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt 
Nam sang Hoa Kỳ.

Để đạt được thành quả trên, đó là nhờ vào sự hỗ 
trợ, giúp đỡ tích cực của các bộ, ngành Trung ương; 
sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao, các 
cơ quan chức năng của nước nhập khẩu và cộng 
đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng thời là sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu là đơn vị 
đã trực tiếp đăng ký và chuẩn bị về mọi mặt để đưa 
sản phẩm bưởi Bến Tre sang thị trường Hoa Kỳ - một 
thị trường khó tính, đòi hỏi quy trình sản xuất phải 
đạt kỹ thuật rất cao.

Hiện nay, toàn tỉnh đã được cấp 25 mã số vùng 
trồng bưởi da xanh xuất khẩu sang thị trường châu 
Âu và Hoa Kỳ. Trong đó, đối với thị trường Hoa Kỳ 
đã được cấp 11 mã số với diện tích 156,76ha, sản 
lượng 3.135 tấn/năm.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Trần Thanh Nam cho rằng, quả bưởi Việt Nam là loại 
trái cây thứ 7 của nước ta được phép nhập khẩu vào 
Hoa Kỳ, sau các loại quả: xoài, nhãn, vải, thanh long, 
chôm chôm và vú sữa.

Đây là kết quả của nỗ lực đàm phán suốt thời gian 
dài của các cơ quan chuyên môn giữa hai bên và sự 

đồng hành kiên trì của cộng đồng những người sản 
xuất và xuất khẩu bưởi Việt Nam.

Cả nước ta hiện có 105.400ha trồng bưởi, sản 
lượng gần 905 nghìn tấn; với các giống bưởi đa 
dạng, đặc trưng cho từng vùng miền. Riêng đồng 
bằng sông Cửu Long có khoảng 32 nghìn ha với sản 
lượng khoảng 369 nghìn tấn... Đây là dư địa và cơ 
hội rất lớn cho trái cây Việt Nam nói chung và quả 
bưởi tươi nói riêng để tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. 
Đồng thời là cơ hội quý giá đối với trái bưởi tươi và 
tiếp tục hứa hẹn kết quả đàm phán tích cực để mở 
cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản khác của 
Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Cục Bảo vệ thực vật đã trao giấy chứng 
nhận kiểm dịch thực vật cho Công ty cổ phần Tập 
đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu để xuất 
khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.  n
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CHÍNH SÁCH MỚI, NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC 
TRONG THÁNG 12/2022
   

Ảnh minh họa

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN GIAO 
THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA... LÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 12/2022.

Mức xử phạt VPHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tối đa 150 triệu đồng

Ngày 28/10/2022, Chính phủ ban hành 
Nghị định 90/2022/NĐ-CP về việc quản 
lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao 

quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của 
Nhà nước.

Theo đó, việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục 
vụ đối ngoại phải đảm bảo một số nguyên tắc. 
Cụ thể, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu 
quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công 
khai, minh bạch. Các khoản thu, chi liên quan 
đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ 
đối ngoại thực hiện theo quy định pháp luật 
về ngân sách nhà nước và quy định pháp luật 
liên quan.

Bên cạnh đó, giá cho thuê nhà phục vụ đối 
ngoại được xác định theo giá thị trường; đảm 
bảo bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và 
phát triển nhà phục vụ đối ngoại. Việc miễn 
hoặc giảm giá cho thuê nhà thấp hơn giá thị 
trường do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định 
trên nguyên tắc "có đi có lại", phù hợp với quan 
hệ đối ngoại của Nhà nước…

Đối với quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại 
sử dụng theo hình thức hỗ tương, căn cứ Điều 
ước quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước 
ngoài, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử 
dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện thỏa 
thuận với tổ chức nước ngoài có chức năng 
ngoại giao được sử dụng nhà để ký Hợp đồng 
(hoặc Thỏa thuận) sử dụng nhà quy định về 
trách nhiệm các bên trong thời gian sử dụng.

Ngoài ra, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, 
sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại tổ chức thực 
hiện bàn giao nhà, đất cho tổ chức nước ngoài 
có chức năng ngoại giao; thực hiện nhiệm vụ 
thuộc trách nhiệm của bên Việt Nam đối với 
việc sử dụng nhà, đất ghi tại Điều ước quốc tế; 
tổ chức thực hiện tiếp nhận, bảo vệ nhà, đất do 
tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
trả lại khi hết thời hạn sử dụng hỗ tương…
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12/2022.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành 

Nghị định 88/2022/NĐ-CP về việc 
quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Theo đó, phạt tiền từ 3.000.000 triệu 

đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: Không tổ chức giảng dạy 
theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời 
khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án; 
Không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc 
thời gian đào tạo lý thuyết, thời gian đào 
tạo thực hành của từng môn học, mô đun 
trong chương trình đào tạo. Đối với hành 
vi tổ chức cho người học bảo vệ khóa luận 
tốt nghiệp không đủ điều kiện theo quy 
định bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 
40.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 2.000.000 
đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi 
làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh 

làm bài. Ngoài ra, hành vi xét công nhận 
tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều 
kiện tốt nghiệp theo quy định bị phạt tiền từ 
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đáng chú ý, phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau: Sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ của người khác hoặc cho người 
khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của 
mình; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy 
xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. Đối 
với hành vi bố trí số lượng người học vượt 
quá quy mô lớp học bị phạt tiền như sau: 
Khi vượt quá quy mô lớp học từ 30 - 50% 
bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng; Khi vượt quá quy mô lớp học từ 
50% trở lên bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng;
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
TP. HỒ CHÍ MINH
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Ngày 24/10/2022, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã ban hành Thông tư 
12/2022/TT-BTNMT về việc sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên 
và môi trường.

Cụ thể, theo quy định mới, một số chức 
danh như địa chính viên hạng II, địa chính 
viên hạng III, địa chính viên hạng IV cần đáp 
ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi 
dưỡng sau: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm 
hoặc ngành, chuyên ngành đất đai, địa chính, 
bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý; có chứng 
chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành địa chính (bỏ yêu cầu về chứng 
chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học so với quy 

định cũ). Ngoài ra, đối với tiêu chuẩn về năng 
lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoài các tiêu 
chuẩn đã được quy định, địa chính viên hạng 
III phải có thêm kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân 
tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng 
dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc 
làm. Viên chức thăng hạng từ chức danh địa 
chính viên hạng III lên chức danh địa chính 
viên hạng II phải có thời gian công tác giữ 
chức danh địa chính viên hạng III hoặc tương 
đương đủ từ 9 (chín) năm trở lên, trong đó 
thời gian gần nhất giữ chức danh địa chính 
viên hạng III đủ từ 2 (hai) năm trở lên (quy 
định cũ 1 năm).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
9/12/2022.

Ngày 9/11/2022, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-TTg 
về cơ chế, chính sách khuyến khích phát 

triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên bố trí 

vốn đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông vận tải đường thủy nội địa theo kế 
hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát 
và quy hoạch các bến khách ngang sông tại địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để 
đảm bảo việc đầu tư mới các bến khách phù 
hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Đầu 

tư công 2020 trong trường hợp sử dụng ngân 
sách địa phương để đầu tư; ưu tiên bố trí đất 
xây dựng cảng thủy nội địa khai thác hàng 
công-ten-nơ ở phía Bắc và khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn nghiên cứu hướng dẫn các địa phương 
có quy định cụ thể các điều kiện để đầu tư, xây 
dựng các kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy 
nội địa, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục 
hồi phương tiện thủy nội địa ở ngoài đê được 
hoạt động hiệu quả trong mùa mưa lũ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/12/2022.

Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành 
Nghị định 82/2022/NĐ-CP về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất.

Theo đó, bổ sung quy định về các trường 
hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa 
chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp. Cụ thể:

Một là, hoạt động pha loãng, phối trộn hóa 
chất không xảy ra phản ứng hóa học tạo thành 
hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực công nghiệp để đưa vào quá 
trình sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa 
khác của chính tổ chức, cá nhân.

Hai là, thành phần hóa chất trong hỗn hợp 
chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp có hàm lượng trong hỗn hợp chất nhỏ 
hơn 0,1%.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tiền chất công 
nghiệp để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa 
khác phải thực hiện các quy định tại Chương 
V của Luật hóa chất. Ngoài ra, phải có đầy đủ 
hóa đơn mua tiền chất công nghiệp, giấy tờ 
chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thông tin về 
nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà cung 
cấp các loại tiền chất công nghiệp, có phiếu 
xuất kho, nhập kho; phải lập sổ theo dõi tình 
hình sử dụng tiền chất công nghiệp với các 
thông tin theo quy định.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng tiền chất 
công nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có biện 
pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp 
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc làm thất thoát tiền chất công nghiệp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI 
HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

Ảnh minh họa

Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa để cải tạo, 
nâng cấp luồng đường thủy nội địa trên các tuyến vận tải chính

VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI 
TRƯỜNG ĐƯỢC BỎ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, 
CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Ảnh minh họa
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 “VÌ AN NINH TỔ QUỐC VÀ BÌNH YÊN 
CUỘC SỐNG” LẦN THỨ V

BÁ VƯƠNG

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 
– 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 
19/8/2025), Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ phát động 
Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên 
cuộc sống” lần thứ V, giai đoạn 2022 – 2025.

hượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công 
an, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Cuộc thi 
dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Dự buổi Lễ phát động có các đồng 
chí: Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội 
Nhà văn Việt Nam, đồng Chủ tịch Hội 
đồng chỉ đạo Cuộc thi; Thiếu tướng Đỗ 

Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công 
an nhân dân (CAND), Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng chỉ đạo Cuộc thi; Nguyễn Minh Nhựt, 
Vụ trưởng Vụ Văn hóa – văn nghệ, Ban Tuyên 
giáo Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo 
các cục chức năng thuộc Bộ, đại diện các ban 
chức năng của Hội Nhà văn Việt Nam cùng hơn 
100 nhà văn, tác giả trong và ngoài lực lượng 
CAND…

Từ năm 1999 đến nay, Bộ Công an đã phối 
hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành 
công 04 cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và 
ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc 
sống” (lần thứ nhất từ năm 1999 - 2002; lần thứ 
hai từ năm 2007 - 2010; lần thứ ba từ năm 2012 
- 2015; lần thứ tư từ 2017 - 2020); thu hút hàng 
trăm nhà văn cả trong và ngoài lực lượng CAND 
tham gia, với hàng trăm tác phẩm dự thi có giá 
trị và đạt giải cao.

Giới thiệu về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Thiếu 
tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền 
thông CAND cho biết: Nội dung Cuộc thi viết về 
những chiến công của lực lượng CAND từ ngày 
đầu thành lập đến nay; phản ánh hình tượng 
người chiến sĩ CAND Việt Nam và phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phản ánh về 
công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng 
lực lượng CAND, trong đó phản ánh đậm nét về 
công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm 
của lực lượng CAND, nhất là đấu tranh với các 
loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống 
trong giai đoạn hiện nay. 

Đối tượng tham gia là các nhà văn, người 
viết trong và ngoài lực lượng CAND. Ban Tổ 
chức bắt đầu nhận bản thảo dự thi sau Lễ phát 

động và kết thúc vào ngày 15/4/2025 (theo dấu 
bưu điện hoặc thời gian gửi email). Lễ tổng kết 
và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào 
tháng 8/2025. Địa chỉ nhận tác phẩm: Nhà Xuất 
bản CAND, số 100 Yết Kiêu, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (Email: 
xuanbancongan@gmail.com).

Các tác phẩm được lựa chọn qua vòng sơ 
khảo sẽ được in trọn vẹn hoặc trích giới thiệu 
trên các ấn phẩm của Nhà Xuất bản CAND, Báo 
CAND, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Báo Văn nghệ 
của Hội Nhà văn Việt Nam. Tác giả được hưởng 
bản quyền, nhuận bút theo chế độ hiện hành. 
Tác phẩm được giải thưởng sẽ được Nhà Xuất 
bản CAND in thành sách, tác giả được hưởng 
tiền giải thưởng, nhuận bút theo quy định, bản 
quyền tiếng việt của tác phẩm đạt giải được 
Nhà Xuất bản CAND giữ trong vòng 03 năm kể 
từ khi công bố giải. 

Về cơ cấu giải thưởng, đối với thể loại tiểu 
thuyết có 03 giải A (mỗi giải trị giá 50 triệu 
đồng), 04 giải B (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng), 
05 giải C (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng), 07 giải 
Khuyến khích (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng). Đối 
với thể loại truyện và ký có 02 giải A (mỗi giải trị 
giá 40 triệu đồng), 03 giải B (mỗi giải trị giá 20 
triệu đồng), 05 giải C (mỗi giải trị giá 10 triệu 
đồng), 05 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 07 
triệu đồng). Ngoài ra, có một số giải thưởng phụ 
để động viên, khuyến khích các tác giải tham 
gia dự thi.

Phát biểu tại buổi Lễ, Nhà văn Nguyễn Quang 
Thiều mong muốn, các tác giải tham gia Cuộc 
thi lần này sẽ mang đến những trang viết xuất 
sắc, ấn tượng, qua đó hé lộ, khám phá nhiều 
vẻ đẹp của lực lượng CAND, thể hiện qua cuộc 
sống rất bình dị của cán bộ, chiến sĩ trong đời 
thường cũng như trong công việc âm thầm và 
đầy hi sinh của họ. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn, Hội 
Nhà văn Việt Nam tích cực phối hợp, hỗ trợ, 
hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức 
Cuộc thi; các nhà văn tích cực hưởng ứng, nỗ 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. 

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND giới 
thiệu về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát 
biểu tại Lễ phát động

CUỘC THI SÁNG TÁC TIỂU THUYẾT, TRUYỆN VÀ KÝ VỀ ĐỀ TÀI

lực tham gia và phấn đấu đạt được những thành 
tích cao nhất. Ban Giám khảo Cuộc thi sẽ làm 
việc với tinh thần chuyên nghiệp, công tâm, 
khách quan để chọn ra những tác phẩm tiêu 
biểu xuất sắc và nổi trội, góp phần quan trọng 
vào thành công Cuộc thi; Ban Tổ chức, các đơn 
vị chức năng của Bộ nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chủ động, kịp thời tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để Cuộc thi đạt kết quả cao nhất… n
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LẮNG NGHE ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN ĐƯỢC TỐT HƠN
PV

“Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” là hình thức đối thoại công khai giữa Nhân dân và lực lượng 
Công an, được Công an tỉnh Quảng Bình triển khai và đạt được hiệu quả cao.

Việc tổ chức thành công những buổi đối thoại công 
khai như vậy, lực lượng Công an sẽ nhận được 
những góp ý chân thực, thẳng thắn, khách quan 

về hoạt động của lực lượng Công an, nhất là lực lượng 
Công an cơ sở, hàng ngày hàng giờ tiếp xúc trực tiếp với 
Nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Bình xác định: “Lắng nghe Nhân 
dân để phục vụ được tốt hơn”. Chính vì vậy ngay từ đầu 
năm, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc tổ 
chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và 
khảo sát sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng 
Công an năm 2022.

Để đạt hiệu quả cao, Công an các huyện, thị xã, thành 
phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức 
các Hội nghị đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư, thu 
hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp ý với 
gần 10.500 đại biểu tham gia, trong đó có gần 10.000 
đại biểu là Nhân dân ở các khu dân cư...

Tại các Hội nghị, lực lượng Công an đã phát phiếu 
khảo sát sự hài lòng của Nhân dân gồm các nội dung 
về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; quản lý hành chính 

về trật tự xã hội, cải cách thủ tục hành chính; phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt là khảo 
sát về thái độ, tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử của 
cán bộ, chiến sỹ Công an trong giải quyết công việc liên 
quan đến cơ quan, tổ chức và Nhân dân… trực tiếp trả 
lời, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị đề xuất chính 
đáng của người dân, qua đó giúp lực lượng Công an 
rút ra những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa 
chữa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây 
dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây 
dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Thông qua đối thoại, lực lượng Công an từ tỉnh đến 
cơ sở đã nhận được gần 1.300 ý kiến của Nhân dân về 
các lĩnh vực: Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm 
pháp luật khác; Công tác quản lý hành chính về trật tự 
xã hội, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ Nhân 
dân được tốt hơn, trong đó có hơn 180 ý kiến đóng góp 
xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

Trên tinh thần cầu thị, các ý kiến đóng góp và kiến 
nghị của Nhân dân đã được lực lượng Công an tỉnh tiếp 

Lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân để phục vụ tốt hơn.

PHẤN ĐẤU 100% NGƯỜI BỊ TAI NẠN 
LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ 
THEO QUY ĐỊNHTHANH TÂM

Tại Kế hoạch thực hiện Chương trình 
an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-
2025, Đà Nẵng đưa ra mục tiêu 100% 
người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, 
trợ cấp theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
vừa ban hành. Theo đó, thành phố đã đưa ra 
những mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Trung bình 

hằng năm, giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, 
tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề 
nghiệp và 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao 
động.

100% người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động được tập 
huấn nâng cao năng lực. Trên 80% số người lao động 
làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện. Trên 90% 
số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù 
hợp về an toàn, vệ sinh lao động. 100% số vụ tai nạn 
lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo 
quy định pháp luật.

Loại hình cơ sở, khu vực ưu tiên là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. Một số ngành, nghề có nguy cơ cao về tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được ưu tiên như: xây 
dựng; khai khoáng; dệt may; da giày; cao su; điện; điện 
tử; hóa chất; cơ khí; chế biến các sản phẩm từ gỗ; chế 
biến và bảo quản thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng...

Đối với các làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 
doanh ở lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động 
như: khai khoáng; làm đá; cơ khí; thu mua và tái chế 
phế liệu; sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác đá; dệt 
nhuộm, may mặc; thủ công mỹ nghệ...

Kế hoạch nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; 
phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 
chăm sóc sức khoẻ người lao động; bảo đảm an toàn 
tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, 
tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức. Kế hoạch góp 
phần tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào sự phát 
triển bền vững của thành phố. n

Người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động sẽ được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

thu nghiêm túc. Qua đó, mong muốn Nhân dân luôn 
đồng sức, đồng lòng, hỗ trợ giúp đỡ, kịp thời đóng góp 
ý kiến cho lực lượng Công an Quảng Bình để phát huy 
những mặt mạnh, khắc phục hạn chế, xây dựng lực 
lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện 
đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. n
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Thêm 13 nhân viên của một công ty 
bị khởi tố vì đòi nợ kiểu vu khống

THÀNH CHUNG

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 nhân viên 
thuộc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Power Law để điều tra về hành vi "Vu khống" 
theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015.

ơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can 
để tạm giam đối với 11 bị can và ra lệnh 
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công 
an Quận 12 nắm được thông tin về việc 
một số công ty có hoạt động dùng điện 

thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bới, lợi dụng 
mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình 
ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người 
vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ. 
Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo 
các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, lên danh 
sách và có kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Sau đó, Công an Quận 12 phối hợp Phòng Cảnh 
sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Công an 
Thành phố tiến hành kiểm tra hành chính Công ty 
Luật Trách nhiệm hữu hạn Power Law (Quốc lộ 1, 
phường An Phú Đông, Quận 12). Đồng thời, Viện 
Kiểm sát nhân dân Quận 12 phối hợp khám xét 
công ty trên.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác 
định, Ban lãnh đạo và 83 nhân viên công ty có nghi 
vấn liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ quan 
Công an đã tiến hành kiểm tra, niêm phong những 
vật dụng, thiết bị điện tử và đưa 83 người có liên 
quan về trụ sở làm việc.

Sau khi tiến hành ghi lời khai, đấu tranh xác định 
35 đối tượng có hành vi sử dụng, cắt ghép hình 
ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người 
vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín 
của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi 
nợ. Khai thác dữ liệu máy tính, thiết bị điện tử của 
những đối tượng có liên quan, bước đầu cơ quan 
Công xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước.

Trước đó, vào ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát 
điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi 
tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 
đối với 13 nhân viên Công ty Tài chính Trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Mirae Asset để điều tra về 
tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015. 
Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn trên mà các 
nhân viên sử dụng để thu hồi nợ là bất hợp pháp.

Để đòi nợ đối với nhóm khách nợ quá hạn trên 
180 ngày, nhóm nhân viên trên sử dụng điện thoại, 
các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi 
bới, đe dọa hoặc cắt ghép hình ảnh người vay tiền, 

người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh 
đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh 
báo lừa đảo... Sau đó, nhóm này gửi cho khách 
hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người 
vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm 
gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng 
Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, 
người dân không nên vay tiền từ các tổ chức tín 
dụng đen, các đối tượng cho vay lãi nặng, các tổ 
chức ngoài xã hội, tránh để lộ lọt thông tin và hình 
ảnh cá nhân. Người dân mạnh dạn tố cáo các 
hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy 
tín của bản thân và người xung quanh tới cơ quan 
Công an gần nhất để kịp thời xử lý. n

Lực lượng công an khám xét Công ty Luật TNHH Power Law. Ảnh: TTXVN

Các bị can tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

THỦY TIÊN

Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp 
tục triển khai cao điểm tấn công, 
triệt phá loại tội phạm cá độ theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ...

ại cuộc họp báo Chính phủ thường 
kỳ chiều 1/12, Trung tướng Tô Ân Xô, 
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho 
biết, trước ngày khai mạc World Cup 
1 tuần, lãnh đạo Bộ Công an đã có 
điện chỉ đạo các đơn vị địa phương 

và đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 
phạm, đặc biệt là cá độ bóng đá.

Trong đó lực lượng chủ yếu của Công an là 
cảnh sát hình sự, an ninh mạng và tội phạm 
sử dụng công nghệ cao, quản lý hành chính 
và đặc biệt là công an xã, phường… tập trung 
phòng chống cá độ bóng đá.

Theo thống kê, đến nay, lực lượng công 
an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối 
tượng, số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng 
chục nghìn tỷ đồng.

Điển hình là Cục Cảnh sát hình sự đã phối 
hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công 

MINH PHƯƠNG

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết 
định khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm 
giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ 
chức” để điều tra làm rõ vụ 2 chiếc xe 
ô tô không có nguồn gốc hợp pháp do 
Cục Hải quan Đồng Tháp phát hiện, 
bắt giữ.

Điều tra vụ đưa ô tô trái phép vào Việt Nam
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TRIỆT PHÁ 52 VỤ LIÊN QUAN CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ VỚI 
SỐ TIỀN GIAO DỊCH HÀNG CHỤC NGHÌN TỶ ĐỒNG
an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai triệt 
phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, tổng số 
tiền giao dịch ước tính hơn 30.000 tỷ đồng, bắt 
giữ 14 đối tượng có liên quan.

Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục triển 
khai cao điểm tấn công. "Càng về cuối mùa World 
Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn, công an sẽ tiếp 
tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền về phương 
thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội 
phạm để nâng cao nhận thức cho người dân và 
các cơ quan, đơn vị, không để các đối tượng lợi 
dụng và hoạt động phạm tội.

Thứ hai, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm 
tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tập 
trung lực lượng đấu tranh triệt phá các đường 
dây, băng nhóm, tụ điểm, tổ chức đánh bạc, cá 

Trung tướng Tô Ân Xô cung cấp thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo

độ bóng đá, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại 
tội phạm phát sinh liên quan đến việc cướp, 
cướp giật, trộm cắp tài sản.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành 
liên quan, nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Ngân hàng Nhà nước để kịp thời ngăn chặn 
nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật liên 
quan đến đánh bạc, chặn các nội dung quảng 
cáo có liên quan đến đánh bạc. Chỉ đạo các nhà 
cung cấp dịch vụ viễn thông, ngân hàng thương 
mại cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng để 
ngăn ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền 
liên quan đến cá độ bóng đá.

Thứ tư, rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp 
luật có liên quan, tăng cường đầu tư trang 
thiết bị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tổ chức 
phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với nạn cá 
độ bóng đá. n

MUA BÁN LÒNG VÒNG NHẰM 
HỢP THỨC HÓA Ô TÔ KHÔNG 
NGUỒN GỐC HỢP PHÁP

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng đã 
thuê chứng minh nhân dân của người khác để 
đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 

với giá 500.000 đồng/hồ sơ xe nhằm mua bán lòng 
vòng, hợp thức hóa xe vi phạm.

Qua kiểm soát địa bàn, Đội Kiểm soát Hải quan 
- Cục Hải quan Đồng Tháp phối hợp với Công an 
huyện Tân Hồng tiến hành kiểm tra dấu hiệu 2 chiếc 
xe ô tô có dấu hiệu vi phạm được phát hiện tại gara 
sửa chữa xe ô tô tại ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện 
Tân Hồng.

Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Lê Văn An - 
người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký xe 
ô tô 66A-157.80 cho biết: Thỏa thuận mua chiếc 
xe này từ ông Lê Quốc Thanh. Lúc sang tên xong 

cho ông An, do ông An chưa có tiền trả đủ nên ông 
Thanh chưa giao xe và giấy tờ cho ông An. Ngoài 
chiếc xe nêu trên, Đội Kiểm soát Hải quan còn phát 
hiện ông Lê Văn An đứng tên chủ sở hữu xe ô tô biển 
kiểm soát 66A-159.28. Qua điều tra của cơ quan Hải 
quan cho thấy, 2 chiếc xe trên được mua bán lòng 
vòng, có dấu hiệu làm giả giấy tờ, con dấu của cơ 
quan, tổ chức.

Theo kết quả xác minh của Đội Kiểm soát Hải quan, 
ông Phan Bội Hên làm nghề dịch vụ photocoppy tại 
thành phố Cà Mau. Vào tháng 2/2021, có một người 
đàn ông tên Long, ở Cần Thơ đề nghị ông Hên cho 
thuê giấy chứng minh nhân dân để làm giấy chứng 
nhận đăng ký xe ô tô (giá thuê 500.000 đồng/hồ sơ 
xe) và được ông Hên đồng ý. Theo yêu cầu của ông 

Long, sau đó ông Hên có đến phòng công chứng để 
ký các hợp đồng và giấy ủy quyền bán 2 xe ô tô.

Từ kết quả điều tra, Cục Hải quan Đồng Tháp 
nhận thấy 2 chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 
66A.157.80 và 66A-159.28 hiện do ông Lê Văn An 
đứng tên chủ sở hữu có dấu hiệu là xe có nguồn gốc 
nhập lậu; được làm giả hồ sơ của xe sản xuất, lắp 
ráp trong nước, làm giả hóa đơn xuất bán của Công 
ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt để làm thủ tục đăng 
ký lưu hành tại Cơ quan Cảnh sát Giao thông. Vụ 
việc có dấu hiệu của Tội làm giả con dấu, tài liệu của 
cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu 
giả của cơ quan, tổ chức (Điều 341) và tội Buôn lậu 
(Điều 188) của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 
đổi, bổ sung năm 2017. n
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Tuyên truyền Luật Biên phòng 
cho người dân vùng biên giới

QUỐC VIỆT-HỒNG ANH

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam 
vừa phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện 
miền núi: Nam Giang, Tây Giang tổ chức 
tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam 
bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp biểu 
diễn văn nghệ phục vụ cán bộ và nhân dân ở 
khu vực biên giới Việt-Lào.

Tại các địa phương, Đội Tuyên truyền văn 
hóa của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam 
đã sân khấu hóa kịch thông tin “Luật Biên 

phòng - một lòng nắm bắt, vững chắc biên cương, 
quê hương mạnh giàu” bằng hình thức dân ca bài 
chòi và các làn điệu dân ca khác của Quảng Nam.

Chương trình đã đem đến cho công chúng 
nhiều tiết mục hát múa ca ngợi Đảng quang 
vinh, Bác Hồ vĩ đại; vẻ đẹp của quê hương, đất 
nước và con người Việt Nam; ca ngợi hình ảnh 
người chiến sĩ biên phòng và nhân dân các dân 
tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bằng hình thức sân khấu hóa, Đội Tuyên 
truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng Quảng 
Nam đã chuyển tải được nội dung tuyên truyền 
Luật Biên phòng Việt Nam; góp phần nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân 
ở khu vực biên giới.

Dịp này, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và 
các nhà hảo tâm đã trao 170 suất quà (trị giá 
hơn 80 triệu đồng) tặng các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn ở bốn xã biên giới: La Êê, 
Chơ Chun (huyện Nam Giang), A Nông, Bha Lêê 
(huyện Tây Giang). n Đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam biểu diễn văn nghệ 

phục vụ người dân ở khu vực biên giới

Trao quà tặng người dân 2 xã: A Nông, Bha Lêê (huyện Tây Giang)

SÓC TRĂNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT HƠN 1.000 NGƯỜI 
KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN

NGUYỄN PHONG - VĂN LONG

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội 
nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.000 đại 
biểu là cán bộ, công chức, nhân dân, ngư dân trên địa bàn 11 xã, 
phường, thị trấn khu vực biên giới biển thuộc huyện Trần Đề, Cù 
Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.

Tại hội nghị các đại biểu được 
tuyên truyền, phổ biến những 
nội dung cơ bản của Luật Biên 

phòng Việt Nam; Nghị định 106/NĐ-
CP/2021 ngày 6/12/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều Luật 
Biên phòng Việt Nam quy định cụ thể 
về hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên 
phòng theo 3 cấp, chính sách ưu đãi, 
chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ 
Bộ đội Biên phòng và trách nhiệm của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền 
địa phương các cấp trong phối hợp xây 
dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, 
khu vực biên giới; Chỉ thị 01/CT-TTg 

ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về triển khai thực hiện phong trào 
“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia 
trong tình hình mới”.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật về 
biên phòng cho cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân, từ đó xây dựng khu vực biên 
giới, vùng biển ổn định về an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu 
cầu phát triển của tỉnh nhà; thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng 
biển của Tổ quốc. n

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cù Lao Dung
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Nghệ sĩ Phi Thanh Vân  
TỔ CHỨC BUỔI WORKSHOP CHIA SẺ  
“BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC VÀ GIÀU CÓ”

ĐỨC HẢI - NGỌC TRÚC

Mới đây, Hoa hậu doanh nhân – Nghệ sĩ Phi Thanh Vân tổ chức buổi workshop chia sẻ “Bí quyết hạnh phúc và giàu có”, 
đồng thời kết hợp đấu giá tranh tại phòng trà Diễm Thùy (Quận 1, TP.HCM).

ài năm gần đây, khán giả bất ngờ 
trước sự thay đổi ngoạn mục của Hoa 
hậu doanh nhân – Chuyên gia tâm 
lý – Diễn giả - Nghệ sĩ Phi Thanh Vân 

từ ngoại hình đến khí chất. Phi Thanh Vân mang 
đến nguồn năng lượng tích cực, vui tươi khi nói 
chuyện với công chúng. Không chỉ vậy, người đẹp 
còn mát tay trong các dự án kinh doanh lớn cũng 
như đấu giá tranh.

Tại buổi workshop, người tham dự được lắng 
nghe những chia sẻ về “Bí quyết hạnh phúc và 
giàu có” từ Diễn giả Phi Thanh Vân. Người đẹp 
chia sẻ một số nguyên tắc để sống hạnh phúc 
là: tự tin, biết ơn – tín ngưỡng, tự yêu thương bản 
thân, giảm các thói quen xấu, giữ thói quen suy 
nghĩ tích cực, thực hành tốt các kỹ năng về lập 
trình ngôn ngữ tư duy NLP (Neuro – Linguistic 
Programming).

“Tôi làm đúng các nguyên tắc trong Luật hấp 
dẫn, trực quan hóa thành công trước các kế 
hoạch, dự án đang thực hiện để đạt kết quả thành 
công tốt đẹp. Đặc biệt, tôi luôn đặt hết niềm tin 
vào Vũ Trụ - Tâm Linh – Tín Ngưỡng và tình yêu 
thương chân thành, mở rộng tâm từ và tha thứ, 
luôn tri ân Vũ Trụ và có đức tin tuyệt đối vào Phật, 
Trời, Đức Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ... Về các 
mối quan hệ trong cuộc sống, tôi luôn biết ơn 
tất cả các quý nhân đã giúp đỡ mình. Chính sức 
mạnh của lòng biết ơn sẽ giúp tâm chúng ta trở 
nên thuần dịu, trong sáng, không bị ngã mạn, thu 
hút những nguồn năng lượng tích cực, những quý 
nhân đến với mình ngày càng nhiều hơn”, người 
đẹp cho hay.  

Bên cạnh đó, Diễn giả Phi Thanh Vân còn chia 
sẻ những bí quyết giúp bản thân ngày càng trẻ 
đẹp, hạnh phúc và thành đạt: “Tôi luôn làm mới 
bản thân, luyện tập yoga, thiền và tập gym thường 
xuyên để duy trì sức khỏe, vóc dáng, nâng cao 
tầng số năng lượng bản thân. Ngoài ra, tôi còn 
là một thiền nhân 6 năm nay nên mọi người thấy 
tôi luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi thường 
nghe nhạc thiền, nhạc Phật và ngồi thiền mỗi 
ngày. Sau khi dành thời gian ngồi thiền hơn 30 
phút, tôi cảm thấy thần thái tươi sáng hơn, trẻ đẹp 
ra, nước da hồng hào hơn trước, thân tâm nhẹ 
nhàng, điềm tĩnh, tâm trí trở nên minh mẫn hơn 
bao giờ hết”.

Để thành công trong cuộc sống, việc phải vượt 
qua thử thách và trở ngại là điều tất yếu. Phi 
Thanh Vân cho rằng, khi gặp khó khăn cần phải 

giữ bình tĩnh, không được bỏ cuộc. “Tôi đồng ý 
với ý kiến của các chuyên gia kinh tế đã phân 
tích rằng: Trên thực tế có 20% những trở ngại mà 
chúng ta gặp phải làm cho chúng ta không thể 
thành công được. Nhưng khi chúng ta tập trung 
toàn tâm toàn sức lực của mình để giải quyết 
20% đó thì 80% vấn đề còn lại tự nhiên sẽ được 
giải quyết, hanh thông và đạt được kết quả tốt 
đẹp. Vì thế, khi gặp các tình huống khó khăn, thử 
thách, chúng ta phải thật bình tĩnh để xác định 
đâu là những trở ngại cần phải vượt qua, không 
bị nản lòng, bỏ cuộc giữa chừng trước khi đi đến 
thành công”, Phi Thanh Vân bày tỏ.

Ngoài ra, buổi workshop “Bí quyết hạnh phúc và 
giàu có” của Diễn giả Phi Thanh Vân còn kết hợp 
với hoạt động đấu giá tranh của Họa sĩ ăn chay 
trường – Biên tập viên - Nhà ẩm thực chay Đỗ 
Thiên Hương. Hai tác phẩm của họa sĩ Đỗ Thiên 
Hương được đấu giá thành công là "Năng lượng 
xanh quê hương" và "Vườn hạnh phúc".

Họa sĩ Đỗ Thiên Hương gửi lời tri ân: “Để sáng 
tác được dòng tranh năng lượng xanh bình an, 
hạnh phúc cho mọi người thưởng thức, con xin 
chân thành cảm tạ Ơn Trên, Đức Ngài Quan Thế 
Âm Bồ Tát và Ân Sư... đã cho con  cảm nhận được 
tình yêu thương bao la, phúc lạc của Các Ngài... 
Về phía Ban tổ chức, tôi trân trọng cảm ơn Chi 
Hội Tâm Tài Đức trực thuộc Trung Ương Hội Giáo 
Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam 
(Trung Ương Hội GDCSSKCĐVN) cùng Chủ tịch 
Chi Hội Tâm Tài Đức là Diễn giả Phi Thanh Vân đã 
cùng mình đấu giá thành công 2 bức tranh "Năng 

Đôi bạn tâm giao Họa sĩ Đỗ Thiên Hương (bên trái) và Diễn giả Phi Thanh Vân

Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Đại diện phía Nam của Trung Ương Hội 
GDCSSKCĐ Việt Nam chúc mừng Diễn giả Phi Thanh Vân - Phó Đại diện 
phía Nam

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Phi Hùng phát biểu cảm nhận về bức tranh “Năng 
lượng xanh quê hương”

lượng xanh quê hương" và "Vườn hạnh phúc".
Ông Võ Khoa Học – Giám đốc Công Ty TNHH 

Thanh Hà Media Creation Solution nhận xét: “Lần 
đầu tiên tôi được mời tham dự một buổi workshop 
mang ý nghĩa nhân văn, giúp cho nhiều người có 
suy nghĩ tiêu cực sẽ thay đổi tư duy tốt hơn. Đặc 
biệt, người đẹp Phi Thanh Vân đã có một sự thay 
đổi ngoạn mục về phong cách sống và tư duy đổi 
mới, tích cực, tạo nên sức hút, hấp dẫn cho người 
nghe, quan trọng ở tính thuyết phục chứ không 
mang tính chất minh họa. Đến tiết mục đấu giá 
tranh thành công, tôi rất ấn tượng về hai bức tranh 
của họa sĩ Đỗ Thiên Hương với những sắc màu 
đầm ấm, tươi mới, nhẹ nhàng, trong lành, tạo nên 
một cảm giác bình an, hạnh phúc khiến người 
xem được những giây phút thư giãn và đầy hào 
hứng, phấn khởi khi tham dự chương trình”.  n   
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NINH THUẬN 
KHỞI ĐỘNG 
TUẦN LỄ LƯỚT 
VÁN DIỀU 
QUỐC TẾ 2022

“Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các 
sự kiện Văn hóa, Du lịch Ninh Hải-Ninh 
Thuận 2022” sẽ diễn ra từ ngày 16-
25/12/2022 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Các vận động viên bộ môn lướt ván diều tập luyện tại Ninh Thuận

BND huyện Ninh Hải, tỉnh 
Ninh Thuận đã tổ chức 
buổi họp báo, cung cấp 
thông tin về chương trình 
tổ chức biểu diễn “Tuần lễ 
Lướt ván diều quốc tế và 

các sự kiện Văn hóa, Du lịch Ninh Hải-Ninh 
Thuận 2022”.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND huyện 
Ninh Hải Trần Minh Thái cho biết, mục tiêu 
của sự kiện lần này nhằm tăng cường sự 
liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các 
địa phương, tạo cơ hội để các doanh nghiệp 
lữ hành trong và ngoài tỉnh tìm hiểu, mở 
rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch 
mới.

Sự kiện cũng nhằm nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành 
và đồng bào các dân tộc trong việc bảo 
tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền 
thống tốt đẹp, tài nguyên thiên nhiên để 
phát triển du lịch và giới thiệu, quảng bá 
các giá trị văn hóa, các loại hình du lịch 
sinh thái, cộng đồng, thể thao, sản phẩm 
nông nghiệp đặc trưng, nhằm thu hút các 
nguồn lực đầu tư phát triển du lịch tỉnh 
Ninh Thuận trong tương lai.

Cùng trong chuỗi của sự kiện còn có nhiều 
hoạt động khác, như: Giải đua thuyền trên 
Đầm Nại, thi đấu bóng chuyền nữ bãi biển, 
hành trình chinh phục sân Golf Na Ra-Bình 
Tiên, Festival biểu diễn lướt ván diều quốc tế 
Sailing Bay Ninh Chữ, lễ hội Hoa Mai Vàng 
Vĩnh Hy gắn với triển lãm gian hàng OCOP, 
hành trình khám phá Khu dự trữ sinh quyển 

Thế giới Núi Chúa, giải việt dã "Chinh phục 
cung đường Bình Tiên-Vĩnh Hy".

Ngoài ra, các chương trình văn hóa, văn 
nghệ, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực, 
chợ Noel, người mẫu nhí, lễ hội hóa trang… 
diễn ra hằng đêm.

“Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự 
kiện Văn hóa, Du lịch Ninh Hải-Ninh Thuận 
2022” thu hút hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân, 
đạo diễn, biên đạo, ca sĩ, diễn viên cùng 
hàng nghìn học sinh, sinh viên, vận động 
viên, trọng tài thể thao tại địa phương và 
các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

Sự kiện diễn ra từ ngày 16-25/12/2022.
Những năm qua, huyện Ninh Hải (Ninh 

Thuận) thu hút nhiều tập đoàn, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước đầu tư hàng 
nghìn tỷ đồng vào lĩnh vực phát triển du lịch.

Từ năm 2016 đến 2020, huyện đã đón 
tiếp gần 4 triệu lượt du khách trong nước và 
quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, tổng 
thu nhập toàn xã hội từ hoạt động du lịch 
đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Chủ tịch huyện Ninh Hải Trần Minh Thái 
chia sẻ, trong 2 năm ảnh hưởng đại dịch 
Covid-19, lượng du khách đến tham quan 
giảm dưới 1 triệu lượt, tổng thu chỉ đạt hơn 
710 tỷ đồng.

Sự kiện này mở ra vị thế mới cho việc 
khôi phục và phát triển du lịch địa phương 
sau đại dịch. Hiện, cơ sở hạ tầng và kế 
hoạch tổ chức cho sự kiện đã sẵn sàng, 
dự kiến đón tiếp hàng triệu du khách trong 
và ngoài nước đến Ninh Thuận trước năm 
mới 2023. n

NGUYỄN TRUNG

Đam mê môn lướt ván diều tại một trong những vùng biển ấn tượng nhất 
Việt Nam.
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Khởi tố hình sự vi phạm quy định về an toàn 
thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang

PHONG NGUYÊN

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh 
Khánh Hòa đã ra Quyết định số 142/QĐ-VPCQCSĐT khởi tố vụ án hình sự vi 
phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự xảy ra tại 
Trường iSchool Nha Trang, ngày 17/11 vừa qua.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trưa 17/11, 
Trường iSchool Nha Trang, địa chỉ số 
25 đường Hai Bà Trưng, phường Xương 

Huân, thành phố Nha Trang tổ chức ăn bán trú 
cho học sinh tại nhà ăn của nhà trường. Đến 
tối cùng ngày, nhiều học sinh có biểu hiện đau 
bụng, nôn, tiêu chảy, sốt..., nghi do ngộ độc thực 
phẩm. Có 662 học sinh được điều trị cả nội trú 
lẫn ngoại trú tại các bệnh viện trên địa bàn. Sau 
đó, có 1 trường hợp đã tử vong.

Chiều tối 22/11, Viện Pasteur Nha Trang có 
thông báo kết quả xét nghiệm mẫu liên quan 
đến vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool 
Nha Trang, phát hiện vi khuẩn Salmonella spp 
trong mẫu cánh gà chiên; vi khuẩn Bacillus 

cereus trong mẫu cánh gà chiên và mẫu nước 
mắm và vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu 
cánh gà chiên.

Theo Viện Pasteur Nha Trang, chủng Bacillus 
cereus trong cánh gà và nước mắm là chủng 
sinh độc tố ly giải hồng cầu (HBL: Hemolysin 
BL) và độc tố ruột không ly giải hồng cầu (NHE: 
Non-haemolytic enterotoxin).

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, tính đến ngày 
23/11, còn 86 trường hợp đang được điều trị; 
không có trường hợp nặng cần theo dõi.

Hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ 
đạo các ngành liên quan tổ chức kiểm tra bếp 
ăn tập thể tại các trường mầm non, tiểu học, 
trường có tổ chức bán trú, nhất là các trường 

Học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, sốt..., nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hơn 160.000 người dân sai 
thông tin khi tiêm vaccine 
phòng Covid-19

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân 
khác nhau, hiện nay tỉnh Thái 
Bình có 161.883 người tiêm vaccine 
phòng Covid-19 bị sai thông tin 
trên phần mềm tiêm chủng. Địa 
phương đang nỗ lực tìm cách khắc 
phục, bảo đảm cho việc quản lý, 
theo dõi sau này khi dịch bệnh 
chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Địa phương có số người bị sai thông tin nhiều 
nhất là huyện Tiền Hải (30.159 người); tiếp 
đến là huyện Hưng Hà (21.628 người); thành 

phố Thái Bình (21.444 người); huyện Kiến Xương 
(21.140 người). Bốn huyện còn lại của tỉnh Thái 
Bình, mỗi huyện cũng có từ hơn 10.000 người đến 
gần 20.000 người sai thông tin trên phần mềm tiêm 
chủng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC Thái 
Bình), thời gian qua khi ngành công an triển khai 
làm căn cước công dân gắn chip điện tử, nhiều 
người dân trong lúc chờ hoàn thiện căn cước mới 
vẫn sử dụng chứng minh thư cũ. Đây là nguyên 
nhân chủ yếu làm sai lệch thông tin trên phần mềm 
theo dõi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Ngoài ra, một bộ phận công dân cung cấp thông 
tin sai về chỗ ở, số điện thoại (chủ yếu người làm 
ăn xa nhà). Trong tổng số hơn 161 nghìn người sai 
thông tin, có 21.453 người bao gồm cả các đơn vị y 
tế tuyến tỉnh tạo ra.

Việc cập nhật chưa đúng thông tin người dân 
đã tiêm vaccine phòng Covid-19 dẫn đến chưa thể 
thực hiện chữ ký số và nhất là cấp hộ chiếu vaccine 
theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, gây khó 
khăn cho các ngành chức năng trong quản lý, theo 
dõi, kiểm soát người dân tiêm các mũi nhắc lại, mũi 
bổ sung.

Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái 
Bình thời gian hiện nay đang tập trung chuyển danh 
sách những người sai thông tin cho công an sở tại 
để rà soát lại, trên tinh thần sai phần nào, sửa phần 
đó để xử lý dứt điểm tồn tại.

Mặt khác, tiếp tục tổ chức tiêm chủng vaccine 
phòng Covid-19 (mũi nhắc lại) nhằm duy trì khả 
năng miễn dịch trong cộng đồng. Để tránh lãng phí 
vaccine, tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện, thành 
phố tổ chức rà soát, thống kê số liệu đối tượng dự 
kiến tiêm, nhu cầu vaccine trong năm 2023 gửi về 
CDC Thái Bình để tổng hợp. n  PV

Việc sai thông tin người tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Thái Bình ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc cấp hộ chiếu vaccine cho công dân.

tư thục, trường quốc tế đang hoạt động trên 
địa bàn tỉnh; kiên quyết đình chỉ hoạt động bếp 
ăn bán trú đối với các trường không bảo đảm 
an toàn thực phẩm; báo cáo, đề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2022. n
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NHÂN RỘNG CƠ HỘI TIÊU THỤ 
SẢN PHẨM

TIẾN ANH

Thời gian qua, việc thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã “gặt hái” được những thành 
quả nhất định. Nhiều đơn vị, địa phương thành công trong việc tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, cũng 
còn không ít sản phẩm OCOP chỉ dừng lại ở mức độ trưng bày, giới thiệu, khả năng thương mại hạn chế.

heo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 
nông thôn, chương trình OCOP hiện 
đã lan tỏa, phát triển mạnh mẽ trên cả 
nước. Trong hơn 8.500 sản phẩm OCOP 
từ 3 sao trở lên, có 40% sản phẩm có 
chủ thể là hợp tác xã và tổ hợp tác. 

Ngoài ra, chương trình OCOP còn góp phần bảo 
tồn, phát huy giá trị văn hóa, kinh tế các làng 
nghề truyền thống.

Đa dạng sản phẩm
Tỉnh Ðồng Tháp hiện có 269 sản phẩm OCOP, 

trong đó có 61 sản phẩm OCOP 4 sao, 208 sản 
phẩm đạt 3 sao. Ðến nay, toàn tỉnh có 109 sản 
phẩm OCOP được bán trên sàn thương mại 
điện tử Shopee, 100 sản phẩm trên sàn VoSo, 
76 sản phẩm trên Lazada, 73 sản phẩm trên 
sàn Co.opmart... Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm 
đến việc kết nối sản phẩm OCOP với các siêu 
thị trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Văn Ðông, hiện 
toàn tỉnh có 104 sản phẩm OCOP. Trong đó có 
6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 15 sản phẩm đạt 
4 sao, 83 sản phẩm đạt 3 sao. Với 6 sản phẩm 
tiềm năng đạt 5 sao, Sở đã chỉ đạo lập hồ sơ 
gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
trong đó có hai sản phẩm đường mật pha dừa 
và bốn sản phẩm về kẹo dừa sáp. Những sản 
phẩm tiềm năng có sức bán tăng 40-50%. Tỉnh 
Trà Vinh đã có các cơ chế, chính sách về việc 
tiếp tục tăng cường, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ 
cho từng sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, địa phương đã hỗ trợ xây dựng hồ 
sơ giới thiệu các sản phẩm trên sàn thương mại 
điện tử; phối hợp hỗ trợ 6 sản phẩm tiềm năng 
xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Sắp tới, Trà 
Vinh có thể có hơn 200 sản phẩm OCOP và tỉnh 
tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quản 
lý chất lượng sản phẩm, kết nối giao thương 
tiêu thụ sản phẩm OCOP với các địa phương 
trên cả nước.

Ðối với tỉnh Cà Mau, Chi cục trưởng Phát triển 
nông thôn tỉnh Nguyễn Bá Thuấn cho biết: Cà 
Mau hiện có 77 sản phẩm OCOP, trong đó có 

3 sản phẩm 4 sao, 74 sản phẩm 3 sao, hầu hết 
đều thuộc nhóm thực phẩm. Các sản phẩm 
được xúc tiến phân phối tại hệ thống siêu thị, 
đại lý trên cả nước cũng như các sàn thương 
mại điện tử, trưng bày bán hàng tại các khu du 
lịch. Có sản phẩm bước đầu đã xuất khẩu sang 
Australia, Canada, Singapore.

Theo đó, có 30% sản phẩm doanh thu tăng từ 
5-8%, hầu hết sản phẩm có giá bán tăng 5-10%. 
Thời gian tới, địa phương sẽ xúc tiến thương 
mại, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm OCOP để 
tiếp cận các thị trường Hàn Quốc, Australia, 
Thái Lan.

Nâng cao giá trị gia tăng cho sản 
phẩm OCOP

Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn khu vực phía nam Lê 
Viết Bình, hiện nay đang tồn tại thực trạng là số 
lượng các sản phẩm OCOP tại các địa phương 
tăng nhanh một cách ồ ạt nhưng lại chưa tập 
trung cho các sản phẩm lợi thế, mang tính chất 
đặc thù cho nên chất lượng, giá trị sản phẩm 
OCOP cũng như hiệu quả của chương trình 
OCOP chưa cao.

Ðể khắc phục những hạn chế này, Phó Cục 
trưởng Trồng trọt Lê Thanh Tùng nhấn mạnh, 
thời gian tới, các chủ thể cần sáng tạo hơn 
về sản phẩm; các địa phương cần hỗ trợ tích 
cực hơn, có kế hoạch đồng bộ, chi tiết, xem 
xét các sản phẩm tương đồng trong nước và 
nước ngoài để xây dựng chiến lược riêng, tránh 
trùng lặp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. 
Với bài toán kết nối nông sản, cần kêu gọi các 
doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ cùng vào cuộc, 
đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng cơ 
hội tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, để phát triển chất lượng và khả 
năng tiêu thụ sản phẩm OCOP thì cần tăng 
cường vai trò của hợp tác xã. Thông tin từ Cục 
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho 
thấy, Việt Nam hiện có hơn 19.000 hợp tác xã 
nông nghiệp, chiếm khoảng 70% số hợp tác xã 
của cả nước. Tuy nhiên, đóng góp của hợp tác 
xã và tổ hợp tác trong việc phát triển và gia tăng 
giá trị sản phẩm OCOP vẫn còn hạn chế chưa 
phát huy hết tiềm năng vốn có.

Thời gian tới, cần triển khai nhiều giải pháp, 
kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với 
hợp tác xã như: Tập huấn đào tạo, nâng cao 
năng lực hợp tác xã; xây dựng kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh, triển khai sàn thương mại 
điện tử Ocop.vn; huy động nguồn lực trong và 
ngoài nước để hỗ trợ người dân phát triển các 
sản phẩm OCOP... Ngoài ra, cần nâng cao nhận 
thức, khuyến khích chủ thể sản phẩm OCOP 
phát triển, bảo hộ sở hữu trí tuệ để nâng cao 
giá trị sản . n

Kẹo dừa là một trong những sản phẩm OCOP nổi tiếng của tỉnh Bến Tre

Trái bưởi được nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long công nhận là sản 
phẩm OCOP có giá trị kinh tế cao.

OCOP
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Thủ tướng khảo sát một số  
dự án trọng điểm tại Bạc Liêu

SÁNG 4/12, TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẠI BẠC LIÊU, THỦ 
TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐÃ ĐI KHẢO SÁT MỘT SỐ DỰ ÁN HẠ 
TẦNG TRỌNG ĐIỂM.

Thủ tướng cho biết chuyến công tác lần này 
nhằm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng 
ĐBSCL. Đồng thời làm việc với tỉnh Bạc Liêu về 

tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, 
nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo - 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, 
điểm đầu cao tốc Bắc -Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng động viên Ban Quản lý dự án xây dựng cao tốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát tuyến đê biển Bạc Liêu. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chiều dài tuyến đê đã 
được thực hiện đầu tư 
nâng cấp là 41,46 km, 24 
cống qua đê với tổng mức 
đầu tư 2.662 tỷ đồng. Ảnh 
VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng phân tích về vấn đề điện, phải xem xét tổng thể cả 5 yếu tố gồm: Nguồn 
điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện phải ở mức người dân chịu 
được - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng động viên cán bộ, nhân viên đang làm việc tại dự án điện gió Hòa Bình tại xã 
Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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