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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
THÀNH PHỐ TỪ SƠN 
 

Khái niệm “tăng trưởng 
xanh”, “phát triển xanh” được 
nhiều tổ chức quốc tế đưa 
ra. Ủy ban Liên Hợp quốc về 
kinh tế - xã hội khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương gọi tắt là 
(UNESCAP) định hướng. Đó là 
“chiến lược để đạt được phát 
triển bền vững, tăng trưởng 
GDP duy trì hoặc khôi phục 
chất lượng và tính toàn vẹn 
của môi trường sinh thái, đáp 
ứng nhu cầu của tất cả mọi 
người với mức thấp nhất có 
thể tác động đến môi trường”.

Ngày 1/11/2021, thị xã Từ Sơn, 
chính thức trở thành thành 
phố thứ hai của tỉnh Bắc Ninh. 

Với diện tích rộng hơn 61 km2, dân số 
hơn 200.000 người với 12 đơn vị hành 
chính cấp xã. TP Từ Sơn có nhiều khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp như: 
VSIP, Tiên Sơn, Hanaka. Các khu công 
nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp. 
Một số làng nghề lớn như: Tương Giang, 
Dốc Sặt, Đình Bảng.

Trong buổi làm việc với PV Tạp chí 
Phổ biến Pháp Luật Việt Nam, ông 
Hoàng Bá Huy- Chủ tịch UBND TP Từ 
Sơn cho biết: “bức tranh” của thành phố 
sẽ  được phát triển trong 10 năm tới. Đó 
là, tập trung phát triển thương mại, dịch 
vụ, làng nghề theo hướng xanh và bền 
vững, Ngay từ trong đề án, Thành ủy, 
UBND thành phố đã định hướng phát 
triển thành phố theo hướng kinh tế đô 
thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế với các 
ngành chủ đạo là thương mại, dịch vụ. 
Ngoài ra, TP Từ Sơn cũng sẽ tận dụng 
các thế mạnh sẵn có để phát triển làng 
nghề, công nghiệp sạch, công nghệ cao 
và nông nghiệp đô thị theo định hướng 
xanh và bền vững.

Thành phố sẽ từng bước hoàn thiện 
hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung 
đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ 
thống giao thông, cải tạo chỉnh trang 
khu dân cư, hoàn thiện các tiêu chuẩn 
đô thị loại III và từng bước tiếp cận tiêu 
chuẩn của đô thị loại II trước năm 2025, 
góp phần to lớn cùng cả tỉnh về đích trở 
thành thành phố trực thuộc trung ương 
sớm nhất.

Chủ trương của thành phố là thu hẹp 
diện tích nông nghiệp gắn với chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm 
đảm bảo an ninh lương thực. Chính 
quyền sẽ mở rộng, nâng cấp, xây dựng 
thêm các vườn hoa, công viên, khu sinh 
hoạt công cộng, trồng thêm cây xanh 
trên các tuyến đường, khuôn viên tạo 
cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Mục tiêu đến 2025, TP Từ Sơn thu 
ngân sách trên 1.010 tỷ đồng, không 
tính nguồn thu từ đất; Tăng trưởng bình 
quân mỗi năm là 4,5%. Chi ngân sách 
đạt trên 615 tỷ đồng, không tính chi tiền 
đất; Tăng trưởng mỗi năm khoảng 1,6% 
để xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi 

trường, nâng cao đời sống nhân dân.
Một điều chắc chắn là hệ thống hạ 

tầng của TP Từ Sơn sẽ được đầu tư phát 
triển để tạo điều kiện cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Từ đó, nhiều công 
trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây 
dựng, các chính sách về an sinh xã hội 
được cải thiện. Người dân ngày càng 
được tiếp cận, thụ hưởng những giá 
trị từ việc phát triển hạ tầng kinh tế và 
chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cho 
rằng: Nhiều dự án thu hút đầu tư trên địa 
bàn sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu 
nhập ổn định cho người dân. Thu nhập 
tăng tạo điều kiện cho phép người dân 
có thể nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của bản thân và gia 
đình. Cụ thể trong những 
năm tới, thành phố sẽ 
giải quyết việc làm 
cho 4.000 người 
lao động, đưa 
tỷ lệ thất 

nghiệp thành thị xuống dưới 2,27%, tỷ lệ 
lao động qua đào tạo đạt 77,8%, tỷ lệ hộ 
nghèo xuống dưới 0,5%.

Việc từ thị xã được chuyển đổi lên 
thành phố, Từ Sơn sẽ tạo điều kiện cho 
hoạt động kinh doanh, sản xuất phát 
triển, thu hút doanh nghiệp, dự án đầu 
tư, tạo ra nhiều việc làm, dịch chuyển cơ 
cấu nguồn lao động từ các địa phương 
khác đến làm ăn, sinh sống. Trong đó, 
điểm nhấn là phát triển hoạt động kinh 
doanh sản xuất áp dụng công nghệ kỹ 
thuật tiên tiến, tạo ra giá trị gia tăng lớn. 
Việc này sẽ thu hút lao động lành nghề 
có trình độ, từ đó góp phần nâng cao 
chất lượng nguồn lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhằm phát triển nguồn 
nhân lực tại chỗ, Từ Sơn sẽ tiếp tục tập 
trung đầu tư, phát triển hệ thống giáo 
dục, đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề 
tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ. 
Mục tiêu là cung cấp lượng lớn lao động 
có tay nghề, trình độ, đáp ứng tốt yêu 
cầu của các công ty, doanh nghiệp trên 
địa bàn.

Với Từ Sơn, một thành phố còn “non 
trẻ”. Việc định hướng, kế hoạch phát 
triển thành phố theo hướng xanh, sạch, 
thông minh. Trong  quá trình đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa khó tránh 
khỏi những hệ lụy, làm sao để cân bằng 
giữa lợi ích phát triển kinh tế, tăng thu 
nhập bình quân đầu người đồng thời giữ 
gìn các giá trị truyền thống về văn hóa 
xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và 
bảo vệ môi trường luôn là câu hỏi lớn 
đặt ra cho nhà quản lý.

Tuy nhiên, với các giải pháp quyết liệt, 
đồng bộ đã được định hướng. Lãnh đạo 
Thành ủy, UBND thành phố Từ Sơn sẽ 
có nhiều bứt phá, thực hiện thành công 
các mục tiêu đã được đề ra tại Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thị xã (thành phố) 
Từ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng 
thành phố phát triển, văn minh, bền 
vững, hiện đại, xứng tầm trung tâm kinh 
tế của tỉnh Bắc Ninh. 

“lá phổi” xanh, 
sạch, thông minh

XUÂN KHIỂN – PHAN KIÊN
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Bảo đảm an ninh, an toàn 
hoạt động du lịch dịp nghỉ 
lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường 
tuyên truyền, nâng cao ý thức của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách 
du lịch trong việc bảo đảm quy định về 
phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh môi 
trường, an toàn thực phẩm...tại các khu, 
điểm du lịch.

Nội dung công điện như sau:
Sau thời gian triển khai các giải 

pháp mở cửa lại hoạt động du lịch 
trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an 
toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 
COVID-19, hoạt động du lịch đã diễn 
ra sôi động tại nhiều địa phương trên 
cả nước, du lịch quốc tế từng bước 
được khôi phục. Tuy nhiên, đã bắt đầu 
nảy sinh một số vấn đề liên quan đến 
an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường... 
tại khu, điểm du lịch, ảnh hưởng đến 
chất lượng dịch vụ du lịch. Để bảo 
đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất 
lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, 
nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, 
đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 
tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 
đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả một số 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Triển khai nhất quán, đồng bộ, 
hiệu quả các biện pháp bảo đảm an 
ninh, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh 
môi trường, an toàn thực phẩm...; 
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. 
Cụ thể:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tăng cường tuyên truyền, nâng 

cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh, khách du lịch trong việc bảo 
đảm quy định về phòng, chống dịch 
COVID-19, vệ sinh môi trường, an toàn 
thực phẩm... tại các khu, điểm du lịch.

- Chỉ đạo các địa phương tăng 
cường công tác kiểm tra, bảo đảm an 
toàn trong hoạt động du lịch; giám sát, 
xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, 
cá nhân trong chấp hành pháp luật về 
kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường, 
an toàn thực phẩm; nâng cao chất 
lượng và tính chuyên nghiệp trong 
phục vụ khách du lịch.

- Tiếp tục tuyên truyền, xúc tiến 
quảng bá điểm đến, đẩy mạnh triển 
khai kế hoạch mở cửa lại du lịch đảm 
bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với các 
quy định phòng, chống dịch COVID-19.

b) Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công Thương chỉ đạo 
đẩy mạnh việc kiểm tra về an toàn 
thực phẩm, nhất là tại các khu, điểm 
du lịch; giải quyết kịp thời các sự cố 
về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm.

c) Bộ Giao thông vận tải

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch 
vụ vận tải, bảo đảm an toàn cho khách 
du lịch khi tham gia giao thông, nhất là 
tại những điểm nguy cơ cao xảy ra ùn 
tắc, tai nạn giao thông.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra tại các 
bến tàu, nhà ga, bến xe, cảng hàng 
không, bến thủy nội địa trong việc 
thực hiện các quy định về đảm bảo an 
toàn giao thông, cung cấp thông tin 
cho hành khách, chất lượng phục vụ 
đối với hành khách.

d) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ căn cứ 
chức năng nhiệm vụ, chủ động phối 
hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp thúc đẩy phát triển du lịch.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tăng cường công tác quản lý 
nhà nước toàn diện về du lịch trên 
địa bàn, thực hiện các giải pháp tháo 
gỡ khó khăn, chỉ đạo có hiệu quả các 
nhiệm vụ sau:

a) Chỉ đạo các đơn vị quản lý khu, 
điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch 
thực hiện nghiêm các quy định về đảm 
bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực 
phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, 
kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm 
trong đảm bảo vệ sinh, môi trường, an 
toàn thực phẩm. 

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng 
triển khai các biện pháp bảo đảm an 
ninh, an toàn và trật tự xã hội tại các 
khu, điểm du lịch. Yêu cầu các đơn vị 
kinh doanh du lịch kiểm tra, rà soát 
chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và 
dịch vụ; tổ chức rà soát, lắp đặt biển 

chỉ dẫn, phân luồng giao thông bảo 
đảm an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo 
điều kiện thuận lợi cho khách du lịch 
tiếp cận các khu, điểm du lịch; kiểm 
tra việc bảo đảm an toàn giao thông 
trong vận chuyển khách du lịch bằng ô 
tô, phương tiện thủy nội địa; bảo đảm 
an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 
các cơ sở kinh doanh du lịch; kịp thời 
kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm các hành vi gây mất an toàn 
cho khách du lịch.

c) Thực hiện công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời 
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực du lịch; ngăn 
chặn tình trạng không niêm yết giá 
công khai và không bán đúng giá 
niêm yết, kinh doanh du lịch, lữ hành 
trái phép, lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, 
nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm. 
Giám sát các chương trình kích cầu, 
khuyến mại du lịch.

d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
ứng xử văn minh du lịch tại các khu, 
điểm du lịch. Bảo đảm các trung tâm 
hỗ trợ du khách, đường dây nóng 
hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp 
thông tin và giải quyết khiếu nại của 
khách du lịch trên địa bàn.

3. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ 
tưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trực tiếp chỉ đạo tập trung 
triển khai thực hiện; thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, kịp thời xử 
lý những vấn đề phát sinh theo thẩm 
quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm 
quyền theo quy định.  n

Đẩy mạnh du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ dịp lễ 30-4 & 01-5

Lực lượng CSGT diễu hành tuần tra trên các tuyến đường
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ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐỒNG NAI - 
NGUYỄN HỒNG LĨNH: 
Với quan điểm làm lãnh đạo mà không được 
lòng dân là thất bại, đồng chí Nguyễn Hồng 
Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh 
ủy tỉnh Đồng Nai  luôn làm việc với tâm thế 
vì dân. Từ khi giữ cương vị Bí thư tỉnh ủy tỉnh 
Đồng Nai, rất hiếm khi đồng chí ra về đúng giờ, 
kết thúc ngày làm việc lúc nào cũng muộn. Có 
thể nói, những vấn đề mà người dân quan tâm, 
đồng chí luôn biết đến và luôn mang lại lợi ích 
tốt nhất cho dân.

N. THẠCH

Một số hình ảnh của Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai 
Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác kiểm 
tra KXL chất thải Quang Trung

Luôn mang lại lợi ích 
tốt nhất cho dân

Giữ cương vị Bí thư Tỉnh 
ủy tỉnh Đồng Nai khi dịch 
Covid -19 đang diễn biến 

rất phức tạp, đồng chí Nguyễn 
Hồng Lĩnh đã cùng các ban ngành 
chống dịch Covid -19 của tỉnh đã 
áp dụng mọi biện pháp để đẩy 
lùi dịch bệnh, quan tâm đến từng 
người dân. 

Khi dịch bệnh được đẩy lùi, thì 
những vấn đề xã hội khác được 
đồng chí quan tâm. Thường 
xuyên cùng đoàn công tác xuống 
tận các địa phương xã huyện để 
nắm rõ tình hình thực tế. 

Quan tâm tác động của 
hoạt động xử lý chất thải 
đến môi trường và đời 
sống của người dân

Theo đó, sáng 1/4, đồng chí 
Nguyễn Hồng Lĩnh đã dẫn đầu 
đoàn công tác của tỉnh đi khảo 
sát thực tế một số khu xử lý 
(KXL) chất thải trên địa bàn tỉnh. 
Đồng chí đã đến 3 khu xử lý chất 
thải trên địa bàn tỉnh để nắm bắt 
tình hình thực tế. Đó là KXL chất 
thải Tây Hòa, Tại KXL chất thải xã 
Quang Trung, KXL chất thải xã 
Bàu Cạn. 

Được biết, KXL chất thải Tây 
Hòa do công ty  CP thương mại 

Tài Tiến làm chủ đầu tư, có diện 
tích theo quy hoạch giai đoạn 
đang triển khai là hơn 20 hecta, 
diện tích theo quy hoạch theo giai 
đoạn mở rộng là hơn 28 hecta. 
Hiện nay, công suất bình quân 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt của 
công ty là 11,8 tấn/ngày, công 
suất xử lý chất thải rắn thông 
thường là 35 tấn/ngày và công 
suất xử lý chất thải nguy hại là 
38,4 tấn/ngày. Kiến nghị tại buổi 
làm việc, Công ty CP thương mại 
Tài Tiến đã báo cáo với đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy những khó khăn 
ảnh hưởng đến hoạt động của 
KXL công ty hoàn thành đầu tư 
lò đốt chất thải sinh hoạt từ năm 
2018 nhưng vì mức giá trần tỉnh 
đưa ra thấp, doanh nghiệp không 
thể tham gia đấu thầu xử lý rác 
thải sinh hoạt ở H.Trảng Bom; 
phần diện tích mở rộng của nhà 
máy đến nay vẫn vướng khâu bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, v...v

Còn tại KXL chất thải Quang 
Trung, có diện tích quy hoạch gần 
130 hecta, hiện nay công ty đang 
tiếp nhận trung bình 1200 tấn rác 
thải/ngày, khối lượng chất thải 
nguy hại và không nguy hại lần 
lượt là 46,8 và 317 tấn/ngày. Từ 
năm 2020, chủ đầu tư đề xuất dự 

án đốt rác phát điện để giảm tỷ lệ 
chôn lấp chất thải nhưng do Bộ 
Công thương đang tạm dừng việc 
bổ sung dự án điện năng lượng 
tái tạo vào quy hoạch phát triển 
lưới điện quốc gia nên vẫn chưa 
được duyệt. Một số địa phương 
chậm thanh toán chi phí xử lý 
chất thải sinh hoạt, chất thải y tế 
nguy hại phát sinh do dịch bệnh.

Khu KXL chất thải xã Bàu Cạn 
do Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phúc Thiên Long làm 
chủ đầu tư, hiện nay đơn vị này 
đang tiếp nhận khoảng 500 tấn 
chất thải công nghiệp và chất 
thải nguy hại. Tháng 1/2020, đơn 
vị đã ngưng tiếp nhận rác thải 
sinh hoạt do chưa đáp ứng ứng 
được một số yêu cầu của tỉnh.  
Kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh có 
giải pháp tháo gỡ khó khăn liên 
do doanh nghiệp quan đến quyết 
định điều chỉnh giảm diện tích 
đất của dự án; cho phép doanh 
nghiệp đóng tiền trồng rừng thay 
thế phần diện tích đất có rừng 
trên dự án là 36,6ha.

Qua khảo sát tại các KXL chất 
thải này, Bí thư Nguyễn Hồng 
Lĩnh đề nghị các chủ đầu tư chú ý 
đầu tư vào công nghệ xử lý chất 
thải, trong đó cần chú trọng công 
nghệ đốt và phát điện. KXL phải 
là kiểu mẫu về xanh, sạch, đẹp. 
Không trở thành điểm đen về môi 
trường. Các KXL chất thải phải 
ưu tiên công nghệ xử lý triệt để 
chất thải, không chôn lấp chất 
thải nguy hại kể cả chôn lấp hợp 
vệ sinh, sau này đây sẽ là điều 
kiện để các đơn vị tham gia đấu 
thầu, kinh doanh xử lý chất thải 
trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh xem 
lại quyết định mức giá trần xử lý 
chất thải sinh hoạt, khung giá có 
thể đẩy lên nếu doanh nghiệp đầu 
tư công nghệ hiện đại, xử lý triệt 
để chất thải, như vậy mới khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư ... n

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy 
tỉnh Đồng Nai
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HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC  
GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA, 
GIÁM SÁT QUÝ I; TRIỂN KHAI 
NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG: 

ĐOÀN HẰNG

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sáng 
25/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội 
nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 
Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 theo hình 
thức trực tuyến.

các dự án đầu tư; mua sắm trang 
thiết bị, vật tư y tế phục vụ công 
tác phòng, chống dịch Covid-19; 
chứng khoán và thị trường chứng 
khoán; thực hiện các đề tài nghiên 
cứu khoa học; phòng chống buôn 
lậu; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối 
sống; thực hiện trách nhiệm nêu 
gương... UBKT các địa phương, 
đơn vị kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối 
với 1.700 tổ chức đảng; kiểm tra 
332 tổ chức đảng về thu, chi ngân 
sách, sản xuất kinh doanh.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã 
thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng 
và 1.953 đảng viên, có 266 cấp 
uỷ viên (chiếm 13,6%). UBKT các 
cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức 
đảng, 1.017 đảng viên, có 222 cấp 
uỷ viên (chiếm 21,8%). 

Công tác giám sát có nhiều đổi 
mới, chú trọng đến chất lượng, 
hiệu quả. Cấp ủy các cấp giám sát 
chuyên đề đối với 1.920 tổ chức 
đảng và 2.887 đảng viên; UBKT 
các cấp giám sát 1.043 tổ chức 
đảng và 3.426 đảng viên. Qua 
giám sát, chuyển kiểm tra khi có 
dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức 
đảng và 8 đảng viên.

UBKT các cấp giải quyết tố cáo 
đối với 11 tổ chức đảng và 160 
đảng viên. Cấp ủy các cấp giải 
quyết khiếu nại kỷ luật đối với 6 
đảng viên; UBKT các địa phương, 
đơn vị giải quyết khiếu nại kỷ luật 

được phát hiện, kiểm tra, kết luận, 
xử lý kịp thời như vụ việc ở Bình 
Thuận; vụ việc liên quan đến công 
tác phòng chống dịch Covid-19; vụ 
việc trong hoạt động chứng khoán; 
vụ việc trong vấn đề đầu tư, huy 
động vốn tại Sài Gòn Co.op… 

Trong Quý II năm 2022, đồng 
chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, 
UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội 
dung trọng tâm: Nghiên cứu, học 
tập, triển khai thực hiện hiệu quả 
các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, 
quy định của Đảng về công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, 
nhất là các quy định, kết luận Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. 
Tham mưu xây dựng, hoàn thiện 
các quy chế, quy định, hướng dẫn 
về công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng, đảm bảo khoa học, 
đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, 
khả thi. Cấp uỷ, UBKT các cấp cần 
chủ động, tích cực và quyết liệt 
hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật đảng, 
thực hiện có hiệu quả Chương 
trình kiểm tra, giám sát năm 2022 
và tập trung chỉ đạo khắc phục 
những vi phạm, khuyết điểm đã 
được UBKT Trung ương kết luận. 
Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm, tập trung vào những lĩnh 
vực, địa bàn vị trí công tác để xảy 
ra tham nhũng, tiêu cực. Kiện toàn 
tổ chức bộ máy UBKT theo hướng 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả; tham mưu cho cấp ủy thực 
hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo 
các ngành, các cấp về làm công 
tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra 
sang công tác ở các ngành khác 
để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn 
cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 
23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của 
Ban Bí thư… n

phương hướng, nhiệm vụ Quý 
II năm 2022. Với tinh thần chủ 
động, tích cực, quyết tâm chính 
trị cao, kiên quyết ngăn chặn, đẩy 
lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 
viên suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Trong Quý I, cấp ủy, tổ chức đảng 
và UBKT các cấp đã kịp thời xây 
dựng chương trình, kế hoạch và 
triển khai thực hiện toàn diện các 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo 
quy định của Điều lệ Đảng và đạt 
được nhiều kết quả quan trọng.

Số lượng các cuộc kiểm tra 
tăng so với cùng kỳ năm 2021. 
Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.043 
tổ chức đảng và 8.718 đảng viên. 
Trong đó có 1.521 cấp ủy viên. 
UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với 311 tổ chức 
đảng, 923 đảng viên. Trong đó, 
UBKT Trung ương đã kiểm tra khi 
có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ 
chức đảng và 02 đảng viên (gấp 
2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021). 
Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy và UBKT 
cấp ủy trực thuộc Trung ương 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 
đối với một số tổ chức đảng và 
đảng viên. Nội dung kiểm tra tiếp 
tục đi vào những vấn đề nổi cộm, 
gây bức xúc trong xã hội như: 
Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng 
tài chính, tài sản công, đất đai, 
tài nguyên khoáng sản; thực hiện 

Các đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT); Trần Văn 
Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương và Trần Đức 
Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị. 
 Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  
 Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Các đồng chí: Trần Cẩm 
Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Đảng, Chủ 

nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn 
Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT 
Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 
nhiệm UBKT Trung ương chủ trì 
Hội nghị. Cùng dự có các đồng 
chí Thành viên UBKT Trung ương 
cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị và 
cán bộ, công chức Cơ quan UBKT 
Trung ương.

Công tác giám sát có 
nhiều đổi mới, chú trọng 
đến chất lượng, hiệu quả

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn 
Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ nhiệm Thường trực 
UBKT Trung ương trình bày báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát và thi hành 
kỷ luật của Đảng trong Quý I và 

của 14 đảng viên; UBKT Trung 
ương giải quyết khiếu nại 01 
trường hợp. 

Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp 
tục quan tâm, kịp thời kiện toàn 
tổ chức bộ máy và đội ngũ cán 
bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ được chú trọng. Công tác 
tuyên truyền được đẩy mạnh, có 
nhiều đổi mới thiết thực, tạo được 
sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng 
của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân đối với công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật đảng.

Tích cực, quyết liệt hơn 
nữa trong thực hiện công 
tác kiểm tra, giám sát, thi 
hành kỷ luật đảng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng 
chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ 
nhiệm UBKT Trung ương đã đánh 
giá cao kết quả công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật đảng trong Quý I 
năm 2022 của cấp ủy và UBKT các 
cấp, hoàn thành rất tốt công tác 
tham mưu và thực hiện nhiệm vụ 
theo quy định của Điều lệ Đảng với 
khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả 
được nâng lên rõ rệt. UBKT các cấp 
đã nỗ lực, thực hiện đồng bộ, toàn 
diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và 
chỉ đạo của UBKT cấp trên. 

Nhiều vụ việc xảy ra từ lâu, cũng 
như những vụ việc mới phát sinh 
có nhiều khó khăn, phức tạp đều 
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Chứng minh và chứng cứ là một trong các chế định quan trọng 
nhất của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS). Trong thời gian 
vừa qua, chế định này đã bộc lộ những bất cập, như: quy định 
nghĩa vụ giao nộp chứng cứ của đương sự, chứng cứ đương sự 
giao nộp đến đâu tòa án xét xử đến đấy. 

Trong điều kiện kinh tế - xã hội 
hiện nay, nhận thức pháp luật của 
người dân của nước ta còn hạn 

chế, có những tài liệu chứng cứ do cơ 
quan, tổ chức lưu giữ. Đương sự không 
thể tự mình thu thập được. Hoặc trường 
hợp, thẩm phán thấy cần tiến hành một 
số hoạt động thu thập tài liệu, chứng 
cứ mới đảm bảo việc giải quyết vụ án. 
Nhưng do đương sự không yêu cầu, nên 
thẩm phán không có cơ chế để thực hiện. 
Hoặc quy định việc tranh luận, nhưng cơ 
chế để đảm bảo việc tranh luận không 
đảm bảo... Mô hình tố tụng của nước ta 
là xét hỏi kết hợp với tranh tụng. Trong 
đó, phạm vi tranh tụng bắt đầu từ khi nộp 
đơn khởi kiện đến khi giải quyết xong vụ 
án. Nguyên tắc tranh tụng đòi hỏi trách 
nhiệm của đương sự trong việc đưa ra 
tài liệu, chứng cứ. Ở mức độ nào đó, Cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 
tố tụng phải có trách nhiệm thu thập tài 
liệu, chứng cứ để đảm bảo cho việc tranh 
tụng. So với BLTTDS 2004, BLTTDS 2015 
có những sửa đổi, bổ sung căn bản về 
chế định này.

Về nghĩa vụ chứng minh: 
BLTTDS 2004 quy định nghĩa vụ chứng 

minh thuộc về người yêu cầu. Điều 91 
BLTTDS 2015 kế thừa quy định trên. 
Nghĩa là, nghĩa vụ chứng minh thuộc về 
người yêu cầu. Nguyên đơn khởi kiện thì 
phải chứng minh yêu cầu đó có căn cứ 
và hợp pháp. Bị đơn phản đối yêu cầu 
thì phải chứng minh phản đối của mình 
có căn cứ. Người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập thì phải 
chứng minh yêu cầu của mình. Nếu 
không chứng minh được, họ phải chịu 
trách nhiệm.

Trên thực tế, có những người yếu thế, 
họ không thể chứng minh được yêu cầu 
của mình. Cho nên, để bảo vệ người 
yếu thế, BLTTSD 2015 quy định một số 
trường hợp đặc thù thì nghĩa vụ chứng 
minh thuộc về người bị yêu cầu. Cụ thể:

Nguyên đơn khởi kiện trong trường 
hợp bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng, 
thì nguyên đơn không phải chứng minh 
phần lỗi đối với người tiêu dùng. Trường 
hợp này, được quy định ở Điều 42 Luật 
bảo vệ người tiêu dùng. Tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có nghĩa 
vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra 
thiệt hại.

Đối với người lao động khi tranh chấp 
những vụ án lao động, mà những tài 
liệu để giải quyết tranh chấp lao động 
lại thuộc về tổ chức kinh tế, các doanh 
nghiệp, không phải do người lao động 
nắm giữ. Trường hợp này, người lao 
động có quyền yêu cầu Tòa án, yêu cầu 
người sử dụng lao động phải chứng minh 
việc đó. Đặc biệt, đối với trường hợp sa 
thải, đơn phương đình chỉ hợp đồng thì 
BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ chứng 
minh thuộc về trách nhiệm của người sử 
dụng lao động, không phải trách nhiệm 
của người lao động.

Điều 91 BLTTDS  cũng quy định, trong 
trường hợp để đảm bảo cho việc tố tụng 
là tranh tụng thì trách nhiệm chứng minh 
là của đương sự. Nếu đương sự không 

chứng minh được, không cung cấp đủ tài 
liệu chứng cứ chứng minh, thì Tòa án thu 
thập tài liệu chứng cứ chứng minh đến 
đâu, sẽ giải quyết đến đó. Nếu đương sự 
không chứng minh được sẽ không bảo 
vệ được quyền của mình.

Về nguồn chứng cứ xác định 
chứng cứ: 

Trên cơ sở kế thừa BLTTDS 2004, Điều 
94 BLTTDS 2015 quy định 10 nguồn của 
chứng cứ. Trong đó, bổ sung thêm các 
nguồn: Dữ liệu điện tử; văn bản ghi nhận 
sự kiện pháp lý do người có chức năng 
lập; văn bản công chứng, chứng thực. 
Điều 95 BLTTDS 2015 quy định cách xác 
định tài liệu trên là chứng cứ. 

Thứ nhất, thông điệp dữ liệu điện tử 
được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ 
liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, 
điện tín, điện báo, fax và các hình thức 
tương tự khác theo quy định của pháp 
luật về giao dịch điện tử. 

Thứ hai, văn bản ghi nhận sự kiện, 
hành vi pháp lý do người có chức năng 
lập tại chỗ được tiến hành theo đúng thủ 
tục do pháp luật quy định. Ví dụ, vi bằng 

BỘ LUẬT TỐ TỤNG 
DÂN SỰ NĂM 2015

Chứng minh 
và chứng cứ 
trong

của Thừa phát lại, được xem là chứng 
cứ. Quốc hội cho thành lập tổ chức Thừa 
phát lại, khi Thừa phát lại lập vi bằng để 
xác lập một sự kiện pháp lý, hành vi pháp 
lý thì hành vi pháp lý đó cũng là một văn 
bản, một tài liệu về chứng cứ của vụ án. 

Thứ ba, đối với văn bản có công 
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chứng, chứng thực là chứng cứ của vụ 
án. Nếu việc công chứng, chứng thực 
được thực hiện theo đúng thủ tục do 
pháp luật quy định.

Về giao nộp chứng cứ: 
Xuất phát từ mô hình tố tụng xét hỏi 

kết hợp với tranh tụng. Trong đó, yêu 
cầu đảm bảo giải quyết vụ án đúng sự 
thật khách quan, đúng bản chất. Do vậy, 
đặt ra việc giao nộp chứng cứ phải đầy 
đủ, chặt chẽ. Điều 96 BLTTDS 2015 quy 
định, đương sự có nghĩa vụ giao nộp 
chứng cứ cho Tòa án. Quy trình giao 
nộp chứng cứ phải lập biên bản. Thời 
hạn giao nộp chứng cứ cũng được 
BLTTDS 2015 quy định chặt chẽ hơn: 
phải giao nộp chứng cứ ở trong giai 
đoạn chuẩn bị xét xử. Trách nhiệm của 
thẩm phán không phải chứng cứ đương 
sự cung cấp đến đâu giải quyết đến 
đấy, như quy định của BLTTDS 2004. 
Điều 96 BLTTDS 2015 quy định đương 
sự có nghĩa vụ giao nộp tài liệu chứng 
cứ, thẩm phán có trách nhiệm xem xét. 
Nếu tài liệu chứng cứ mà đương sự 
giao nộp chưa đủ thì thẩm phán phải 
có trách nhiệm yêu cầu đương sự cung 
cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ. Nếu đã 
yêu cầu mà đương sự không cung cấp 
tài liệu, chứng cứ thì thuộc trách nhiệm 
của đương sự. BLTTDS 2015 quy định 
rõ, đối với trường hợp mà Tòa án đã yêu 
cầu đương sự cung cấp tài liệu chứng 
cứ, nhưng đương sự chưa cung cấp. 
Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét 
xử, đương sự muốn cung cấp tài liệu 
chứng cứ này thì phải nói rõ lý do vì sao 
trước đây không cung cấp được. Tòa 
chỉ chấp nhận khi nào có lý do chính 
đáng. Nhằm tránh trường hợp cố tình 
kéo dài vụ án, gây khó khăn cho việc 
giải quyết. Đối với những chứng cứ nào 
mà tòa án chưa yêu cầu đương sự cung 
cấp thì BLTTDS 2015 quy định đương 
sự có quyền giao nộp tại phiên tòa cũng 
như trong các giai đoạn tố tụng khác. 

Các chứng cứ được công khai để 
thực hiện việc tranh tụng, trong trường 
hợp đương sự giao nộp tài liệu chứng 
cứ, thì đương sự phải giao bản sao 
cho các đương sự khác. Liên quan đến 
quy định này, tại Điều 208, 210 BLTTDS 
2015 quy định: trong giai đoạn chuẩn bị 
xét xử, Tòa án phải mở phiên họp kiểm 
tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 
chứng cứ và hòa giải. Một trong các 
nội dung của phiên họp để kiểm tra việc 
các đương sự có gửi tài liệu, chứng cứ 
cho nhau hay không? Tránh trường hợp, 
luật quy định nghĩa vụ nhưng đương sự 
không thực hiện. Tại phiên họp, đương 
sự được tiếp cận các tài liệu chứng cứ 
để chuẩn bị cho việc tranh tụng.

Về thu thập chứng cứ:
Thu thập chứng cứ tại BLTTDS 2004 

chưa quy định rõ cơ quan, tổ chức, cá 
nhân thu thập tài liệu chứng cứ bằng 
các biện pháp nào. Điều 97 BLTTDS 
2015 quy định cá nhân, cơ quan, tố 
chức có quyền thu thập các tài liệu, 
chứng cứ. Hoạt động thu thập tài liệu, 
chứng cứ có thể được tiến hành trước 
khi khởi kiện để đảm bảo chuẩn bị cho 
việc khởi kiện. Các biện pháp các tổ 
chức, cá nhân thu thập tài liệu, chứng 
cứ: Thu thập các tài liệu đọc được, nghe 
được, nhìn được; các vật chứng; đề xuất 
đưa ra những người làm chứng và xác 
lập lời khai của những người làm chứng; 
yêu cầu UBND địa phương xác nhận chữ 
ký của người làm chứng. Cũng như có 
quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân giữ các tài liệu cho sao chép các 
tài liệu đó; Đương sự có quyền yêu cầu 
tòa án thu thập tài liệu chứng cứ trong 
trường hợp đương sự không thu thập 
được; có quyền yêu cầu tòa án định giá, 
thẩm định tại chỗ. Để xác lập quyền này 
làm cơ sở có điều kiện thực hiện tranh 
tụng. Đồng thời, xuất phát từ mô hình tố 
tụng xét hỏi kết hợp với tranh tụng, vai 
trò của người tiến hành tố tụng không 
chỉ giới hạn ở việc chỉ giải quyết trong 
phạm vi chứng cứ do đương sự cung 
cấp. Trách nhiệm của người tiến hành 
tố tụng, đặc biệt là của thẩm phán, trong 
quá trình giải quyết vụ án phải thu thập 
đầy đủ các tài liệu chứng cứ cần thiết 
cho việc giải quyết vụ án được khách 
quan toàn diện. Thông qua các biện 
pháp như: lấy lời khai đương sự, lấy lời 
khai người làm chứng, đối chất, thẩm 
định tại chỗ, giám định, định giá tài 
sản... Bộ luật TTDS 2015 cũng quy định 

rất cụ thể. Trường hợp nào lấy lời khai, 
trường hợp nào đối chất ... Ví dụ, thẩm 
phán chỉ tiến hành lấy lời khai khi nào 
đương sự đã trình bày mà có điểm vẫn 
chưa rõ. Quy định nghĩa vụ của thẩm 
phán trong ba ngày làm việc, kể từ khi 
thu thập tài liệu, chứng cứ, phải thông 
báo về tài liệu, chứng cứ đó cho đương 
sự. Điều 97 thể hiện được hai yêu cầu: 
Yêu cầu thứ nhất trong tranh tụng là 
đương sự có quyền thu thập chứng cứ 
để cung cấp cho Tòa án. Yêu cầu thứ 
hai là xác định trách nhiệm vai trò của 
Tòa án, của thẩm phán trong việc thu 
thập tài liệu chứng cứ theo luật định.

Về việc thu thập tài liệu, chứng cứ của 
Viện kiểm sát: Kế thừa quy định của 
BLTTDS 2004, khoản 6 Điều 97 BLTTDS 
2015 quy định: Viện kiểm sát thu thập 
tài liệu, chứng cứ để đảm bảo thực hiện 
thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục 
phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. 
Như vậy, ngoài trường hợp trên, Viện 
kiểm sát không có quyền thu thập tài 
liệu, chứng cứ. Các biện pháp thu thập 
tài liệu, chứng cứ của Viện kiểm sát 
theo quy định tại BLTTDS 2015 mở rộng 
hơn so với BLTTDS 2004. Không chỉ giới 
hạn ở biện pháp “Yêu cầu đương sự, cá 
nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp hồ sơ, 
tài liệu, vật chứng” như quy định của 
BLTTDS 2004. Viện kiểm sát được áp 
dụng đầy đủ các biện pháp để thu thập 
tài liệu, chứng cứ.

Về đánh giá chứng cứ: 
Điều 108 BLTTDS 2015 tiếp tục kế 

thừa quy định của BLTTDS 2004, khẳng 
định Tòa án là chủ thể có nghĩa vụ đánh 
giá chứng cứ. Nhưng thay từ “Khẳng 
định giá trị pháp lý của chứng cứ” bằng 
từ “Khẳng định tính hợp pháp, tính 
liên quan, giá trị chứng minh của từng 
chứng cứ” cho rõ ràng hơn.

Ngoài ra, về chứng cứ và chứng minh 
BLTTDS 2015 còn sửa đổi, bổ sung 
nhiều quy định khác như: trình tự, thủ 
tục, quyền và nghĩa vụ của người tiến 
hành tố tụng, người tham gia tố tụng 
trong việc thực hiện những biện pháp 
thu thập chứng cứ nhằm bảo đảm việc 
thu thập chứng cứ được nhanh chóng, 
thuận lợi hơn, khắc phục những vướng 
mắc trong thực tiễn. Sửa đổi, bổ sung 
quy định về trưng cầu giám định, định 
giá tài sản, thẩm định giá tài sản để 
phù hợp với Luật giám định tư pháp, 
Luật giá. Đồng thời khắc phục khó khăn, 
vướng mắc hiện hành về thẩm định giá, 
định giá tài sản.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
TP. HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 21/5, công an cấp xã 
được cấp đăng ký, biển số xe

Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA 
có hiệu lực từ ngày 21/5/2022, 
người dân có thể đến công an xã, 
phường, thị trấn (công an cấp xã) để 
thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp 
biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy 
(kể cả xe máy điện).

Theo đó, công an xã, phường, 
thị trấn (Công an cấp xã) đăng ký, 
cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy 
(kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp 
quân đội, cá nhân trong nước có 
trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa 
phương mình và cơ quan, tổ chức, 
cá nhân người nước ngoài, của dự 
án, tổ chức kinh tế liên doanh với 
nước ngoài tại địa phương mình; tổ 
chức thu hồi giấy chứng nhận đăng 
ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, 
xe hỏng không sử dụng được của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở 
hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Chính phủ xem xét chuyển sân 
bay Đồng Hới thành Cảng Hàng 
không quốc tế

Đây là một trong những nội dung 
được đề cập trong Quyết định số 
1218/QĐ-UBND về Quy hoạch bến xe, 
bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm 
dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà 
Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 vừa được Chủ tịch UBND thành 
phố Hà Nội phê duyệt.

Theo đó, phạm vi quy hoạch là toàn 
bộ địa giới hành chính thành phố 
Hà Nội có xem xét sự tác động, ảnh 
hưởng (luồng, tuyến) từ các khu vực 
lân cận có liên quan trong vùng Thủ 
đô. Khu vực nghiên cứu chính tại đô 
thị trung tâm (từ Vành đai 4 trở vào). 
Tại quy hoạch này, thành phố cũng đề 
ra các giải pháp kêu gọi đầu tư, xã hội 
hóa đầu tư xây dựng hệ thống bến, 
bãi đỗ xe; ưu tiên, khuyến khích việc 
đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe ngầm, 
cao tầng thông minh để tận dụng, 
khai thác tối đa quỹ đất hiện có.



8 CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

Thanh tra giao thông 
tỉnh Đồng Nai quyết liệt 
xử lý xe quá khổ quá tải, 
không có vùng cấm

Thời gian qua, Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai 
đã triển khai nhiều biện pháp và đồng bộ trong kiểm 
soát tải trọng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở 
hàng quá tải, quá khổ, hàng hóa rơi vãi. Từ đó, góp 
phần quan trọng trong việc lập lại trật tự an toàn 
giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa 
bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
có nhiều KCN, lượng xe vận 
chuyển hàng hóa rất nhiều. 

Nếu không có biện pháp xử lý 
mạnh tay, tình trạng xe chở quá 
khổ quá tải sẽ diễn ra khó kiểm 
soát. Từ đầu năm đến nay, lực 
lượng Thanh tra giao thông tỉnh 
Đồng Nai luôn thực hiện sát sao 
các chuyên đề, ra quân xử lý xe 
quá khổ quá tải, không để các xe 
vi phạm tải trọng hoạt động, làm 
ảnh hưởng tới kết cấu công trình 
giao thông. 

Theo kế hoạch, nhóm phóng 
viên chúng tôi được tác nghiệp, 
ghi nhận lại quá trình xử lý xe quá 
khổ quá tải của lực lượng Thanh 
tra giao thông tỉnh. Ngày 19/4, 
lực lượng Thanh tra giao thông 
tỉnh đã huy động lực lượng, tăng 
cường tuần tra kiểm soát lưu 
động trên địa bàn huyện Trảng 

THÚY THANH - THÙY DƯƠNG

Bom, tập trung tại các tuyến 
đường có KCN và QL 1A, xử lý 
nghiêm trường hợp xe vi phạm 
tải trọng. Trong quá trình tuần tra, 
phát hiện xe tải mang BKS số 60H 
- 030.66 có dấu hiệu vi phạm, tổ 
công tác đã ra hiệu dừng phương 
tiện để kiểm tra, lập biên bản xử 
lý. Ngày 20/4, tổ TTGT trên QL 
1A, phát hiện và lập biên bản 2 xe 
60C - 375.13 và 60C - 121.22.

Thực tế cho thấy, khi ra quân 
kiểm tra, các tổ thanh tra giao 
thông đều có những kế hoạch 
nhất định, kiểm tra trên từng địa 
bàn, tránh các đối tượng theo dõi 
để thông báo cho các xe chở quá 
khổ, quá tải. 

Trong thời gian tới, chuyên đề 
xử lý xe quá khổ, quá tải sẽ được 
Thanh tra giao thông tỉnh Đồng 
Nai tiếp tục theo sát, thực hiện 
nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn 
Phan Trong - Chánh thanh tra 
giao thông tỉnh Đồng Nai, cho 
biết: “Về kế hoạch xử lý xe quá 
khổ tải trên địa bàn tỉnh, Thanh 
tra giao thông sẽ quyết tâm xử 
lý, kiên quyết không có vùng 
cấm. Chúng tôi sẽ tập trung lực 
lượng, thay phiên nhau để “cắt 
đuôi” các đối tượng theo dõi. Từ 
nay cho đến sau Lễ 30/4, Thanh 
tra giao thông Đồng Nai quyết 
liệt xử lý vi phạm một cách triệt 
để. Trong quá trình tuần tra, các 
tổ đều có cân lưu động. Địa bàn 
tuần tra, kiểm soát từ huyện Xuân 
Lộc đến ngã ba Vũng Tàu - TP. 
Biên Hòa. Trong quá trình công 
tác, sẽ kiên quyết xử lý đối với 
trường hợp vi phạm, không kiêng 
nể bất cứ doanh nghiệp hay chủ 
xe nào. Những xe đã bị lập biên 
bản nhưng vẫn cố tình tiếp tục 
vận chuyển hàng hóa, nếu bị phát 
hiện sẽ có biện pháp xử lý mạnh. 
Không để xảy ra tình trạng bị phạt 
rồi vẫn “nhởn nhơ” tiếp tục vận 

chuyển hàng hóa 
lưu thông”.

Để triển khai thực 
hiện kiểm soát tải 
trọng phương tiện 
đường bộ trên địa bàn, 
Thanh tra giao thông 
tỉnh Đồng Nai đã triển khai 
đồng bộ các biện pháp như: 
tuyên truyền, vận động trực tiếp 
tới các doanh nghiệp vận tải, chủ 
phương tiện, lái xe về kiểm soát 
tải trọng phương tiện… Cùng 
với đó, đơn vị tập trung tuần tra 
kiểm soát, xử lý trên các tuyến 
đường quốc lộ, đường tỉnh ..., 
kiên quyết xử lý nghiêm khi phát 
hiện các hành vi vi phạm. Đặc 
biệt là phương tiện chở hàng quá 
tải trọng và tự ý thay đổi kích cỡ 
thùng xe.

Trong thời gian tới, Thanh tra 
giao thông tỉnh Đồng Nai tiếp tục 
đẩy mạnh công tác, tăng cường 
kiểm soát vi phạm tải trọng trên 
tất cả các địa bàn. Đặc biệt là 
các tuyến đường trọng điểm, xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm, 
góp phần bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông, bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông trên địa bàn. n

Phương tiện có dấu hiệu vi phạm 
đã bị kiểm tra, lập biên bản xử lý

Lực lượng 
chức năng tỉnh 
Đồng Nai kiểm 

tra xe chở quá tải 
trọng trên quốc lộ 

Tăng cường xử lý xe quá tải, quá khổ, tự ý hoán cải
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Thực hiện theo quy 
định mới về giá 
tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ 
không gồm phí bảo trì 
phần sở hữu chung

Điểm b khoản 1 Điều 3 Thông 
tư 13/2022/TT-BTC quy định giá 
tính lệ phí trước bạ đối với nhà 
chung cư là giá không bao gồm 
kinh phí bảo trì phần sở hữu 
chung của nhà chung cư.

Trường hợp hợp đồng mua bán 
nhà và trên hóa đơn mua bán nhà 
không tách riêng kinh phí bảo 
trì phần sở hữu chung của nhà 
chung cư; thì giá tính lệ phí trước 
bạ là tổng giá trị mua bán nhà ghi 
trên hóa đơn bán nhà; hoặc hợp 
đồng mua bán nhà.

Đây là quy định mới mà trước 
đây Thông tư 301/2016/TT-BTC 
và Thông tư 20/2019/TT-BTC 
không nêu rõ. Quy định này khá 
dễ hiểu, bởi lẽ giá tính lệ phí trước 
bạ là giá trị của tài sản chịu lệ phí 
trước bạ; chứ không phải những 
“phí phụ” đi kèm.

Nêu rõ giá tính khi hợp 
đồng mua bán không tách 
riêng nhà và đất

Việc mua bán nhà ở gắn liền 
với quyền sử dụng đất trên thực 
tế rất phổ biến; trong đó có rất 
nhiều trường hợp “không tách” 
giá trị nhà, đất thành các mục 
riêng. Tuy nhiên, các văn bản về 
lệ phí trước bạ trước đây không 
có quy định tính lệ phí trước bạ 
“cộng gộp” cho cả nhà và đất.

Việc chưa có quy định áp dụng 
đối với trường hợp mua bán nhà 
gắn liền với đất không “làm khó” 
được cơ quan thuế; nhưng việc 
tách riêng quy định giá tính lệ phí KHÁNH NGÂN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 
13/2022/TT-BTC (Thông tư 13) quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 
10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước 
bạ. Theo đó, kể từ 1/3/2022, giá tính lệ phí 
trước bạ sẽ được thực hiện theo hướng 
dẫn tại Thông tư 13.

khi phân chia tài sản đó; theo quy 
định của pháp luật cho các thành 
viên gia đình đăng ký lại; tài sản 
hợp nhất của vợ chồng sau khi 
kết hôn; tài sản phân chia cho 
vợ, chồng khi ly hôn theo bản án; 
quyết định có hiệu lực pháp luật 
của Tòa án.

Trong đó, nêu rõ cách xác 
định thành viên hộ gia đình như 
sau: “Hộ gia đình hoặc thành 
viên gia đình là những người có 
quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ 
huyết thống, nuôi dưỡng theo 
quy định của pháp luật về hôn 
nhân và gia đình.”.

Theo đó, những người có quan 
hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi 
dưỡng (cha nuôi, mẹ nuôi với con 
nuôi,…); được xác định là thành 
viên hộ gia đình khi phân chia 
tài sản chung theo quy định của 
pháp luật cho các thành viên gia 
đình đăng ký lại.

Ví dụ: Gia đình ông A được 
cấp Sổ đỏ, Sổ hồng (đã nộp lệ 
phí trước bạ). Tại thời điểm cấp 
Sổ đỏ, Sổ hồng hộ gia đình ông 
A gồm 04 thành viên có chung 
quyền sử dụng đất với nhau.

Sau khi con lập gia đình thì ông 
A tách một phần diện tích đất 
cho con để ra ở riêng (đất này là 
phần của người con vì có chung 
quyền sử dụng đất - không phải 
là tặng cho nên được miễn lệ phí 
trước bạ vì không phát sinh đăng 
ký quyền sử dụng đất “mới” mà là 
đăng ký lại do chia đất giữa các 
thành viên).

Trước đây, tại khoản 16 Điều 
5 Thông tư 301/2016/TT-BTC 
được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 
4 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-

BTC quy định như sau: “Thành 
viên hộ gia đình phải là người có 
quan hệ gia đình theo quy định 
của Luật Hôn nhân và gia đình 
và cùng hộ khẩu thường trú với 
người đứng tên trên giấy chứng 
nhận quyền sở hữu, sử dụng”.

Theo đó, tại Thông tư cũ việc 
xác định thành viên hộ gia đình 
phải có thêm căn cứ là cùng hộ 
khẩu thường trú với người đứng 
tên Sổ đỏ, Sổ hồng.

Có thể thấy căn cứ xác định ai 
là thành viên hộ gia đình khi “chia 
đất” để được miễn lệ phí trước bạ 
theo Thông tư mới vừa bảo đảm 
quyền của người sử dụng đất là 
thành viên hộ gia đình sử dụng 
đất, vừa phù hợp với lộ trình bỏ 
“hộ khẩu giấy” theo quy định của 
pháp luật cư trú.

Về miễn lệ phí trước bạ
Bổ sung thêm đối tượng được 

miễn là “nhà nguyện” vào nội 

dung quy định được miễn lệ phí 
trước bạ của “ Nhà, đất sử dụng 
vào mục đích cộng đồng của 
các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín 
ngưỡng được miễn lệ phí trước 
bạ theo quy định tại khoản 8 Điều 
10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 
là nhà trên đất theo quy định tại 
Điều 159, Điều 160 Luật Đất đai 
được Nhà nước công nhận hoặc 
được phép hoạt động”.

Thông tư số 13/2022/TT-BTC 
có hiệu lực từ ngày 1/3/2022. 
Đồng thời, bãi bỏ Thông tư 
số 301/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn về lệ phí trước 
bạ và Thông tư số 20/2019/
TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 
11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí 
trước bạ. n

trước bạ áp dụng đối với nhà; và 
đối với đất có thể “làm khó” người 
dân khi tính lệ phí trước bạ.

Điểm c khoản 1 Điều 3 Thông 
tư 13 quy định rõ:

“Trường hợp tổng giá trị nhà, 
đất tại hợp đồng chuyển quyền 
sử dụng đất; hợp đồng mua bán 
nhà đất cao hơn tổng giá trị nhà, 
đất theo giá do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ 
phí trước bạ là giá tại hợp đồng 
mua bán, chuyển quyền. Trường 
hợp tổng giá trị nhà, đất tại hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng đất; 
hợp đồng mua bán nhà đất thấp 
hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá 
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 
hành thì giá tính lệ phí trước bạ 
đối với nhà, đất là giá do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ban hành theo 
quy định của pháp luật về đất đai; 
pháp luật về xây dựng tại thời 
điểm kê khai lệ phí trước bạ.”.

Có thể thấy quy định này không 
làm thay đổi cách tính; mức lệ phí 
trước bạ phải nộp nhưng sẽ dễ 
dàng áp dụng hơn so với quy định 
trước đây.

Sửa tiêu chí xác định 
thành viên hộ gia đình 
khi chia nhà, đất

Điểm a khoản 5 Điều 5 Thông 
tư 13/2022/TT-BTC quy định 
tài sản của tổ chức, cá nhân đã 
được cấp giấy chứng nhận quyền 
sở hữu; sử dụng khi đăng ký lại 
quyền sở hữu; sử dụng được 
miễn nộp lệ phí trước bạ. Cụ thể:

Tài sản đã được cấp giấy 
chứng nhận quyền sở hữu, quyền 
sử dụng chung của hộ gia đình; 
hoặc của các thành viên gia đình 
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Tuy nhiên, tại điểm a khoản 1 Điều 249 
- Tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 
quy định:

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma 
túy mà không nhằm mục đích mua bán, 
vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy 
thuộc một trong các trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 
hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị 
kết án về tội này hoặc một trong các tội 
quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 
của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm;

…”
Trong thực tiễn áp dụng đã có những 

cách hiểu khác nhau:

Cách hiểu thứ nhất cho rằng: Đây là một 
trong những tình tiết định khung. Do đó, 
khi một người thực hiện hành vi tàng trữ 
trái phép chất ma túy với khối lượng, thể 
tích được quy định từ điểm b đến điểm i 
khoản 1 Điều này mà có các điều kiện 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, thì 
ngoài việc áp dụng một trong các điểm từ 
b đến điểm i, còn phải áp dụng thêm điểm 
a khoản 1 mới đầy đủ.

Bởi một số lý do sau đây:
- Thứ nhất, xét quy định của Điều 249, 

khoản 1 là khung hình phạt cơ bản. Khi 
thuộc một trong các trường hợp theo điểm 
a đến điểm i thì có người thực hiện hành 
vi tàng trữ chất ma túy sẽ bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Điều này có nghĩa, các 
trường hợp này có vị thế ngang nhau trong 
việc thể hiện tính chất nguy hiểm của hành 
vi phạm tội. Theo đó:

– Đã bị kết án về tội này hoặc các tội 
quy định tại Điều 248, 250, 251, 252 BLHS 
chưa được xóa án tích mà lại vi phạm.

– Heroine, Methamphetamine, Cocaine, 
… có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 5 gam…

Đây là hai 
trường hợp 
độc lập với 
nhau. Trường 
hợp đầu tiên 
không đặt ra 
đòi hỏi về khối 
lượng của chất ma 
túy được tàng trữ. Dấu 
hiệu “lại” vi phạm thể hiện 
tính chất nguy hiểm của việc lặp 
lại. Điều này làm cho hành vi tàng trữ khối 
lượng nhỏ chất ma túy có tính chất nguy 
hiểm nằm trong cùng một khung mức độ 
nguy hiểm với hành vi tàng trữ trái phép 
chất ma túy khi đạt khối lương theo các 
trường hợp khác.

Vì nhân thân bị cáo “đã bị xử phạt vi 
phạm hành chính về hành vi quy định tại 
Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc 
một trong các tội quy định tại các điều 
248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm” là yếu tố 
cấu thành tội phạm với tình tiết định khung 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 249 
BLHS 2015. Hành vi bị cáo “tàng trữ trái 
phép ma túy” nếu đủ định lượng là yếu tố 
cấu thành tội phạm với tình tiết định khung 
quy định tại điểm từ b đến i khoản 1 Điều 
249 BLHS 2015.

- Thứ hai, so sánh với quy định về “Tội 
trộm cắp tài sản” tại Điều 173 BLHS: 
Chúng ta thấy có những điểm tương đồng. 
Cụ thể, khoản 1 Điều 173 quy định có hai 
trường hợp lớn:

+ Một là giá trị tài sản trộm cắp từ 
2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

+ Hai là giá trị tài sản dưới 2.000.000 
đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi chiếm đoạt mà còn vi 
phạm; đã bị kết án về tội này hoặc….chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm.

Ở trường hợp thứ hai, quy định này 

cũng không hề đặt 
ra một giá trị nhất 

định mà chỉ nói là 
dưới 2.000.000 
đồng. Số tiền trị 
giá 5.000 đồng, 
10.000 đồng 
cũng là dưới 
2.000.000 đồng. 

Nếu đủ điều kiện 
thì vẫn bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự 
về tội này.

Tương tự như vậy, quy 
định tại Điều 249 mặc dù 

không nêu rõ nhưng có thể xác định 
được hai trường hợp:

+ Khối lượng chất ma túy được tàng trữ 
phải đạt mức độ nhất định (điểm b đến 
điểm i);

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính…
hoặc đã bị kết án….chưa được xóa án tích 
mà còn vi phạm.

Như vậy, nếu khối lượng đạt đến một 
mức độ nhất định, hành vi này đã bị truy 
cứu trách nhiệm theo các điểm từ điểm b 
đến điểm i và khi khối lượng dưới những 
mức tối thiểu đó, nếu thuộc trường hợp 
lớn thứ hai, người này vẫn bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự về tội này.

Do đó, điểm a khoản 1 Điều 249 không 
đặt ra dấu hiệu về khối lượng tối thiểu của 
chất ma túy được tàng trữ.

- Thứ ba, áp dụng tinh thần theo quy 
định tại tiểu mục 3.6 mục 3 phần II của 
Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA, 
VKSNDTC-TANDTC-BTP: “Người nào tàng 
trữ Methamphetamine từ 01 gam đến 
dưới 05 gam thì sẽ phạm tội theo khoản 
1 Điều 194 BLHS 1999. Nếu trọng lượng 
ma túy dưới 01 gam thì sẽ bị xử phạt hành 
chính”. Tuy nhiên, tiểu mục 3.7 còn có quy 
định như sau: “Người nào bị kết án về tội 
tàng trữ….chất ma túy chưa được xóa án 
tích mà lại tiếp tục tàng trữ…chất ma túy 
có số lượng được hướng dẫn từ điểm a 
đến điểm g tiểu mục 3.6 nếu không thuộc 
trường hợp tái phạm nguy hiểm thì bị truy 

Bộ luật hình sự năm 2015 đã cơ 
bản khắc phục việc quy định 
“định tính” bằng quy định “định 
lượng” cụ thể. Các loại tội phạm 
về xâm hại sở hữu, ma túy… 
đều quy định mức khởi điểm 
phải chịu trách nhiệm hình 
sự. Trường hợp phạm tội dưới 
mức khởi điểm có thể phải chịu 
trách nhiệm hình sự nếu đã bị 
xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc bị kết án về tội đó.

MINH HOÀNG

Vướng mắc khi áp dụng điểm a, 
khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự - 

Tội tàng trữ trái phép 
chất ma túy
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cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 
194 BLHS….”.

Cách hiểu thứ hai cho rằng: Điểm a, 
khoản 1, Điều 249 quy định, chỉ áp dụng 
cho những trường hợp tàng trữ trái pháp 
chất ma túy khi khối lượng hoặc thể tích 
chất ma túy không đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự quy định tại các điểm từ 
điểm b đến điểm i khoản 1 điều này. Dó 
đó, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
người thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 
chất ma túy khi khối lượng hoặc thể tích 
chất ma túy không đạt mức tối thiểu được 
quy định từ điểm b đến điểm i khi người 
đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 
hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị 
kết án về tội này hoặc một trong các tội 
quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 
của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm. Trường hợp người phạm tội 
đã bị kết án về các tội theo quy định chưa 
được xóa án tích thì áp dụng tình tiết tăng 
nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm; còn 
trường hợp đã bị xử lý vi phạm hành chính 
về hành vi này thì chỉ xem xét vấn đề nhân 
thân khi lượng hình mà thôi.

Bởi lý do:
- Thứ nhất, điểm a khoản 1 Điều 249 

BLHS năm 2015 thì phải được hiểu là: 
Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy 
chỉ bị coi là tội phạm nếu thỏa mãn hành 
vi khách quan của tội phạm trong trường 
hợp dưới định lượng của tội phạm nếu thỏa 
mãn một trong các dấu hiệu sau:

(1) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 
hành vi quy định tại Điều này: Đây là hành 
vi mà chủ thể đã thực hiện hành vi tàng trữ 
trái phép chất ma túy sau khi chủ thể đã 
bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 
tàng trữ trái phép chất ma túy đã thực hiện 
trước đó;

(2) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa 
án tích mà còn vi phạm;

(3) Đã bị kết án về một trong các tội quy 
định tại các Điều 248, 250 251 và 252 của 
Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn 
vi phạm.

Do vậy, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
249 BLHS phải được hiểu là quy định tiền 
tố tụng đối với người thực hiện hành vi 
tàng trữ trái phép chất ma túy khi chưa đủ 
định lượng thỏa mãn cấu thành cơ bản của 
tội phạm.

Vì vậy, việc truy cứu trách nhiệm hình sự 
đối với một người phải theo nguyên tắc 
hành vi thỏa mãn dấu hiệu của cấu thành 
nào thì truy cứu đến đó.

- Thứ hai, về nhân thân bị cáo “đã bị kết 
án về tội mua bán trái phép chất ma túy, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” 
đây không phải là yếu tố cấu thành tội 
phạm với tình tiết định khung quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 249 BLHS 2015 như 
quan điểm 1 được. Vì nếu hành vi tàng trữ 
đã đủ định lượng cơ bản của cấu thành tội 
phạm theo các điểm từ b đến i khoản 1 
Điều 249 thì bị truy tố, xét xử theo các điểm 
từ b đến i khoản 1 Điều 249 BLHS. Trường 
hợp người phạm tội đã bị kết án về các tội 
theo quy định chưa được xóa án tích thì áp 
dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 
sự là tái phạm; còn trường hợp đã bị xử lý 
vi phạm hành chính về hành vi này thì chỉ 
xem xét vấn đề nhân thân khi lượng hình 
mà thôi.

Từ những quan điểm phân tích như trên, 
thiết nghĩ để thống nhất nhận thức, áp 
dụng điểm a khoản 1 Điều 249 BLHS, cần 
có văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi điểm 
a khoản 1 Điều 249 theo hướng chỉ khi nào 
người thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 
chất ma túy chưa đủ khối lượng, thể tích 
chất ma túy tối thiểu quy định tại các điểm 
từ điểm b đến điểm i khoản 1 Điều 249 
mà có một trong các điều kiện quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều này mới phải chịu 
trách nhiệm hình sự. n

Theo Cục Phòng vệ thương mại (PVTM), Cục đã nhận 
được hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với sản phẩm thép không 
gỉ cán nguội thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định số 

3162/QĐ-BCT ngày 21/10/2019 về kết quả rà soát cuối kỳ việc 
áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm 
thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Đài Loan (Trung Quốc), 
Indonesia, Malaysia, Trung Quốc.

Để có căn cứ xem xét đề nghị miễn trừ (có hạn chế về khối 
lượng, số lượng hàng hóa được miễn trừ, mục đích được miễn 
trừ) của sản phẩm trên, Cục PVTM đề nghị các công ty sản 
xuất thép không gỉ tại Việt Nam liên hệ với Cục PVTM và cho 
ý kiến đối với các vấn đề về: Khả năng sản xuất, cung ứng sản 
phẩm đề nghị miễn trừ của công ty sản xuất trong nước.

Nếu đã sản xuất, cung ứng được, đề nghị cung cấp thông tin 
chi tiết về công suất thiết kế, hợp đồng và hóa đơn bán hàng 
của sản phẩm đề nghị miễn trừ; cũng với đó là ý kiến, quan 
điểm về việc miễn trừ đối với sản phẩm nêu trên.

Cục PVTM yêu cầu gửi trước ngày ngày 25/4/2022. Sau thời 
hạn này, nếu không nhận được ý kiến phản hồi, Cục PVTM hiểu 
rằng các công ty không có ý kiến đối với việc miễn trừ sản 
phẩm nêu trên. PV

Đề nghị doanh nghiệp cho 
ý kiến về miễn trừ áp dụng 
chống bán phá giá thép 
không gỉ cán nguội



12 KINH TẾ & PHÁP LUẬT

Quy định của pháp luật điều chỉnh việc mua bán hàng 
hóa thông qua thương mại điện tử (lợi ích của việc mua 
bán hàng hóa thông qua thương mại điện tử đối với doanh 
nghiệp, cá nhân người tiêu dùng và đối với xã hội).

LỢI ÍCH CỦA VIỆC MUA 
BÁN HÀNG HÓA QUA 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1, Đối với doanh nghiệp

- Mở rộng thị trường: Với chi 
phí đầu tư nhỏ hơn nhiều so 
với thương mại truyền thống, 
các công ty có thể mở rộng thị 
trường, tìm kiếm, tiếp cận người 
cung cấp, khách hàng và các đối 
tác trên khắp thế giới. Việc mở 
rộng mạng lưới nhà cung cấp, 
khách hàng cũng cho phép các 
tổ chức có thể mua với giá thấp 
hơn và bán được nhiều sản phẩm 
hơn. Với thương mại điện tử, các 
doanh nghiệp hoàn toàn có cơ 
hội mua bán mà không bị hạn 
chế bởi không gian và thời gian. 
Các doanh nghiệp có thể có 
nhiều phương pháp quảng cáo 
để bán hàng của mình. Ngược lại 
bên mua cũng có thể tìm ra cho 
mình nhà cung cấp ưng ý nhất 

bằng cách tìm hiểu thông tin của 
các nhà cung cấp cũng như sản 
phẩm của họ thông qua website 
của doanh nghiệp đó hoặc tìm 
ra mức giá ưng ý nhất thông qua 
sàn giao dịch trực tuyến.

- Tăng tính linh hoạt trong 
hoạt động sản xuất: Sự trao đổi 
thông tin liên tục giữa nhà cung 
ứng, nhà sản xuất, khách hàng 
có thể dự báo tốt hơn nhu cầu 
và thị hiếu của thị trường. Phản 
ứng linh hoạt đối với những thay 
đổi bất thường, bất lợi xảy ra trên 
thị trường. Chủ động trong việc 
sản xuất, nhanh chóng nắm bắt 
cơ hội. Thương mại điện tử đang 
thay đổi hệ thống sản xuất từ đại 
trà đến sản xuất chỉ trong thời 
gian theo nhu cầu và có thể tùy 
chỉnh. Hơn nữa hệ thống sản xuất 
được tích hợp với tài chính, tiếp 
thị và các hệ thống chức năng 
khác cũng như đối với các đối tác 
kinh doanh và khách hàng.

- Cải thiện hệ thống phân 

phối: Giảm lượng hàng lưu kho 
và độ trễ trong phân phối hàng. 
Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm được thay thế hoặc hỗ trợ 
bởi các showroom trên mạng, 
ví dụ ngành sản xuất ô tô (Ví dụ 
như Ford Motor) tiết kiệm được 
chi phí hàng tỷ USD từ giảm chi 
phí lưu kho.

- Vượt giới hạn về thời gian: 
Việc tự động hóa các giao dịch 
thông qua Web và Internet giúp 
hoạt động kinh doanh được thực 
hiện 24/7 mà không mất thêm 
nhiều chi phí biến đổi.

- Mô hình kinh doanh mới: 
Các mô hình kinh doanh mới 
với những lợi thế và giá trị mới 
cho khách hàng. Mô hình của 
Amazon.com, mua hàng theo 
nhóm hay đấu giá nông sản qua 
mạng đến các sàn giao dịch B2B 
là điển hình của những thành 
công này.

- Tăng tốc độ tung sản phẩm 
ra thị trường: Với lợi thế thông 

Mua bán hàng 
hóa thông qua 
thương mại 
điện tử QUANG MINH
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tin và khả năng phân phối giữa 
các doanh nghiệp làm tăng hiệu 
quả sản xuất và giảm thời gian 
tung sản phẩm ra thị trường.

- Củng cố quan hệ khách 
hàng: Thông qua việc giao tiếp 
thuận tiện qua mạng, quan hệ 
với trung gian và khách hàng 
được củng cố dễ dàng hơn. Đồng 
thời việc cá biệt hóa sản phẩm và 
dịch vụ cũng góp phần thắt chặt 
quan hệ với khách hàng và củng 
cố lòng trung thành.

- Thông tin cập nhật: Mọi thông 
tin trên web như sản phẩm, dịch 
vụ, giá cả... đều có thể được cập 
nhật nhanh chóng và kịp thời.

- Có thêm lực lượng trung 
gian mới: Các doanh nghiệp có 
thể thông báo điện tử cho khách 
hàng tiền ẩn về các mặt hàng mà 
họ đặc biệt quan tâm. Mặc dù tất 
cả đều có xu hướng loại bỏ trung 
gian, xu hướng tương tác trực 
tiếp giữa người mua và người 
bán ngày càng tăng là xu thế bất 
lợi đối với môi giới trung gian, 
thương mại điện tử vẫn sẽ mở ra 
các loại hình trung gian mới về 
môi giới.

2. Lợi ích đối với người tiêu dùng

- Vượt giới hạn về không gian 
và thời gian: Thương mại điện tử 
cho phép khách hàng mua sắm 
mọi nơi, mọi lúc đối với các của 
hàng trên khắp thế giới. Nếu như 
ở thương mại truyền thống bạn 
chỉ có thể mua những sản phẩm 
ở xung quanh mình, những sản 
phẩm trực tiếp ở không gian địa 
lý hẹp, còn đối với thương mại 
điện tử bạn có thể mua những 
sản phẩm ở bất cứ đâu, bất cứ 
thời điểm nào.

- Nhiều lựa chọn về sản phẩm 
và dịch vụ: Thương mại điện tử 
cho phép người mua có nhiều lựa 
chọn hơn vì tiếp cận được nhiều 
nhà cung cấp hơn. Với việc không 
giới hạn về không gian và thời 
gian khách hàng có thể lựa chọn 
sản phẩm ở bất cứ đâu bất cứ nơi 
nào trên mạng, giúp người mua 
có thể thoải mái lựa chọn.

- Chi phí giao dịch thấp: Sàn 
giao dịch thương mại điện tử 
giúp cho người mua giảm chi 
phí mua hàng và tiếp cận thị 
trường một cách nhanh chóng 
hơn. Bằng cách tham khảo thông 
tin từ nhiều nhà cung cấp, người 
mua hàng có thể tiếp kiệm chi 
phí cho mình. Thêm vào đó sàn 
giao dịch thương mại điện tử 
còn giúp giảm thiểu thời gian 
tiếp cận thị trường thông qua 
hệ thống cung cấp hiệu quả các 
sản phẩm dịch vụ. Các công cụ 
phân tích của thương mại điện 
tử cũng thúc đẩy xu hướng hợp 
tác giữa các nhà cung cấp.

- Thông tin phong phú, thuận 
tiện, chất lượng cao hơn: Khách 

hàng có thể dễ dàng tìm được 
thông tin nhanh chóng và dễ 
dàng thông qua các công cụ tìm 
kiếm (search engines); đồng thời 
các thông tin đa phương tiện (âm 
thanh, hình ảnh).

- Giảm chi phí tìm kiếm và 
thời gian đối với người mua: 
Sàn giao dịch thương mại điện 
tử giúp người mua giảm chi phí 
mua hàng và tiếp cận thị trường 
một cách nhanh hơn. Bằng cách 
tham khảo thông tin từ nhiều 
bộ phận, phòng, ban và công ty 
người mua có nhiều cơ hội giành 
được các điều khoản thương mại 
ưu đãi từ phía các nhà cung cấp.

- Tạo sự minh bạch về giá: Với 
sự trợ giúp của công nghệ thông 
tin và hạ tầng truyền thông đặc 
biệt là internet các thành phần 
trong mối qua hệ giao dịch 
thương mại điện tử các bên có 
thể cung cấp cho đối tác rõ ràng 
các chi phí sản xuất, vận chuyển 
và giá thành chính xác  của sản 
phẩm một cách rõ ràng nhất, để 
tạo sự tin tưởng lẫn nhau.

- Cộng đồng thương mại 
điện tử: Môi trường kinh doanh 
thương mại điện tử cho phép mọi 
người tham gia có thể phối hợp, 
chi sẻ thông tin, kinh nghiệp 
hiệu quả và nhanh chóng.

3. Lợi ích đối với xã hội

- Hoạt động trực tuyến: 
Thương mại điện tử tạo ra môi 
trường để làm việc, mua sắm, 
giao dịch... từ xa nên giảm việc 
đi lại, ô nhiễm, tai nạn.

- Nâng cao mức sống: Nhiều 
hàng hóa, nhiều nhà cung cấp 
tạo áp lực giảm giá do đó khả 
năng mua sắm của khách hàng 
cao hơn, nâng cao mức sống của 
mọi người.

- Lợi ích cho các nước nghèo: 
Những nước nghèo có thể tiếp 
cận với các sản phẩm, dịch vụ từ 
các nước phát triển hơn thông 
qua Internet và thương mại điện 
tử. Đồng thời cũng có thể học 
tập được kinh nghiệm, kỹ năng... 
được đào tạo qua mạng.

- Dịch vụ công cộng được 
cung cấp thuận tiện hơn: Các 
dịch vụ công cộng như y tế, giáo 
dục, các dịch vụ công của chính 
phủ... được thực hiện qua mạng 
với chi phí thấp hơn, thuận tiện 
hơn. Cấp các loại giấy phép qua 
mạng, tư vấn y tế.... là các ví dụ 
thành công điển hình.

CÁC HẠN CHẾ KHI MUA 
BÁN HÀNG HÓA QUA 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- Loại bỏ các nhà phân phối 
và những người buôn bán nhỏ 
lẻ: Với việc tham gia trực tiếp 
các sàn giao dịch thương mại 
điện tử các doanh nghiệp có thể 
dễ dàng liên hệ đàm phán, giao 
dịch với nhau mà không cần 
qua trung gian. Việc các doanh 
nghiệp liên hệ với nhau như 
vậy giúp giảm chi phí giao dịch. 
Tuy nhiêu điều đó cũng sẽ đem 
lại một số hạn chế cho doanh 
nghiệp, nếu như sử dụng trung 
gian marketing, qua những tiếp 
xúc kinh nghiệm, sự chuyên 
môn hóa và quy mô hoạt động 
của họ sẽ đem lại cho nhà sản 
xuất nhiều bất lợi hơn so với 
việc nhà sản xuất tự phân phối.

- Xung đột kênh: Nếu như 
trước đây các công ty chỉ sử dụng 
một kênh phân phối để bán hàng 
tại một thị trường hay một phân 
đoạn thị trường thì ngày nay với 
sự đa dạng hóa khách hàng, ngày 
càng có nhiều công ty sử dụng hệ 

thống phân phối nhiều kênh hay 
còn gọi là hệ thống phân  phối 
kép (hệ thống phân phối trong 
đó công ty tạo ra cho mình hai 
hay nhiều kênh phân phối để với 
tới một hay nhiều phân đoạn hị 
trường khác nhau). Thương mại 
điện tử đặt ra cả cơ hội và thách 
thức đối với người sản xuất và 
các đối tượng trung gian trong 
hệ thống phân phối (nhà bán 
buôn, bán lẻ). Để có sức cạnh 
tranh các nhà sản xuất tất nhiên 
phải tìm cho mình những cơ hội 
mới để tiếp cận khách hàng như 
internet hoặc bán hàng qua điện 
thoại,...Tuy nhiên, phát triển 
những hình thức mới này lại đẩy 
họ phải cạnh tranh nhiều khi đi 
đến mâu thuẫn với những kênh 
bán hàng truyền thống.

- Những bất lợi bắt nguồn từ 
tính chất mới lạ và tốc độ phát 
triển nhanh của các công nghệ 
cơ bản: Những bất lợi này sẽ 
biến mất khi thương mại điện 
tử hoàn thiện và sẵn sàng hoạt 
động và được toàn bộ dân chúng 
chấp nhận. Nhiều sản phẩm 
và dịch vụ đòi hỏi những nhận 
xét của khách hàng tiềm năng 
được tranh bị sẵn sàng mua qua 
internet.

- Các doanh nghiệp thường 
tính toán lợi nhuận thu được 
trên số lượng các vụ đầu tư trước 
khi sử dụng bất kỳ công nghệ 
mới nào: Điều đó rất khó thực 
hiện trong thương mạ điện tử 
bởi chi phí và lợi nhuận rất khó 
xác định. Chi phí là chức năng 
của công nghệ, có thể thay đổi 
nhanh chóng thậm chí chỉ trong 
thời gian ngắn thực hiện các dự 
án thương mại điện tử do những 
công nghệ cơ bản đang thay đổi 
một cách nhanh chóng. Nhiều 
công ty đã gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc tuyển dụng và 
giữ được các công nhân có các 
kỹ năng về công nghệ, thiết kế và 
quá trình kinh doanh cần thiết 
để làm thương mại điện tử có 
hiệu quả. Một vấn đề khác mà 
các công ty muốn kinh doanh 
trên internet phải đối mặt đó là 
khó khăn trong việc thống nhất 
cơ sở dữ liệu đang hiện hiện 
hành và phần mềm xử lý giao 
dịch được thiết kế cho thương 
mại truyền thống thành phần 
mềm dành riêng cho thương mại 
điện tử.

- Cùng với các vấn đề về công 
nghệ và phần mềm, nhiều doanh 
nghiệp phải đối mặt với những 
trở ngại về văn  hóa và luật pháp 
trong thương mại quốc tế. Nhiều 
người tiêu dùng ở một mức độ 
nào đó vẫn còn e ngại việc gửi 
số thẻ tín dụng trên internet, co 
nhiều người tiêu dùng khác đơn 
giản thường hơn có thể không 
thích hợp được với sự thay đổi và 
cảm thấy không thoải mái trong 

việc xem các hàng hóa trên màn 
hình máy tính. Môi trường pháp 
lý mà thương mại điện tử được 
quản lý là các luật hoàn toàn 
không rõ ràng, cụ thể và mâu 
thuẫn với nhau.

- Vấn đề về bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ: Chất lượng sản 
phẩm càng cao hàm lượng chất 
xám càng nhiều. Khi tham gia 
vào thương mại điện tử thông 
tin trở thành tài sản, và bảo vệ 
tài sản cuối cùng sẽ à bảo vệ 
thông tin. Do đó vấn đề đặt ra 
là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
và bản quyền của các thông tin 
trên web (các hình thức quảng 
cáo, các nhãn hiệu thương mại, 
các cơ sở dữ liệu, các dung liệu 
truyền gửi qua mạng,...). Đối 
với dung liệu, vấn đề đật ra là 
bản thân việc số hoá nhị phân 
các dữ liệu văn bản, hình ảnh, 
âm thanh để thành dung liệu 
truyền gửi đã là hành động sao 
chép, phiên dịch và phải được 
tác giả đồng ý, nhưng vì đưa 
nên mạng, nên số bản Internet 
không thể biết là bao nhiêu (có 
thể tới vô hạn), nên việc thảo 
thuận và xử lý trở nên hết sức 
khó khăn. Ở mức cao hơn người 
ta còn tính đến khía cạnh phức 
tạp hơn đó là phân chia tài sản 
trí tuệ mua bán qua mạng. Cần 
phải đưa ra khái niệm mang 
tính pháp lý hơn là “thế nào là 
tác giả”, “thanh toán vi phần” 
mà phải xử lý công cụ kỹ thuật 
cao. Những điều này đòi hỏi cần 
phải sửa đổi hệ thống pháp luật 
về mối quan hệ về sở hữu trí tuệ.

Sự phát triển của một nền kinh 
tế không chỉ dựa vào nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và nguồn lao 
động mà nó còn được quyết định 
bởi trình độ công nghệ thông tin 
và tri thức sáng tạo. Cùng với xu 
thế đó, thương mại điện tử xuất 
hiện đã làm thay đổi bộ mặt kinh 
tế thế giới bởi những ảnh hưởng 
to lớn của mình, cụ thể:

- Làm thay đổi tính chất của 
nền kinh tế mỗi quốc gia và nền 
kinh tế toàn cầu.

- Làm cho tính tri thức trong 
nền kinh tế ngày càng tăng lên 
và tri thức đã thực sự trở thành 
nhân tố và nguồn lực sản xuất 
quan trọng nhất, là tài sản lớn 
nhất của một doanh nghiệp.

- Mở ra cơ hội phát huy ưu thế 
của các nước đang phát triển để 
họ có thể đuổi kịp các nước phát 
triển thậ chí là vượt các nước 
đang đi trước mình.

- Xây dựng được lại nền tảng, 
sức mạnh kinh tế quốc gia và có 
tiềm năng làm thay đổi cán cân 
tiềm lực toàn cầu.

- Rút ngắn khản cách về trình 
độ tri thức giữa các nước phát 
triển và các nước đang phát triển.

- Cách mạng hóa marketing 
bán lẻ và marketing trực tuyến. n
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CHƯƠNG TRÌNH 
BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG 
NĂM 2022, 

Vừa qua, Sở Tài chính 
thành phố Hồ Chí Minh 
đã công bố giá bán các 
mặt hàng thiết yếu trong 
Chương trình bình ổn 
thị trường năm 2022 và 
Tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023, áp dụng từ 
ngày 2/4.

GIA HUY

Thành phố Hồ Chí Minh 
không tăng giá nhiều mặt 
hàng bình ổn giá năm 
2022

Mặc dù nhiều yếu tố giá đầu 
vào như cước vận chuyển, giá 
bán thu mua tại nguồn tăng, 
nhiều doanh nghiệp tham gia 
Chương trình bình ổn thị trường 
thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 
đã không tăng giá bán nhiều mặt 
hàng thiết yếu như: gạo, thịt lợn, 
đường. Gạo trắng thường không 
bao bì, 5% tấm ở mức giá 14.500 
đồng/kg, 15.500 đồng/kg (bao 
bì PA/PE, túi 5kg); gạo Jasmine 
15.500 đồng/kg (không bao bì) 
và 17.000 đồng/kg (bao bì PA/
PE, túi 5kg).

Các mặt hàng phục vụ phòng, 
chống dịch Covid-19, dược phẩm 
thiết yếu; mặt hàng phục vụ mùa 
khai trường 2022 và Tết Quý 
mão 2023 cũng được các doanh 
nghiệp cam kết không tăng giá 
bán so với năm 2021.

Nhóm các mặt hàng tăng giá so 
với năm trước trong chương trình 

bình ổn được điều chỉnh tăng từ 
7-14%  so với năm 2021 như: thịt 
gà, trứng gia cầm. Trứng gia cầm 
tăng 6-7%, ở mức 29.500 đồng/10 
trứng gà; 35.000 đồng/10 trứng 
vịt sau khi tăng giá. Tại các cửa 
hàng ngoài hệ thống bình ổn giá, 
giá niêm yết trong khoảng từ 
35.000-40.000 đồng/10 trứng vịt, 
29.000-34.000/10 trứng gà… Thịt 
gà ta bình ổn ở mức giá 90.000 
đồng/kg, gà tam hoàng 67.000 
đồng/kg, gà công nghiệp 45.000 
đồng/kg, thịt vịt 68.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ Sở Tài chính 
thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 
34 doanh nghiệp đăng ký tham 
gia Chương trình bình ổn giá thị 
trường thành phố năm 2022. Các 
doanh nghiệp cam kết giá bán 
các sản phẩm trong chương trình 
phải đảm bảo thấp hơn giá thị 
trường của sản phẩm cùng quy 
cách, chủng loại, chất lượng tại 
thời điểm đăng ký giá ít nhất từ 
5-10%. Nhiều doanh nghiệp khác 
cũng đang làm thủ tục đăng ký 
tham gia chương trình.

Yếu tố gây áp lực lên     
mặt bằng giá

Ngày 03/3, Bộ Tài chính đã 
thông tin về vấn đề nhiều mặt 
hàng thiết yếu liên tục tăng giá 
khiến nguy cơ lạm phát gia tăng.

Theo Bộ Tài chính, mặt bằng 
giá cả thị trường trong 2 tháng 
đầu năm 2022 biến động tăng. 
Trong đó, ngoài những tác động 
theo quy luật hằng năm do trùng 
với thời điểm diễn ra Tết Nguyên 
đán, thị trường còn chịu áp lực 
bởi biến động tăng giá các mặt 
hàng năng lượng trên thị trường 
thế giới. Trong đó có xăng, dầu 
và gas.

Nhóm mặt hàng năng lượng, 
nhiên liệu có mức tác động lớn 
nhất đến CPI 2 tháng đầu năm. 
Một số mặt hàng phòng, chống 
dịch như kit-test xét nghiệm 
Covid-19 tăng giá cục bộ do nhu 
cầu mua tích trữ và sử dụng tăng 
sau Tết khi người dân quay trở lại 
làm việc, học tập, số ca nhiễm 
tăng...

Ở chiều ngược lại, giá bán nhiều 
hàng hóa, dịch vụ được điều 
chỉnh giảm do tác động giảm 
thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 
còn 8% từ ngày 01/2/2022 theo 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 
của Chính phủ. Từ đó, góp phần 
giảm áp lực đáng kể lên mặt 
bằng giá. Nguồn cung các mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu, lương 
thực, thực phẩm trong nước vẫn 
dồi dào, đáp ứng nhu cầu của 
người dân nên giá cả chỉ nhích 
tăng nhẹ trước và trong Tết. Sau 
đó trở lại bình thường.

Cơ quan quản lý này dự báo 
một số yếu tố sẽ gây áp lực lên 
mặt bằng giá trong tháng 3 và 
các tháng còn lại năm 2022: giá 
nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật 

TẾT QUÝ MÃO 2023 
TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

tư chiến lược vẫn chịu áp lực lớn 
từ xu hướng tăng giá trên thế giới 
như xăng dầu, gas, vật liệu xây 
dựng, phân bón, thức ăn chăn 
nuôi, dịch vụ du lịch… Giá thịt lợn 
có thể tăng nếu nguồn cung tái 
đàn không đảm bảo tương ứng 
với nhu cầu và bệnh Dịch tả lợn 
châu Phi vẫn diễn biến phức tạp; 
rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và 
thời tiết bất lợi trong năm có thể 
gây khó khăn cho hoạt động sản 
xuất và làm tăng giá hàng hóa, 
dịch vụ.

Các chính sách hỗ trợ phục hồi 
kinh tế hiện nay cũng góp phần 
làm giảm áp lực lên mặt bằng 
giá. Trong đó, với các chính sách 
về miễn, giảm thuế, lệ phí sẽ góp 
phần quan trọng trong việc bình 
ổn giá, kiểm soát lạm phát theo 
mục tiêu.

Nguồn cung các mặt hàng tiêu 
dùng, lương thực, thực phẩm trên 
thị trường hiện vẫn dồi dào. Giá 
các dịch vụ viễn thông, bưu chính 
cơ bản giữ giá ổn định.

Các ban, ngành chức năng 
của thành phố Hồ Chí Minh sẽ 
giúp các doanh nghiệp tham 
gia chương trình bình ổn giá thị 
trường kết nối, đưa hàng vào các 
hệ thống bán lẻ, siêu thị lớn; kết 
nối với hệ thống ngân hàng để 
được vay vốn ưu đãi; được các 
địa phương trong thành phố tạo 
lập mặt bằng bán lẻ lưu động… 
Sự hợp tác đôi bên cùng có lợi 
này đã phát huy hiệu quả tích 
cực trong nhiều năm qua, thu hút 
ngày càng nhiều doanh nghiệp 
tham gia chương trình có ý nghĩa 
xã hội to lớn này. n
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Sáng 19/4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương 
đã diễn ra Lễ công bố thành lập Trung tâm Giám sát, 
điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (IOC) và công bố 
Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương.

Tham dự buổi lễ có GS.TS.
Nguyễn Xuân Thắng - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Giám 

đốc Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Trung ương; ông Nguyễn 
Văn Lợi - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông 
Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn 
Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn 
Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông 
Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó 
Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại 
diện các sở, ban, ngành, các do-
anh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cổng thông tin điện tử 
Tỉnh ủy Bình Dương (www.
tinhuybinhduong.vn) được xây 
dựng để cung cấp các thông tin 
về công tác xây dựng Đảng của 
Đảng bộ tỉnh, thông tin về các 
hoạt động của Thường trực cấp 
ủy, các thông tin về chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước.

Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy 
Bình Dương tạo môi trường để 
người dân và đảng viên tham gia 
góp ý về các văn bản dự thảo, 
tham gia góp ý xây dựng Đảng. 
Tạo kênh đối thoại trực tuyến cho 
đảng viên và người dân có kênh 
giao tiếp với Đảng và Nhà nước.

Trung tâm giám sát, điều hành 
thông minh (IOC) là một hệ 
thống công nghệ thông tin bao 
gồm cơ sở hạ tầng, phần cứng, 
phần mềm có chức năng thu 
thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
của các cơ quan, đơn vị và xử lý, 
phân tích cho kết quả đầu ra đáp 
ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành 
của các cấp chính quyền và các 
cơ quan, đơn vị.

IOC sẽ phục vụ đắc lực trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 
hành, giúp lãnh đạo tỉnh có cái 
nhìn tổng quan toàn diện về mọi 
mặt hoạt động kinh tế - xã hội 
theo thời gian thực. Từ đó, đưa 
ra quyết định nhanh chóng, kịp 
thời, chuẩn xác, tiết kiệm được 
nhiều thời gian và công sức 

trong quá trình giám sát, điều 
hành công việc.

IOC với khả năng tích hợp dữ 
liệu và các hệ thống sẵn có cùng 
các phần mềm điều khiển cùng 
với hơn 20 lĩnh vực giám sát, điều 
hành đã được triển khai để khái 
quát toàn cảnh về các chỉ tiêu 
phát triển của tỉnh, nhất là các lĩnh 
vực trọng tâm, thế mạnh của tỉnh 
như: Chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Hành 
chính công; thông tin du lịch; an 
ninh trật tự, giao thông; thông 
tin phòng, chống dịch Covid-19; 
tương tác, giao tiếp phục vụ công 
dân; công khai thông tin quy 
hoạch; giám sát chất lượng môi 
trường; giám sát hoạt động công 
nghiệp; giám sát tài nguyên, môi 
trường; thông tin lĩnh vực y tế; 
thông tin lĩnh vực giáo dục; thông 
tin về cung, cầu lao động, cơ sở 
dữ liệu về trẻ em, bảo trợ xã hội, 
giáo dục nghề nghiệp; thông tin 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo; thông tin về chỉ số tiêu 
dùng, cung cầu hàng hóa, mặt 
hàng thiết yếu…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
UBND tỉnh Võ Văn Minh nhấn 

IOC
mạnh, việc đi vào hoạt động 
Trung tâm IOC và Cổng thông 
tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương là 
một bước kế thừa các kết quả đạt 
được trong việc xây dựng Chính 
quyền điện tử và ứng dụng công 
nghệ thông tin của các cơ quan 
Đảng và Nhà nước trong các giai 
đoạn vừa qua, đánh dấu một 
bước phát triển mới trong quá 
trình chuyển đổi số, xây dựng đô 
thị thông minh bền vững trên địa 
bàn tỉnh. Để IOC đi vào hoạt động 
hiệu quả trong thời gian tới, Chủ 
tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ 
quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện 
chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu 
quản lý, điều hành; đẩy nhanh xây 
dựng các hệ thống thông tin và cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành làm nền 
tảng phục vụ công tác dự báo, xử 
lý dữ liệu lớn phục vụ điều hành 
kinh tế-xã hội. Đây là sự kiện đầy 
ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 25 năm 
tái lập tỉnh, góp phần cụ thể hóa 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra là 
xây dựng tỉnh Bình Dương phát 
triển bền vững theo hướng đô thị 
thông minh, văn minh, hiện đại. n

TRẦN HÒA

TỈNH BÌNH DƯƠNG VẬN HÀNH 
TRUNG TÂM GIÁM SÁT, 
ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Dương phát biểu

Đại biểu tham dự buổi lễ

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Tỉnh Bình Dương
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Lực lượng kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tuần tra, bảo vệ rừng

NỖ LỰC TRONG 
CÔNG TÁC 
KHÔI PHỤC, 
BẢO VỆ THIÊN 
NHIÊN, ĐA DẠNG 
SINH HỌC

Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai có hệ sinh 
thái rừng đặc trưng của vùng miền Đông Nam bộ, có 
nhiều loài động vật hoang dã  quý hiếm, có nguy cơ 
tuyệt chủng. Với mục tiêu khôi phục sự đa dạng sinh 
học của hệ sinh thái rừng cây tự nhiên bản địa thuộc 
lưu vực sông Đồng Nai và vùng miền Đông Nam Bộ, 
Khu bảo tồn đã nỗ lực trong công tác khôi phục, bảo 
vệ thiên nhiên, sự đa dạng sinh học, tạo ra khu bảo tồn 
thiên nhiên rộng lớn.

Công tác bảo vệ rừng 
được thực hiện sát sao

Khu Bảo tồn thiên nhiên - 
văn hóa Đồng Nai nằm trong 
hệ thống rừng đặc dụng và di 
sản văn hóa của Việt Nam - một 
trong ba vùng lõi của Khu Dự trữ 
sinh quyển thế giới tại Đồng Nai 
với tổng diện tích tự nhiên trên 
100 ngàn ha, nằm trên địa bàn 
Huyện Vĩnh Cửu. 

Mặc dù vẫn còn những khó 
khăn, nhưng năm 2021 vừa qua, 
Lực lượng Kiểm lâm Khu Bảo 
tồn thường xuyên tổ chức tuần 
tra bảo vệ rừng trên diện tích 
được giao quản lý, đồng thời tổ 
chức 04 đợt truy quét nội bộ và 
phối hợp với chính quyền địa 
phương thực hiện 02 đợt truy 
quét liên ngành. Triển khai thực 
hiện kế hoạch quản lý các loài 
lâm sản ngoài gỗ trong mùa cao 
điểm trên địa bàn Khu Bảo tồn. 
Xác định khu vực tập trung các 
loài lâm sản ngoài gỗ. Thành lập 
05 chốt gác, trực gác 24/24 giờ 
nhằm tuyên truyền, vận động, 
ngăn chặn tình trạng người dân 
vào rừng lấy măng tre, lô ô, mum 
và các loại lâm sản khác.... Đồng 
thời phối hợp với chính quyền 
và các Hạt Kiểm lâm giáp ranh 
tổ chức truy quét tại các khu vực 
trọng điểm, điểm nóng.

Cùng với đó, hoạt động của tổ 

người dân trong công tác tuyên 
truyền, tuần tra phòng chống 
cháy, bảo vệ rừng. Chính sự phối 
hợp thường xuyên, nhịp nhàng 
của trạm kiểm lâm và chính 
quyền, người dân mà trên địa 
bàn chưa xảy ra vụ cháy nào đe 
dọa đến rừng xanh.

Theo đó, Khu Bảo tồn đã phối 
hợp với cơ quan chức năng, 
chính quyền địa phương tổ chức 
được 20/20 hội nghị với 1.853 lượt 
người tham dự ở 20 ấp dân cư; 
phát thanh tuyên truyền trên đài 
phát thanh của các xã Phú Lý, 
Mã Đà, Hiếu Liêm với 45/45 lượt 
phát thanh; Cấp phát 25 băng 
rôn tuyên truyền phòng cháy 
chữa cháy rừng; in ấn 1.500 tờ rơi 
tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, 
luật phòng cháy và chữa cháy,…
và các quy định của Nhà nước đối 
với công tác quản lý bảo vệ rừng, 
phòng cháy chữa cháy rừng nhằm 
nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật của người dân 
trong công tác quản lý bảo vệ 
rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Khu bảo tồn còn tổ chức ký 
cam kết thỏa thuận với các hộ 
dân trên địa bàn thực hiện quy 
ước bảo vệ rừng, phòng cháy 
chữa cháy rừng, an ninh trật tự 
được 618 hộ ký cam kết, trong đó 

có 76 hộ có phương tiện, thiết bị 
phục vụ chữa cháy khi cần thiết 
và 542 hộ cam kết thực hiện quy 
ước bảo vệ rừng, phòng cháy 
chữa cháy rừng, an ninh trật tự 
trong cộng đồng dân cư thôn - 
ấp trên địa bàn.

Gửi các nội dung và chuyên 
đề về công tác phòng cháy chữa 
cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh 
học đến 11 Câu lạc bộ Xanh tại 
4 xã Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm 
huyện Vĩnh Cửu, xã Phú Cường, 
Phú Ngọc, Thanh Sơn huyện 
Định Quán để các Câu lạc bộ 
làm nội dung sinh hoạt và tuyên 
truyền dến người dân tuyệt đối 
thực hiện các yêu cầu về phòng 
chống cháy rừng vào mùa khô.

Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm 
Khu Bảo tồn thường xuyên tuyên 
truyền, hướng dẫn khách du lịch, 
sử dụng lửa tại hai khu di tích 
đúng quy định và vận động nhân 
dân tích cực tham gia phòng 
cháy chữa cháy rừng, đặc biệt 
chú trọng khu vực dân cư sống 
trong và ven rừng; tăng cường 
công tác kiểm tra đối với diện 
tích sau khai thác rừng trồng và 
sản xuất nông nghiệp của các hộ 
dân trên địa bàn, cho các hộ làm 
cam kết và cử người mang theo 
dụng cụ trực giám sát, hướng 

dẫn người dân xử lý thực bì theo 
đúng quy định, không để cháy 
lan vào rừng.

Dù còn nhiều khó khăn trong 
công tác quản lý rừng, nhưng 
tập thể, cá nhân trong Khu bảo 
tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng 
Nai vẫn luôn nỗ lực bảo vệ cho 
màu xanh của rừng. Khu bảo tồn 
sẽ phối hợp với chính quyền địa 
phương Tuyên truyền, giáo dục 
cho người dân địa phương.

Tập huấn, nâng cao năng lực 
của lực lượng Kiểm lâm, đảm bảo 
đủ năng lực để thực hiện nhiệm 
vụ quản lý bảo vệ rừng. Xây dựng 
và duy trì hoạt động của các tổ đội 
quần chúng bảo vệ rừng tại các 
địa phương. Có chính sách khen 
thưởng và động viên kịp thời đối 
với các tổ chức, cá nhân làm tốt 
công tác bảo vệ rừng. Nhưng phải 
thực hiện đồng bộ các giải pháp 
về phát triển kinh tế xã hội, sử 
dụng rừng và hưởng lợi từ rừng 
một cách bền vững và có hiệu 
quả lâu dài, có như vậy mới hạn 
chế và ngăn chặn được tình trạng 
phá rừng trái phép, xâm hại tài 
nguyên rừng hiện nay.

Phối hợp với chính quyền địa 
phương thực hiện tốt công tác 
quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nắm 
chắc tình hình dân cư, phân loại 
đối tượng và tìm biện pháp xử lý 
cụ thể, kiên quyết đối với các đối 
tượng thường xuyên vào rừng 
săn bắn, đặt bẫy thú rừng, khai 
thác rừng và làm mất trật tự an 
ninh trên địa bàn. Cùng với đó 
là xử lý kịp thời và nghiêm minh 
các vụ vi phạm các quy định về 
quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy 
chữa cháy rừng và bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản. Kiên quyết đưa ra 
truy tố những đối tượng cầm 
đầu, chống người thi hành công 
vụ; đồng thời kiểm điểm và xử lý 
trách nhiệm đối với những đơn 
vị để rừng bị mất, phá, bị cháy. n

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI:

NGỌC THẠCH

cộng tác viên lâm nghiệp với số 
lượng 70 người đã phát huy hiệu 
quả cung cấp kịp thời, chính 
xác các thông tin trong công tác 
quản lý bảo vệ rừng. 

Kết quả thực hiện các nhiệm 
vụ quản lý bảo vệ rừng năm 2021, 
Khu Bảo tồn đã tháo gỡ và phá 
bỏ tại rừng 3.430 sợi bẫy và bẫy 
các loại; 1.675 m bẫy vòng; 172 bẫy 
lồng sóc; 223 bẫy kẹp; 01 cái bẫy 
hom; 41 m bẫy thỏ; 619 m lưới; 21 
đú nước; 5 đú khô; 2 chòi tạm; 
yêu cầu 1.634 lượt người vào rừng 
trái phép ra khỏi rừng.

Không lơ là, chủ quan, nỗ 
lực phòng cháy chữa cháy 
rừng

Để phòng chống “giặc lửa” 
xâm chiếm những mảng rừng 
xanh quý giá đang được bảo tồn, 
gìn giữ, ngay từ đầu mùa khô 
năm 2020-2021, Khu Bảo tồn 
thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai 
đã huy động toàn bộ lực lượng 
luân phiên canh trực, nỗ lực cả 
ngày lẫn đêm để phát huy hiệu 
quả cao nhất công tác phòng 
cháy chữa cháy rừng. Mùa khô 
năm 2020-2021, khu bảo tồn 
đã phát dọn đường băng cản 
lửa với 508,36  ha. Khu Bảo tồn 
thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai 
cũng thường xuyên phối hợp 
với chính quyền, các đoàn thể, 

Đàn bò tót quý hiếm tại Khu Bảo tồn 
thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Việc được công nhận là vườn di sản sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư giữa Đồng Nai với các tổ chức 
quốc tế về bảo tồn thiên nhiên
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Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
vào việc số hóa các thủ tục hành chính 
sẽ dẫn đến có một số loại giấy tờ quan 
trọng mà người dân đang sử dụng sẽ 
không còn tồn tại. Chúng được thay thế 
hoàn toàn bằng các dữ liệu điện tử. 

PHƯƠNG QUANG

NHỮNG LOẠI GIẤY TỜ HÀNH CHÍNH 
SẼ ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

2. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
Theo Luật Cư trú năm 2020, bắt đầu từ ngày 

1/7/2021, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng 
ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách 
nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực 
hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ 
liệu về cư trú theo quy định và sẽ không cấp mới, 
cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Những sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú không thuộc các trường hợp này vẫn 
được sử dụng bình thường.

Khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường 
trú, cơ quan đăng ký thường trú kiểm tra và cấp 
phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, 
cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm 
định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của 
người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì 
cấp Sổ hộ khẩu cho họ như quy định trước đây tại 
Điều 18 Luật Cư trú năm 2006.

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử 
dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về 
cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2022.      

Đến năm 2023, việc lưu giữ và khai thác thông tin 
về nhân khẩu, cư trú của người dân được thực hiện 
tại Cơ sở dữ liệu về cư trú liên thông với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư.

Từ năm 2021, Bộ Công an đã triển 
khai cấp Căn cước công dân gắn chip 
trên cả nước. Thay vì cấp giấy chứng 
minh nhân dân như trước đây.

Những giấy Chứng minh nhân dân 
vẫn còn hạn sử dụng từ trước sẽ được 
tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn. 
Thông tư số 04/1999/TT-BCA hướng 
dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về 
Chứng minh nhân dân. Thời hạn sử 
dụng của Chứng minh nhân dân được 

quy định như sau:“Chứng minh nhân 
dân có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi 
công dân Việt Nam chỉ được cấp một 
Chứng minh nhân dân và có một số 
Chứng minh nhân dân riêng. Nếu có 
sự thay đổi hoặc bị mất Chứng minh 
nhân dân thì được làm thủ tục đổi, cấp 
lại một giấy Chứng minh nhân dân 
khác nhưng số ghi trên Chứng minh 
nhân dân vẫn giữ đúng theo số ghi 
trên Chứng minh nhân dân đã cấp”

Như vậy, Chứng minh nhân dân 9 số 
có thời hạn 15 năm. Công dân không 
phải đổi Chứng minh nhân dân nếu 
vẫn còn hạn. Những giấy Chứng minh 
nhân dân được cấp vào năm 2020 sẽ 
có thời hạn sử dụng đến năm 2035. 
Từ năm 2036 trở đi, tất cả giấy chứng 
minh nhân sẽ không còn giá trị sử 
dụng mà hoàn toàn được thay thế bởi 
thẻ Căn cước công dân gắn chip.

4. Giấy chứng minh nhân dân

Theo Thông tư số 01/2022/TT-
BTP ngày 04/01/2022 quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính 
phủ về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 18/2/2022, khi 
người dân đi làm các thủ tục hành 
chính, các giao dịch cần Giấy chứng 
nhận kết hôn (ví dụ như khi mua, bán 
nhà đất; vay vốn ngân hàng; thủ tục 

khai sinh cho con…) có thể sử dụng 
bản điện tử có mã QR của giấy tờ hộ 
tịch. Trong đó, có giấy khai sinh và 
giấy chứng nhận kết hôn thay cho 
bản giấy.

Bản điện tử của Giấy khai sinh và 
Giấy chứng nhận kết hôn sẽ được 
cung cấp qua email cho người dân 
khi đăng ký tài khoản sử dụng trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 
dịch vụ công cấp tỉnh.

Tại Công văn 1493/BHXH-CSYT, 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo, 
từ ngày 01/6/2021, người bệnh đi 
khám, chữa bệnh được sử dụng hình 
ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để 
thay thế cho sử dụng thẻ BHYT giấy.

Việc ra mắt ứng dụng “VssID - Bảo 
hiểm xã hội số” của BHXH Việt Nam 
trên nền tảng thiết bị di động được đưa 
vào hoạt động từ ngày 16/11/2020 
là một bước đi quan trọng, thúc đẩy 
mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của 
ngành BHXH Việt Nam.

Ứng dụng này đã cung cấp thông 
tin cho người dân về: Thẻ BHYT; Quá 
trình tham gia (BHXH, BHTN, BH tai 
nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, 
BHYT); Thông tin hưởng (các chế độ 
một lần: ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

động - bệnh nghề nghiệp); Sổ khám 
chữa bệnh (từ năm 2017 đến nay); 
Cung cấp các tiện ích tra cứu: Mã số 
BHXH; cơ quan BHXH; cơ sở KCB ký 
hợp đồng KCB BHYT; cơ sở KCB cấp 
giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; Đơn vị 
tham gia BHXH; Điểm thu, đại lý thu 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; 
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7  để kịp 
thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các câu hỏi, 
băn khoăn, thắc mắc về BHXH, BHYT, 
BHTN cho người dân.

Với sự phát triển mạnh mẽ của quá 
trình chuyển đổi số nêu trên, người dân 
sẽ thuận tiện trong việc thực hiện các 
quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã 
hội, được khám chữa bệnh một cách 
kịp thời,  ít tốn kém thời gian và giấy 
tờ đi kèm

3. Sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

1. Giấy khai sinh và giấy chứng nhận kết hôn
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Điểm sáng trong 
công tác cải cách 
hành chính 
huyện Bình Chánh, 
TP.HCM

Với vị trí nằm ở phía Tây 
TP. Hồ Chí Minh, nơi tiếp 
giáp, giao thương với 

các tỉnh miền Tây, huyện Bình 
Chánh được coi là một trong 
những nơi trọng yếu phát triển 
của thành phố. Với dân số cao, 
tốc độ đô thị hóa nhanh, trong 
những năm qua, huyện đạt 
được nhiều những thành tựu 
phát triển kinh tế- xã hội trên 
mọi mặt. Đặc biệt trong lĩnh 
vực cải cách hành chính. 

Công tác cải cách hành chính 
luôn được UBND huyện quan 
tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị thực hiện thường xuyên, liên 
tục, chủ động đề xuất giảm thời 
gian giải quyết đối với 12 thủ 
tục hành chính, áp dụng thực 
hiện nhóm thủ tục liên thông, 
đăng ký hộ kinh doanh và đăng 
ký thuế, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất lần đầu, chuyển mục 
đích sử dụng đất, khai sinh 
-  bảo hiểm - nhập khẩu, khai 
sinh - nhập khẩu, khai tử - bảo 
hiểm, đăng kí khai tử, xóa đăng 
kí thường trú, hưởng chế độ tử 
- tuất, hỗ trợ chi phí mai táng 
nhằm giảm bớt chi phí và thời 
gian đi lại cho người dân khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
xây dựng và duy trì hoạt động 
của tổ hướng dẫn dịch vụ công 
của huyện, thực hiện công tác 
hướng dẫn người dân đến giải 
quyết thủ tục hành chính tại 
huyện và 16 tổ công tác hướng 
dẫn người dân đến giải quyết 
thủ tục hành chính ở 16 xã - 
thị trấn, kết hợp tuyên truyền 
những tiện ích của dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4. 
Nhờ đó ngày càng nhiều người 
dân và tổ chức tin sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3-4 
trên địa bàn huyện. Trong năm 
2021, UBND huyện đã tiếp nhận 
và giải quyết được hơn 16.000 
hồ sơ, đạt tỉ lệ 98,1%. 

Triển khai Quyết định số 5840/
QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của 
UBND huyện về phê duyệt đề 
án xây dựng đô thị thông minh 
trên địa bàn huyện Bình Chánh 
giai đoạn 2020-2025, UBND 
huyện đã xây dựng kế hoạch số 
371-KH-UBND ngày 31/12/2020 
về thực hiện Đề án xây dựng đô 
thị thông minh năm 2022, trong 
đó tập trung triển khai hoàn 
thiện ứng dụng chính quyền 
điện tử như: nâng cấp giao diện 
và tính năng trang thông tin điện 
tử của huyện, triển khai phần 
mềm quản lý văn bản và hồ sơ 
công việc, tích hợp chỉ đạo điều 
hành (phiên bản mobile), chỉnh 
lý số hóa dữ liệu lưu trữ tại trụ 
sở UBND huyện và UBND xã, thị 
trấn, tiếp tục tiến hành tạo lập cơ 
sở dữ liệu tại các đơn vị để dùng 
chung cho huyện và kho dữ liệu 
dùng chung cho thành phố, xây 
dựng, áp dụng và mở rộng phần 
mềm quản lý “Bình Chánh trực 

tuyến”, cung cấp cho người dân 
có thể truy cập/xem, thực hiện 
các phản ánh, kiến nghị những 
thông tin liên quan đến văn hóa, 
xã hội, tình hình an ninh trật tự, 
vi phạm đất đai trên địa bàn, xây 
dựng và nâng cấp cổng thông 
tin điện tử của huyện, cung cấp 
kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của huyện, xã, thị trấn 
nhằm đánh giá sự hài lòng của 
người dân.

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-
TTg ngày 2/9/2021 của Thủ 
tướng chính phủ về việc đẩy 
mạnh chương trình tổng thể 
cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2021-2030, dưới sự 
chỉ đạo của UBND thành phố, 
trong những năm tới, huyện 
Bình Chánh sẽ nỗ lực phát huy 
những kết quả đạt được trong 
công tác cải cách hành chính, 
khắc phục những tồn tại, vướng 
mắc, coi công tác CCHC của 
huyện như một tiêu chí quan 
trọng để hướng tới Bình Chánh 
lên quận và thành phố trong 
năm 2025. n

LƯU THÀ

Thành phố Vũng Tàu đặt ra mục tiêu đến năm 
2025, 100% đơn vị kinh doanh du lịch - dịch vụ 
trên địa bàn hoàn thành việc chuyển đổi số; đến 
cuối năm 2022 phấn đấu đạt 100% cán bộ, công 
chức, người lao động trực thuộc chính quyền 
Thành phố có tài khoản thanh toán điện tử hoặc 
ví điện tử, 65-70% dân số thành phố từ 15 tuổi trở 
lên có tài khoản ngân hàng; 80% cán bộ hưu trí có 
smartphone tải và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã 
hội điện tử VSSID…

Với vai trò là địa phương thí 
điểm triển khai mô hình 
đô thị thông minh đầu tiên 

trên địa bàn tỉnh. Ngay từ ngày 
đầu được giao nhiệm vụ, lãnh 
đạo Đảng bộ, chính quyền thành 
phố Vũng Tàu đã vào cuộc quyết 
liệt với nhiều giải pháp và hành 
động thiết thực để triển khai đề 
án. Theo đó, vào quý 1 
năm 2021, thành phố 
Vũng Tàu đã thành 
lập Trung tâm Điều 
hành đô thị thông 
minh (ĐTTM-IOC) 
để vận hành, đồng 
thời triển khai các 
kế hoạch đồng bộ 
như: Xây dựng và ứng 
dụng các phần mềm 
trong quản lý điều 
hành, tiếp nhận, xử 
lý thông tin từ nhiều nguồn khác 
nhau như qua camera giám sát, 
ứng dụng di động, website, mạng 
xã hội…các ứng dụng thông minh 
khác để phục vụ cho doanh 
nghiệp, người dân và du khách 
khi đến thành phố Vũng Tàu.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Thành ủy Vũng Tàu cho biết: 
Thành phố Vũng Tàu được xác 
định trong giai đoạn phát triển, 
cơ cấu kinh tế thương mại – du 
lịch và dịch vụ, dân số hiện nay 
trên 360 ngàn người; việc xây 
dựng hệ thống quản lý, điều hành 
đô thị thông minh của thành phố 
Vũng Tàu đã triển khai và đã đưa 
vào vận hành một số dịch vụ 
thuộc lĩnh vực như: du lịch, hành 
chính công, y tế...Thành phố đã 
xây dựng hoàn thiện được phần 
mềm quản lý lưu trú; hệ thống tin 
nhắn chào mừng khách du lịch; 

camera phản ánh hiện trường; 
phần mền ứng dụng bốc số trực 
tuyến trong lĩnh vực hành chính 
công; hệ thống tích hợp đồng bộ 
phần mềm một cửa tập trung; 
tích hợp hiển thị báo cáo ngành 
y tế lên hệ thống của Trung tâm 
ĐTTM - IOC; nâng cấp Trang 
thông tin du lịch TP. Vũng Tàu..

Thời gian qua, Thành phố 
đã triển khai thực hiện 

một số giải pháp 
chuyển đổi số gắn 
với xây dựng đô thị 
thông minh, cụ thể 
như: Triển khai dán 

nhãn thu phí dịch vụ 
sử dụng đường bộ và 

không sử dụng tiền mặt 
trong công tác thu phí 
sử dụng lòng đường vỉa 
hè; triển khai dán thẻ 

định danh đối với xe ô tô để sử 
dụng dịch vụ thu phí giao thông 
đường bộ theo hình thức điện tử 
không dừng; triển khai tổ chức 
các hội nghị họp không giấy (sử 
dụng tài liệu điện tử), triển khai 
thí điểm chợ 4.0, thanh toán 
không dùng tiền mặt, xây dựng 
hệ thống giám sát hình ảnh về 
quản lý đô thị. 

Cho tới thời điểm này thành 
phố Vũng Tàu đã kết nối toàn bộ 
hệ thống camera an ninh của tất 
cả các tuyến đường; phần mền 
ứng dụng chuyển đổi công tác 
cải cách hành chính; giám sát hệ 
thống một cửa; rà soát các hồ 
sơ giải quyết trễ hạn với người 
dân; triển khai hệ thống giám 
sát thông tin trên mạng xã hội, 
trên báo chí liên quan đến thành 
phố Vũng Tàu để ghi nhận những 
thông tin liên quan đến công tác 
quản lý điều hành và các lĩnh 

ĐỨC HẢI – TUẤN ANH

Ông Trần Đình Khoa, 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu
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vực khác tại thành phố Vũng Tàu; 
xây dựng hệ thống bảo mật thông 
tin…Hiện thành phố Vũng Tàu đã 
có đề án nâng cấp Trung tâm 
quản lý điều hành đô thị thông 
minh và trình HĐND, UBND tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua.

Ông Đỗ Phước Trung – Phó 
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu chia sẻ: Việc số hóa 
tại các điểm đến là nội dung quan 
trọng trong việc ứng dụng công 
nghệ thông tin vào phát triển du 
lịch. Từ năm 2020, Sở Du lịch đã 
tiến hành số hóa cho 48 điểm di 
tích, danh thắng, điểm du lịch trên 
địa bàn tỉnh (giai đoạn 1). Việc số 
hóa và thuyết minh tự động đã 
giúp du khách tự do tìm hiểu và 
tham khảo được nhiều thông tin 
hơn so với phương thức truyền 
tải truyền thống; đặc biệt là đối 
với du khách không đi theo Đoàn 
hoặc không có thuyết minh viên 
hoặc hướng dẫn viên đi cùng. 
UBND tỉnh tiếp tục giao cho Sở 
Du lịch trong năm 2022 số hoá 
các điểm đến còn lại khoảng (150 
điểm) với các tiện ích như: cung 

cấp thông tin và thuyết minh tự 
động bằng 6 thứ tiếng (tiếng  Anh, 
Pháp, Nga, Hàn, Nhật, Trung), hình 
ảnh 3D, 360o; giải pháp bảo tàng 
số (số hóa các hiện vật thành dữ 
liệu nhằm lưu trữ  phục vụ các 
công tác phục dựng lại nội dung, 
hiện vật; xây dựng mô hình, dữ 
liệu theo công nghệ 3D phục vụ 
việc số hoá, ảo hoá toàn bộ không 
gian, nội dung hiện vật theo thực 
tế của các Bảo tàng). Hiện nay, Sở 
đang triển khai thực hiện và sẽ 
trình UBND tỉnh quyết định đầu tư 
trong tháng 4/2022.

Đồng thời, Sở Du lịch cũng đang 
xây dựng dữ liệu Big data (dữ liệu 
chung ngành du lịch) tích hợp dự 
liệu của Hệ thống Quản lý lưu trú, 
Mã QR, Sàn thương mại điện tử, 
Quản lý hướng dẫn viên du lịch, 
doanh nghiệp lữ hành,… Tất cả dữ 
liệu này được tích hợp về trung 
tâm dữ liệu IOC của tỉnh và có thể 

kết nối, chia sẽ dữ liệu với Tổng 
Cục Du lịch, Sàn thương mại điện 
tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Hệ thống quản lý lưu trú trực 
tuyến (đã được UBND tỉnh cho 
phép vận hành thử nghiệm) góp 
phần vào việc số hoá công tác 
quản lý các cơ sở lưu trú, khách 
lưu trú. Khi triển khai Hệ thống 
này sẽ hỗ trợ cho các cơ quan 
quản lý nhà nước cập nhật kịp 
thời các thông tin, dữ liệu cần 
thiết; Giúp các cơ sở kinh doanh 
về lưu trú cập nhật thông tin đăng 
ký lưu trú của du khách ở bất kỳ 
thời điểm nào trong ngày, đồng 
thời tiết kiệm về chi phí, thời gian 
và báo cáo thống kê của cơ sở lưu 
trú. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ 
cho ngành Công an, Thuế, Thống 
kê trong việc quản lý, sử dụng, 
khai thác thông tin trên hệ thống; 
giúp thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện đăng ký lưu trú. Sau khi Hệ 

Theo quyết định số: 950/QĐ-TTg 
của Chính phủ phê duyệt “Đề án 
phát triển đô thị thông minh bền 
vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 
2025 định hướng đến năm 2030” 
và Nghị quyết 112/NQ-HĐND 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số: 
716/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu ban hành ngày 
13/12/2019 về kế hoạch triển 
khai “Đề án phát triển đô thị 
thông minh tỉnh giai đoạn 2020 - 
2022, định hướng đến năm 2025 

và tầm nhìn đến năm 2030”.  
Theo đó, Thành phố Vũng Tàu 
được giao thí điểm “Xây dựng hệ 
thống quản lý, điều hành Đô thị 
thông minh” - giai đoạn 2020-
2022, định hướng đến 2025.

để phát triển kinh tế 
du lịch và dịch vụ

Thành phố 
Vũng Tàu 
đẩy mạnh 
chuyển đổi số

thống  được vận hành chính thức, 
cơ sở dữ liệu của hệ thống sẽ kết 
nối và chia sẽ với dữ liệu quốc gia 
về dân cư, Tổng Cục Du lịch, Sàn 
thương mại điện tử. Dự kiến, đến 
tháng 6/2022 Sở Du lịch sẽ tham 
mưu đánh giá hiệu quả và có giải 
pháp tháo gỡ những vướng mắc 
phát sinh (nếu có) và báo cáo 
UBND tỉnh. 

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19, 
nhưng ngành du lịch của tỉnh đã 
triển khai nhiều giải pháp nhằm 
phục hồi và phát triển du lịch 
trong điều kiện bình thường mới, 
nhờ vậy, trong quý I năm 2022, kết 
quả đón và phục vụ khách du lịch 
trên địa bàn tỉnh rất khả quan với 
3.277.854  lượt khách bằng 10% 
lượng khách du lịch của cả nước.

Trong đó khách lưu trú là 
723.264 lượt, đạt 58,66 % kế 
hoạch năm, tăng 17,82% so với 
cùng kỳ. riêng khách quốc tế là: 
51.795 lượt khách đạt 66,4% kế 
hoạch năm, tăng 51,03% so với 
cùng kỳ. 

Có thể thấy thời gian vừa qua, 
thành phố Vũng Tàu đã phải nỗ 
lực hết sức trong công tác phòng 
chống dịch COVID-19, vừa phải 
chống dịch và thực hiện các 
mục tiêu đã đề ra, vừa chủ động 
thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu 
quả để phục hồi phát triển kinh 
tế - xã hội sau cơn đại dịch. Đây 
là những nhiệm vụ vô cùng khó 
khăn bởi đại dịch COVID-19 để 
lại cho nền kinh tế hậu quả khá 
nặng nề, trong đó ngành du lịch 
- dịch vụ phải chịu tác động trực 

tiếp và nghiêm trọng nhất. 
Từ lâu, kinh tế du lịch - dịch 

vụ luôn được xem là ngành 
kinh tế chủ lực của thành phố 
Vũng Tàu. Vì vậy, muốn nâng 
tầm để kinh tế du lịch - dịch 
vụ địa phương phát triển trong 
bối cảnh có những cạnh tranh 
gay gắt như hiện nay, nhất thiết 
phải có những đổi mới mạnh 
mẽ và quyết liệt. Tích cực đẩy 
mạnh tiến trình chuyển đổi số 
trong hoạt động du lịch - dịch 
vụ chính là sự đổi mới cần thiết 
và cấp bách trong giai đoạn 
hiện nay.

Chuyển đổi số để thúc đẩy 
phát triển kinh tế du lịch - dịch 
vụ thành phố Vũng Tàu mạnh 
hơn, từng bước vươn tầm trở 
thành một điểm sáng về dịch 
vụ - du lịch mang tầm quốc 
tế. Đây cũng là mong muốn và 
khát vọng của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân thành phố 
Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu nói chung. Bí thư 
Thành ủy Vũng Tàu – Trần Đình 
Khoa nhấn mạnh. n

Nhân viên của Trung tâm Điều hành đô thị thông 
minh (ĐTTM -IOC) thành phố Vũng Tàu đang tiếp 
nhận, xử lý thông tin…

Diện mạo TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại

Du khách tập dưỡng sinh trên biển trong kỳ nghỉ 
dưỡng tại The Imperial Hotel tháng 3-2021. 
 Ảnh Đăng Khoa
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Pháp luật của Úc quy định chi tiết về thỏa thuận 
nuôi con chung sau khi vợ chồng ly hôn. Các cam 
kết, thỏa thuận liên quan đến việc chăm sóc và nuôi 
dưỡng con chung được thống nhất giữa vợ chồng 
được ghi nhận là nền tảng quan trọng để đảm bảo 
sự quyền lợi hợp pháp của con chung. Dù quan hệ 
hôn nhân đã chấm dứt.

Việc nuôi con 
sau khi ly hôn 
theo pháp luật Úc

Quy định chung về ly hôn 
và quyền nuôi con theo 
pháp luật Úc

Các quy định pháp luật về ly 
hôn, quyền nuôi con và phân 
chia tài sản theo pháp luật Úc 
được quy định tại các phần VI, 
VII, VIII của Đạo luật Gia đình 
năm 1975. Tại Điều 48 Đạo luật 
này xác định: một cuộc hôn nhân 
chỉ chấm dứt khi nó đã “tan vỡ 
đến mức không thể cứu vãn nổi”.

Các đôi vợ chồng cần chứng 
minh được họ đã ly thân tối 
thiểu 12 tháng và không có khả 
năng hàn gắn. Khi ly thân, đôi 
vợ chồng không nhất thiết phải 
sống ở nơi khác nhau. Họ có 
thể chung sống trong một ngôi 
nhà. Nhưng họ phải chứng minh 
được, mỗi cá nhân đã có cuộc 
sống riêng biệt và không quan 
tâm đến nhau. Trường hợp Tòa 
án xét thấy các đôi vợ chồng 
vẫn còn khả năng hàn gắn thì sẽ 
không giải quyết cho ly hôn.

Như pháp luật các nước trên 
thế giới, luật pháp của Úc chấp 
thuận việc đơn phương ly hôn 
và/hoặc thuận tình ly hôn. Tòa 
án chỉ giải quyết yêu cầu tuyên 
bố chấm dứt hôn nhân của đôi 
vợ chồng muốn ly hôn. Một 
trong hai bên phải nộp đơn yêu 
cầu giải quyết riêng trong vòng 
12 tháng kể từ ngày phán quyết 
ly hôn có hiệu lực nếu muốn giải 
quyết các vấn đề về phân chia tài 
sản, nuôi dưỡng con cái, tiền cấp 

dưỡng cho người còn lại thì .
Trước khi đưa vấn đề để Tòa 

án xem xét đối với quyền nuôi 
con, các đôi vợ chồng được 
khuyến khích nên tự thoả thuận 
trước về người nuôi con cũng 
như vấn đề cấp dưỡng. Trường 
hợp không thỏa thuận được, 
Tòa án có thẩm quyền của Úc sẽ 
phán xét quyền nuôi con chung. 
Điều này, dựa trên khả năng bên 
nào có thể đảm bảo quyền và lợi 
ích tốt nhất cho con nhỏ. Tòa sẽ 
cân nhắc, xem xét về việc bảo vệ 
con tránh khỏi bạo lực gia đình, 
tổn hại về thể xác và tinh thần. 
Tòa án cũng tìm hiểu ý muốn của 
trẻ về việc muốn ở cùng ai; mối 
quan hệ giữa đứa trẻ với cha mẹ 
và với những người ở cùng cha 
mẹ. Tòa án cũng đánh giá về đạo 
đức, phẩm chất của cha hoặc 
mẹ và khả năng của người trực 
tiếp nuôi con trong việc đáp ứng 
những nhu cầu của con để đưa 
ra quyết định cuối cùng.

Thỏa thuận nuôi con sau 
ly hôn

Theo pháp luật của Úc, trước 
khi có thể bắt đầu thủ tục tố 
tụng ra tòa về ly hôn, trừ trường 
hợp ngoại lệ như bạo hành, thì 
hai vợ chồng cần phải tự thỏa 
thuận giải quyết tranh chấp 
trong hôn nhân. Trong đó, có 
vấn đề quyền nuôi con và thỏa 
thuận nuôi con chung.

Quá trình thỏa thuận thông 

HOÀNG THIỆN

qua việc thương lượng giữa đôi 
vợ chồng với sự trợ giúp của 
dịch vụ tư vấn hoặc trung tâm 
hòa giải. Các bên không được 
phép ép buộc người kia phải 
đồng ý với thỏa thuận. Đặc biệt, 
vợ chồng cần thỏa thuận về việc 
chăm sóc, nuôi dưỡng và những 
sắp đặt cho con chung. Đây là 
thỏa thuận nuôi con chung. 
Một luật sư, chuyên viên tư vấn 
về gia đình hoặc cố vấn viên 
gia đình có thể giúp các đôi vợ 
chồng ly hôn lập ra một thỏa 
thuận nuôi con chung hoàn 
chỉnh dưới dạng văn bản với có 
chữ ký và ghi rõ ngày tháng.

Thỏa thuận này có thể được 
thay đổi bằng một bản thỏa 
thuận khác, có chữ ký của các 
bên. Thỏa thuận này không quy 
định nghĩa vụ pháp lý đối với 
bất cứ bên nào. Tuy nhiên, trong 
trường hợp một bên yêu cầu giải 
quyết về quyền nuôi con thì Tòa 
có thể xem xét những điều đã 
được thỏa thuận nuôi con chung 
làm cơ sở để giải quyết vụ việc.

Sau khi đạt được thỏa thuận, 
các bên có thể nộp và được Tòa 
án công nhận thỏa thuận nuôi 
con chung để đảm bảo tính 
ràng buộc, đảm bảo thực hiện 
bởi Tòa án của thỏa thuận nuôi 
con chung. Thông thường, các 
công nhận này được thực hiện 
tại Tòa án địa phương (Local 
Court) hoặc Tòa án gia đình 
(Family Court). Đối với những 
vụ việc phức tạp hơn, có khả 
năng do Tòa án Gia đình quyết 
định với thủ tục cụ thể hơn 
nhằm mục đích đáp ứng tốt 
hơn quyền và lợi ích tốt nhất 
cho con chung.

Các đôi vợ chồng khi ly hôn cần 
thống nhất để đưa ra thỏa thuận 
nuôi dạy con dựa trên nhiều yếu 
tố. Bao gồm như: độ tuổi, tâm 
sinh lý, khả năng chăm sóc, nuôi 
dưỡng hàng ngày hay những nhu 
cầu đặc biệt như trường học, 
môi trường chỗ ở, các nhu cầu 
văn hóa, thể chất. Đặc biệt là sự 
an toàn của con. Các thỏa thuận 
chi tiết này đều được tư vấn bởi 
những chuyên gia tư vấn, hỗ trợ 
pháp lý về hôn nhân và gia đình 
với mục đích đảm bảo lợi ích tốt 
nhất cho trẻ. n

MỘT SỐ THỎA THUẬN NUÔI CON, QUYỀN THĂM 
NOM CON CHUNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Mỗi cuối tuần luân phiên từ 
9 giờ sáng Thứ Bảy đến 5 giờ 
chiều Chủ Nhật; sẽ kéo dài đến 
5 giờ chiều vào Thứ hai nếu cuối 
tuần là một ngày kỳ nghỉ dài.

Thời gian cuối tuần được mô 
tả trong đoạn (a) sẽ không tính 
trong thời gian đứa trẻ nghỉ học.

Mỗi năm từ 5 giờ chiều thứ 
Bảy đến 5 giờ chiều Chủ nhật 
cuối tuần của “Ngày của Mẹ”. 
Nếu thời gian đó chưa được đề 
cập trong thỏa thuận này.

Thời gian cuối tuần được mô 
tả trong đoạn (a) bị đình chỉ 
vào cuối tuần của “Ngày của 
Cha” mỗi năm từ 5 giờ chiều 
thứ Bảy đến 5 giờ chiều ngày 
Chủ nhật.

Ba tuần trong kỳ nghỉ lễ 
Giáng sinh hàng năm, bắt đầu 
lúc 9 giờ sáng vào ngày thứ Bảy 
đầu tiên của tháng Giêng.

Luân phiên mỗi dịp lễ Giáng 
sinh từ 5 giờ chiều ngày 24 tháng 
12 đến 10 giờ sáng ngày 26 tháng 
12, bắt đầu vào Năm 2020.

Luân phiên mỗi dịp lễ Giáng 
sinh xen kẽ từ 10 giờ sáng ngày 26 
tháng 12 đến 10 giờ sáng ngày 28 
tháng 12, bắt đầu vào năm 2021.

Luân phiên mỗi dịp lễ Phục 
sinh luân phiên từ 5 giờ chiều 
Thứ Năm đến 5 giờ chiều Thứ 
Hai, bắt đầu từ năm 2022. Nếu  
Lễ Phục sinh rơi vào kỳ nghỉ học 
ở cuối học kỳ 1, thời gian này sẽ 
là một phần của thời gian của 
mẹ cho kỳ nghỉ đó.

Vào sinh nhật của đứa trẻ 
hàng năm từ 9 giờ sáng đến 2 
giờ chiều, miễn là ngày sinh 
nhật không rơi vào ngày học.

Mẹ sẽ gọi điện thoại trong tối 
đa 15 phút vào mỗi sinh nhật 
của trẻ nếu ngày sinh nhật 
trùng vào ngày học.

Người mẹ sẽ gọi điện thoại tối 
đa 15 phút vào mỗi thứ Tư, vào 
khoảng giữa 6 đến 7 giờ tối.

Người mẹ sẽ đón các con từ nơi 
ở của người chồng vào đầu những 
thời điểm này và chở con trả về 
chỗ cũ vào cuối thời gian này”.

“1. Những đứa trẻ Lucas Williams sinh ngày 12 tháng 4 năm 2016 
và Kevin Williams sinh ngày 03 tháng 8 năm 2018 sống với cha.

2. Cha và mẹ có trách nhiệm làm cha mẹ duy nhất đối với bọn trẻ.
3. Cha và mẹ cũng dành thời gian cho con cái theo thỏa thuận giữa 

các bên. Hoặc theo thỏa thuận sau:
4. Trong ví dụ này, bọn trẻ sống với cha và dành thời gian cho mẹ. 

Những đứa trẻ Lucas Williams sinh ngày 12 tháng 4 năm 2016 
và Kevin Williams sinh ngày 03 tháng 8 năm 2018 dành thời 
gian với mẹ như sau:
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Sau khi Bộ pháp điển về 
từng lĩnh vực đã được ban 
hành, nếu các văn bản 

pháp luật có sự thay đổi thì Nghị 
viện hoặc một cơ quan do Nghị 
viện ủy quyền sẽ tiến hành sửa 
đổi lại Bộ pháp điển.

Pháp điển ở Pháp:
Khi đề cập hoạt động pháp 

điển hóa ở Pháp, thành công lớn 
nhất của nước Pháp là việc ban 
hành Bộ luật dân sự Napoleon 
năm 1804. Sự thành công thể 
hiện không chỉ về hình thức mà 
về cả nội dung. Pháp điển của 
Pháp đã tồn tại hơn 200 năm với 
rất ít sửa đổi, bổ sung. Chính vì 
sự thành công của Bộ luật dân 
sự Napoleon mà nhiều người đôi 
khi đồng nhất “pháp điển hóa” 
với việc ban hành các Bộ luật. 
Thực chất của việc pháp điển 
hóa là chuyển hóa các đạo luật 
và nghị định vào một cuốn sách 
duy nhất gọi là bộ pháp điển. 
Theo quan điểm của người Pháp 
thì kết quả cuối cùng của hoạt 
động pháp điển hóa không nhất 
thiết là một bộ luật mà còn có 
thể là một bộ pháp điển.

Đối với việc xây dựng các bộ 
pháp điển, có ý kiến cho rằng, 
đây không phải là công tác lập 
pháp. Vì trong quá trình soạn 
thảo bộ pháp điển không thể 
quy định thêm. Trên thực tế, 
việc xây dựng các bộ pháp điển 
chỉ là “nhằm sắp xếp lại các quy 
định của pháp luật hiện hành”. 
Tuy nhiên, thủ tục ban hành bộ 

pháp điển lại bao gồm cả việc 
đưa dự thảo ra xem xét, thông 
qua tại Nghị viện. Kèm theo đó 
là việc tuyên bố bãi bỏ tất cả các 
đạo luật đã được pháp điển hóa. 
Một điểm cần lưu ý khác là, tiền 
đề cần thiết cho việc ban hành 
các bộ pháp điển là tất cả các quy 
định đều đã được ban hành đầy 
đủ và sự mâu thuẫn, chồng chéo 
(nếu có) đã được giải quyết từ 
các giai đoạn trước khi tiến hành 
pháp điển.

Pháp điển ở Đức:
Khác với Pháp, ở Cộng hòa Liên 

bang Đức, mục tiêu pháp điển 
hóa lại được giới hạn ở phạm vi 
hẹp hơn. Chính phủ Liên bang 
Đức tiếp cận vấn đề pháp điển 
hóa ở góc độ hệ thống hóa pháp 
luật (bao gồm việc rà soát, tập 
hợp, sắp xếp pháp luật một cách 
có hệ thống,...); đến vấn đề cơ 
bản về bản chất của pháp luật, 
về cải cách hệ thống pháp luật. 
Nhằm làm cho pháp luật trở nên 
thân thiện, đơn giản, minh bạch, 
dễ tiếp cận với người dân, doanh 
nghiệp. Hơn nữa, pháp điển hóa 
còn bao quát cả những vấn đề 
liên quan đến các yêu cầu hội 
nhập, toàn cầu hóa như thống 
nhất pháp luật, hài hòa hóa pháp 
luật. Pháp điển hóa trở thành 
cơ chế để đổi mới, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật. Do đó, khái 
niệm hệ thống hóa và pháp điển 
hóa có thể được hiểu theo cùng 
một nghĩa. Nói cách khác, pháp 
điển hóa tại Cộng hòa liên bang 

Đức thực chất là việc rà soát, hệ 
thống hóa và đơn giản hóa pháp 
luật nhằm bảo đảm hệ thống 
pháp luật ngày càng rõ ràng, 
minh bạch theo hướng dễ tiếp 
cận hơn cho các đối tượng sử 
dụng. Việc pháp điển hóa không 
tiến hành liên tục, thường xuyên 
mà định kỳ. Chủ yếu nhằm xác 
định các quy định đã lỗi thời, lạc 
hậu, không còn phù hợp hoặc có 
sự trùng lặp, mâu thuẫn.

Nhu cầu pháp điển hóa phát 
sinh từ thực tiễn hoạt động quản 
lý của Chính phủ và bộ máy hành 
chính liên bang. Chính phủ Liên 
bang chủ động đề xuất và độc lập 
thực hiện. Hoạt động pháp điển 
hóa mang tính lập pháp rõ nét. 
Nó không chỉ bao gồm các hoạt 
động rà soát, hệ thống hóa mà 
còn bao gồm một số hoạt động 
mang tính chất lập pháp như tập 
hợp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn 
bản, quy định bất hợp lý; thống 
nhất nội dung các thuật ngữ, các 
định nghĩa; phát hiện những bất 
hợp lý về kỹ thuật lập pháp...

Pháp điển ở Canada:
Ở Canada (trừ bang Quebec), 

về cơ bản việc pháp điển hóa 
cũng được tiến hành tương tự 

như ở Hoa Kỳ. Canada chủ yếu 
thực hiện pháp điển hóa thông 
qua việc luật hóa các quy định 
pháp luật về từng nhóm lĩnh 
vực cụ thể. Vì được tiến hành 
theo cách như vậy, nên công tác 
pháp điển hóa ở Canada được 
giao cho các cơ quan khác nhau. 
Chẳng hạn có cơ quan chuyên 
trách thực hiện pháp điển hóa 
về lĩnh vực luật dân sự, hình sự... 
Ngoài ra, ở Canada có những bộ 
luật không được hiểu theo nghĩa 
truyền thống với những “chuẩn 
mực” như ở Pháp. Bộ luật dân sự 
và Bộ luật hình sự của Canada 
là những ví dụ. Thực chất đây là 
những bộ pháp điển các án lệ có 
lịch sử hàng trăm năm, liên tục 
được sửa đổi, bổ sung. Việc pháp 
điển hóa pháp luật được quy 
định trong một bộ luật riêng. 
Trong đó, xác định một cách chi 
tiết, cụ thể, tỉ mỉ các thao tác 
cần thiết của việc pháp điển hóa. 
Ở Canada, cơ quan chịu trách 
nhiệm chung về pháp điển hóa 
là Bộ Tư pháp.

Ở Canada, cứ mười hoặc mười 
hai năm thì các văn bản đã được 
ban hành sẽ được rà soát lại một 
lần để loại bỏ những quy định 
lỗi thời và sắp xếp những điều 

PHÁP ĐIỂN HÓA 
MỘT SỐ QUỐC GIA 
TRÊN THẾ GIỚI

Pháp luật là công cụ để Nhà nước thực hiện việc quản 
lý xã hội, là thước đo phản ánh trình độ phát triển của 
các thiết chế dân chủ trong xã hội. Tại nhiều nước 
thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, pháp điển 
hóa được xem là bước tiếp theo của hệ thống hóa với 
bản chất là chuyển hóa các đạo luật và văn bản dưới 
luật (theo từng lĩnh vực) vào một cuốn sách duy nhất 
gọi là Bộ luật hay Bộ pháp điển. 

MINH PHƯƠNG

khoản còn lại theo một trật tự 
mới. Hiện nay, đang có ý kiến đề 
xuất thực hiện rà soát hằng năm. 
Với mục tiêu là đưa các nội dung 
sửa đổi vào các luật chính. Việc 
rà soát và đưa nội dung sửa đổi 
vào các luật chính không phải là 
hoạt động lập pháp. Tuy nhiên, 
khi công việc hoàn tất, Quốc 
hội chỉ đóng dấu chấp nhận mà 
không tranh luận nội dung của 
bản rà soát đó.

Tuy cách làm khác nhau, song 
các Bộ pháp điển đều có giá trị 
trong việc đem lại sự thuận tiện 
đáng kể cho việc tiếp cận pháp 
luật. Việc sắp xếp, lưu giữ có trật 
tự các văn bản pháp luật có liên 
quan đến nhau cũng góp phần 
bảo đảm tính thống nhất của hệ 
thống pháp luật. Vì những mâu 
thuẫn, chồng chéo hay kẽ hở của 
pháp luật sẽ dễ dàng được phát 
hiện và xử lý. Điều quan trọng là 
công việc này thường được giao 
cho các nhà chuyên môn thực 
hiện. Như vậy, các nhà lập pháp 
không phải mất quá nhiều công 
sức cho việc xem xét, thông qua 
hoặc sửa đổi, bổ sung một cách 
liên tục các bộ luật lớn. Một công 
việc đòi hỏi quy trình phức tạp 
và tốn rất nhiều thời gian. n
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Chia tài sản sau ly hôn 
có phải nộp thuế?

TRẢ LỜI MANG TÍNH                     
THAM KHẢO:

Chia tài sản khi ly hôn là một quy định 
thủ tục bắt buộc mà hai bên vợ, chồng 
phải thực hiện khi kết thúc một quan hệ 
hôn nhân. Việc chia tài sản khi ly hôn thì 
hai bên vợ, chồng có thể tự thỏa thuận 
việc chia tài sản chung hay riêng tùy theo 
sự thỏa thuận của vợ, chồng và một số 
các nghĩa vụ tài chính khác. Hoặc hai bên 
vợ chồng không thể tự thỏa thuận chia tài 
sản thì sẽ yêu cầu lên Toà án phân chia 
theo quy định của pháp luật.

Tài sản sau ly hôn gồm tài sản chung 
và tài sản riêng của vợ chồng trong và 
trước hôn nhân.

1. Tài sản chung:
Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 

2014 quy định về tài sản chung của vợ, 
chồng. Tài sản chung bao gồm:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài 
sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao 
động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng 
và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ 
hôn nhân, trừ trường hợp được quy định 
tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản 
mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc 
được tặng cho chung và tài sản khác mà 
vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có 
được sau khi kết hôn là tài sản chung của 
vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng 
được thừa kế riêng, được tặng cho riêng 
hoặc có được thông qua giao dịch bằng 
tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở 
hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo 
đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện 
nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có căn cứ để 
chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang 
có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên 
thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

2. Tài sản riêng:
Tài sản riêng của vợ, chồng theo quy 

định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 
2014 tại Điều 43 bao gồm:

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản 
mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài 
sản được thừa kế riêng, được tặng cho 
riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được 
chia riêng cho vợ, chồng theo quy định 
tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; 
tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, 
chồng và tài sản khác mà theo quy định 
của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, 
chồng.

Tài sản được hình thành từ tài sản 
riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng 
của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh 
từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân 
được thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

3. Chia tài sản sau ly hôn có phải 
nộp thuế?

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 
111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của 
Bộ Tài chính quy định về các khoản thu 
nhập được miễn thuế thì trường hợp nộp 
thuế sau ly hôn bao gồm:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động 

“Xin Tòa soạn cho biết, phân chia tài sản chung sau 
ly hôn có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?”

sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong 
tương lai, công trình xây dựng hình thành 
trong tương lai theo quy định pháp luật 
về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với 
chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha 
nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, 
mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với 
con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông 
ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị 
em ruột với nhau.

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả 
nhà ở hình thành trong tương lai, công 
trình xây dựng hình thành trong tương 
lai theo quy định pháp luật về kinh doanh 
bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập 
trong thời kỳ hôn nhân được xác định là 
tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn 
được phân chia theo thỏa thuận hoặc do 
tòa án phán quyết thì việc phân chia tài 
sản này thuộc diện được miễn thuế.

Như vậy, thì trường hợp miễn thuế ở 
đây là miễn thuế thu nhập cá nhân. Kể cả 
vợ chồng có thoả thuận hay không thoả 
thuận thì đều sẽ được miễn thuế thu nhập 
cá nhân theo quy định của pháp luật.

TRUNG TÂM 
TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

TP. HỒ CHÍ MINH

Tuần qua, Tạp chí Phổ biến pháp luật Việt Nam có nhận được thắc mắc 
của bạn đọc ở Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Nội dung bạn đọc hỏi:

Xử phạt một doanh nghiệp vi 
phạm quy định kinh doanh 
xăng dầu

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm 
tình hình, trưa ngày 15/4/2022, Đội 
QLTT số 4 thuộc Cục QLTT TP. Cần 
Thơ phối hợp với Đội Cảnh sát kinh 
tế công an quận Thốt Nốt và công 
an phường Thuận An TP. Cần Thơ 
khám phương tiện vận tải, đồ vật 
theo thủ tục hành chính đối với tàu 
dầu, biển số đăng ký số CT-07914 
do doanh nghiệp tư nhân N.Đ, địa 
chỉ: khu vực Thới An, phường Thuận 
An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ thuê 
đang dừng tại bến sông cạnh Chi 
nhánh Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Ngọc Quang Phát để nhận 
dầu DO 0,05S-II chuyển tải từ xe ô tô 
Xitec, biển đăng ký 65C-089.92 vận 
chuyển về Doanh nghiệp tư nhân 
N.Đ. Tại thời điểm khám thì tàu đã 
nhận được 3.000 lít dầu DO 0,05S-II.

Đoàn kiểm tra xác minh làm việc 
và lập biên bản vi phạm hành chính 
đối với Doanh nghiệp tư nhân này về 
hành vi chuyển tải xăng dầu không 
đúng vị trí quy định, phạt tiền 30 
triệu đồng.

Ngành thuế tăng cường thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức 
trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn 
vị và các công chức, viên chức người 
lao động trong các đơn vị thuộc và 
trực thuộc Tổng cục Thuế về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tổng 
cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban 
hành Quyết định số 307/QĐ-TCT về 
việc Ban hành Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 
đoạn 2021-2025.

Chương trình đặt ra mục tiêu nâng 
cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí nhằm phát huy cao 
nhất mọi nguồn lực để hoàn thành 
các mục tiêu tăng trưởng, phát triển 
kinh tế, ổn định đời sống của nhân 
dân, bảo đảm an sinh xã hội, quyết 
liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh 
tế-xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu 
và các nhiệm vụ đã đề ra.



SỐ: 08 (08) - NGÀY 30-04-2022 23VĂN HÓA - XÃ HỘI

Điểm Du lịch tâm linh 
nổi tiếng tại Vũng Tàu

Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu từ 
lâu đã là một địa điểm du lịch 
tâm linh rất nổi tiếng ở thành 
phố biển Vũng Tàu. Không chỉ 
thu hút các “con chiên” theo 
đạo Công giáo, mà còn thu hút 
các du khách hành hương, 
người “khác đạo” đến từ các 
nơi trên cả nước, và du khách 
quốc tế…đến Đền thánh để cầu 
nguyện, chiêm ngưỡng công 
trình kiến trúc tuyệt đẹp giữa 
khung cảnh thiên nhiên hùng 
vĩ của núi và biển…

với 14 tôn tượng (tượng 
trưng cho 14 chặng đường 

thánh giá) với những bức 
tượng cao 3m đặt trên 
một lộ trình quanh co 
theo sườn núi dẫn tới 
tượng Chúa Phục sinh 
và 20 mầu nhiệm Mân 

Côi gồm các tượng (cao 
2m50) diễn tả cách sống 

động những mầu nhiệm và 
biến cố cứu độ trong Tin Mừng 
và trong cuộc đời của Đức Mẹ 
Maria được phục dựng đặt trên 
con đường đi đến tượng đài 

Mẹ Thiên Chúa. Tại khu vực này còn có 
quầy hàng lưu niệm để cho du khách tham 
quan, mua sắm…

Khi đến được tượng đài Đức Mẹ ở vị trí 
giữa triền núi, du khách có thể đi tiếp một 
chặng đường dài, khá vất vả để lên đến 
đỉnh núi – nơi đây có công trình tượng đài 
Chúa Phục sinh và tượng Thánh Giá được 
đặt ở vị trí cao nhất, chót vót trên đỉnh 
ngọn núi Lớn.

Chia sẻ với chúng tôi Linh mục Giuse 
Nguyễn Văn Hậu – Phó xứ cho biết: Đền 
thánh Đức Mẹ Bãi Dâu thuộc Giáo phận Bà 
Rịa, là điểm tham quan du lịch được nhiều 
du khách biết đến khi đến với thành phố 
biển Vũng Tàu. Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu 
đón khách hành hương và du khách tham 
quan mỗi ngày, lượng khách nhiều hơn vào 
thứ bảy và Chúa Nhật hằng tuần, đông 
nhất là vào ngày 1.1 (lễ Mẹ Thiên Chúa, 

quan thầy của giáo phận Bà Rịạ); Giáo 
phận Bà Rịa có chương trình hành hương 
cấp giáo phận kính Đức Trinh Nữ Maria 
hằng tháng gồm: Rước kiệu kính Đức Mẹ 
và Chầu Thánh Thể (vào lúc 19 giờ tối thứ 
sáu đầu tháng) và thánh lễ trọng thể (lúc 
10 giờ sáng thứ 7 đầu tháng) do Đức Giám 
Mục giáo phận chủ sự. Riêng trong năm, 
từ tháng 5 đến tháng 10, có thêm hai ngày 
hành hương cấp giáo phận (vào 19h tối 
ngày 12 và Thánh lễ trọng thể lúc 10 giờ 
sáng ngày 13).

Ngoài ra, nơi đây còn có Nhà nguyện 
truyền thống kính các Thánh tử đạo Việt 
Nam, nguyên là ngôi nhà thờ đá, trước đây 
ở trên sườn núi, đã và đang được lưu giữ 
xương thánh của 71 vị Thánh tử đạo Việt 
Nam. Phía trước nhà nguyện có tượng đài 
các Thánh tử đạo Việt Nam và Tượng Đài 
Thánh Cả Giuse…

“Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp quý 
khách hành hương và du khách đến kính 
viếng và cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ 
Maria, Mẹ Thiên Chúa. Nhờ lời cầu bầu của 
Mẹ Maria, xin Chúa ban cho quý vị và gia 
đình luôn an bình và tràn đầy phúc lành 
của Chúa” - Linh mục Giuse Nguyễn Văn 
Hậu –  Phó xứ chia sẻ.

Trải qua nhiều thập kỷ và thăng trầm 
cùng lịch sử, Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu đã 
trở thành một trong những địa điểm du lịch 
tâm linh tiêu biểu ở thành phố Vũng Tàu, 
vào những ngày lễ lớn thu hút hàng chục 
ngàn lượt khách thập phương đến tham 
quan, kính viếng. n

Quần thể khu vực Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu có diện tích 10ha

Quần thể khu vực 
Đền thánh Đức 
Mẹ Bãi Dâu 

có diện tích khoảng 
10ha (thuộc khu vực 
Vũng Mây, cụm Núi 
Lớn, còn gọi là núi 
Tương Kỳ), tọa lại đối 
diện khu vực bãi Dâu, 
khu vực này trước đây là 
nơi để trồng dâu nuôi tằm 
của bà con địa phương (nên 
người dân gọi là bãi Dâu). 
Hình thành từ năm 1926, 
tượng đài Đức Mẹ Maria 
được xây dựng vào năm 1992 (khánh thành 
ngày vào 31/12/1994), chiều cao 32 mét, 
trọng lượng gần 500 tấn được đặt trang 
trọng trên giữa triền núi. Nổi bật trên nền 
xanh của bầu trời và đồi núi là tượng đài Mẹ 
Thiên Chúa với đôi tay hiền mẫu đang nâng 
cao Chúa Hài Nhi như muốn giới thiệu và 
ban ơn cho những ai tìm đến với Mẹ… 

Bước chân đầu tiên khi đặt vào khu vực 
Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu này, du khách 
sẽ thấy Ngôi Thánh đường (chiều dài 
46m, rộng 26m được cung hiến vào ngày 
22.07.1995), nằm ngay bên dưới chân núi 
với vẻ bình yên, tĩnh lặng. Lối kiến trúc kiểu 
Châu Âu thời xưa tuy thiết kế khá đơn giản, 
nhưng rất độc đáo. 

Từ dưới đất lên vị trí của tượng đài Đức 
Mẹ Maria có chiều cao 60 mét so với mặt 
nước biển, đường đi lên tượng có nhiều 
bóng cây và công trình kiến trúc tiêu biểu 

Tượng đài Đức Mẹ có chiều cao 32 mét, trọng lượng gần 500 tấn

Đền thánh Đức Mẹ   
                                 Bãi Dâu 

Công trình 14 chặng Đường Thánh giá với những bức tượng cao 3m được đặt trên một lộ trình quanh co theo sườn núi

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hậu – 
Cha Phó xứ Nhà thờ Giáo xứ Bãi Dâu 

trả lời phỏng vấn của Phóng viên 

 ĐỨC HẢI – TUẤN ANH
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Lễ hội mừng năm mới của 
đồng bào Khmer

Nguồn gốc của lễ hội Chôl 
Chnăm Thmây được lý giải bằng 
truyền thuyết liên quan đến câu 
chuyện chuyển giao tôn giáo từ 
Bà La Môn giáo sang Phật giáo. 
Câu chuyện xoay quanh cuộc 
đấu trí giữa Đại Phạm Thiên 
(Kabul Maha Prum) và cậu bé 
thông minh Thom Ma Bal, một 
tiền kiếp của đức Phật.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có 
một cậu bé tên là Thom Ma Bal 
rất thông minh. Bảy tuổi, cậu 
đã đem sự hiểu biết của mình 
truyền bá cho mọi người. Tiếng 
đồn về tài trí của Thom Ma 
Bal chẳng mấy chốc vang đến 
thượng giới. Các vị thần cũng 
xuống trần gian xin nghe Thom 
Ma Bal thuyết giảng. 

Thần Kabul Maha Prum vốn 
rất có uy trên thượng giới. Nay 

nghe ở trần gian có kẻ hơn mình 
nên rất tức giận. Thần cho gọi 
hết các vị thần tiên trở về, không 
cho xuống trần gian nghe thuyết 
giảng. Đồng thời, tìm cách hãm 
hại Thom Ma Bal. Thần đặt ra 
ba câu hỏi và bắt Thom Ma Bal 
trả lời trong vòng 7 ngày. Thần 
giao ước, nếu cậu bé không trả 
lời được thì cậu phải dâng mạng 
sống của mình cho Thần. Ngược 
lại, Thần sẽ tự tay chặt đầu mình 
nếu Thom Ma Bal trả lời chuẩn 
xác ba câu hỏi.

Thom Ma Bal suy nghĩ suốt 
ngày đêm mà vẫn không tìm 
được lời giải đáp. Đến ngày thứ 
sáu, chàng đi lang thang mệt 

mỏi, thất vọng, ngồi nghỉ dưới 
cây thốt nốt, tình cờ nghe được 
lời giải từ hai con chim đại bàng. 
Đúng hẹn, thần Kabul Maha 
Prum tay cầm gươm vàng, đáp 
xuống gặp Thom Ma Bal. Chàng 
trả lời đúng câu hỏi của thần. 
Thua cuộc, thần tự cắt đầu mình, 
tự sát.

Trước khi cắt, thần căn dặn 
những người con gái của mình 
hãy để đầu của ông trên một 
khay vàng và giữ nó trong một 
tòa tháp trên đỉnh Prassume. 
Bởi, nếu để đầu ông rơi xuống 
biển, biển sẽ cạn. Nếu để đầu 
của ông trên không thì trời 
không mưa. Và nếu để đầu ông 

PHƯƠNG DIỆP

của đồng bào   
     KhmerNam Bộ

CHÔLCHNĂM 
THMÂY

Tết

Chôl Chnăm Thmây là ngày Tết cổ truyền của 
người Khmer Nam Bộ. Hàng năm cứ đến trung 
tuần tháng tư dương lịch, đồng bào dân tộc 
Khmer nô nức đón mừng tết truyền thống Chôl 
Chnăm Thmây. Theo quan niệm của đồng bào 
Khmer, là lúc giáp nắng và mùa mưa, là thời 
kỳ kết thúc mùa nắng chuẩn bị bước sang mùa 
mưa. Đây là thời điểm trời đất giao hòa, muôn 
cây xanh tốt, đâm chồi nảy lộc. 
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xuống đất, thì đất sẽ khô cằn, cỏ 
cây không mọc được.

Thần Kabul Maha Prum cũng 
không quên khuyên các con gái 
của mình hằng năm thay phiên 
nhau xuống trần gian để bảo vệ 
người dân hạ giới và phù hộ cho 
một năm bình an, mùa màng 
bội thu.

Từ đó về sau, hằng năm, cứ 
đến ngày thần Kabul Maha Prum 
cắt đầu, bảy tiên nữ con gái thần 
thay phiên nhau xuống trần 
gian, mang theo một mâm đầu 
của ông xuống núi Prassume rồi 
quay quanh chân núi ba vòng 
theo hướng mặt trời mọc.

Người Khmer coi ngày đó là 
ngày đầu tiên của năm mới.

Tết năm mới thấm đẫm 
triết lý vô thường của 
Phật giáo

Tết Chôl Chnăm Thmây còn 
gọi là tết “chịu tuổi”. Thông 
thường, những ngày này người 

Khmer tập trung vào chùa. Tại 
chùa các vị Chư tăng tổ chức lễ 
với những nghi lễ, ý nghĩa khác 
nhau. Ngày thứ nhất có tên gọi 
là Sang-kran “bước đi, tiến tới”. 
Ngày thứ hai gọi là Wana-bot 
“thiếu hoặc thừa”. Ngày thứ ba 
gọi là Lơn-sắtk “tiến lên, tăng 
lên”. Gần đến ngày Tết, mọi 
người cùng với Chư tăng tập 
trung dọn dẹp, trang trí sơn 
phết lại ngôi chùa với nhiều màu 
sắc sặc sỡ.

Tại nhà các gia đình đồng bào 
Khmer cũng tập trung ăn mặc 
đẹp. Mọi nhà đều sửa sang, quét 
dọn, trang trí lại, chuẩn bị đồ 
ăn, thức uống, bánh trái, hoa 
quả, cá thịt… Cho dù giàu hay 
nghèo đều không thể thiếu được 
Num-Chrụt (bánh tét), Num-
tean (bánh ít) và Num-Kha-Nhây 
(bánh gừng)… Các loại bánh này 
tượng trưng cho sự no ấm, làm 
ăn thịnh vượng, được mùa của 
người Khmer. Bánh dùng để 

cúng trên bàn thờ ông bà tổ tiên, 
dùng làm lễ vật, đi chùa và để 
tiếp khách trong những ngày tết.

Đêm giao thừa, mọi nhà đều 
thắp nhang đèn, hoa quả, ly 
nước ướp hương hoa… cúng trên 
bàn thờ trước sân nhà để tiễn vị 
Chư thiên cũ (Khmer gọi là Thần 
Têu-va-đa) và rước vị Thần Têu-
va-đa mới xuống cai quản đất 
đai, thổ trạch. Đồng bào Khmer 
rất tôn kính, ngưỡng mộ và 
trong đêm giao thừa mọi người 
ngồi xếp chân trước bàn thờ sân 
nhà, khấn vái để vị Thần Têu-va-
đa năm mới ban phước lành cho 
cả gia đình trong năm.

Sáng thứ nhất gọi là ngày Chôl 
Sang-kran Thmây. Mọi người 
tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đẹp, 
đem theo nhang, đèn, phẩm 
vật đến chùa làm lễ rước đại 
lịch (Ma-ha-sang-kran). Ma-
ha-sang-kran đặt trong khay 
sơn son thếp vàng đưa lên kiệu 
khiêng. Theo sự hướng dẫn của 

vị A-Cha, Ban quản trị, đồng bào 
Phật tử Khmer đứng xếp hàng đi 
quanh chánh điện ba vòng. Sau 
đó, vào bên trong chánh điện 
tụng kinh lễ bái Tam bảo để 
chào mừng năm mới. Đến đêm, 
những người Phật tử lớn tuổi 
vân tập trong ngôi giảng đường 
hoặc chánh điện nghe Chư tăng 
thuyết pháp. Thanh niên nam 
nữ trẻ tuổi thì ra sân chùa tổ 
chức các trò chơi dân gian và 
xem văn nghệ truyền thống như 
múa Rom vong, Rô băm, Du kê, 
phim ảnh. 

Ngày tết thứ hai gọi là ngày 
“Wanabot”. Sáng mọi người 
làm lễ dâng huê ẩm thực đến 
Chư tăng. Chiều thì đắp những 
núi cát (còn gọi Puôn-Panum-
Khsách) thành nhiều ngọn núi 
nhỏ theo tám hướng và một núi 
ở trung tâm, tượng trưng cho sự 
bền vững của vũ trụ. Tục lệ này 
dẫn đến tích truyện lâu đời… và 
cho Phật tử thắp hương để cầu 

cho mưa thuận gió hòa trong 
năm và cầu phúc theo sự ước 
nguyện của mình.

Ngày tết thứ ba gọi là “Lơn-
sắtk” là ngày có rất nhiều ý 
nghĩa quan trọng đối với đồng 
bào Khmer. Buổi sáng mọi người 
đến chùa dâng huê ẩm thực đến 
Chư tăng. Chư tăng cùng mọi 
người tắm các tượng Phật. Giữa 
trưa cùng ngày, A-Cha, Ban 
quản trị đại diện đồng bào Phật 
tử Khmer cung thỉnh Chư tăng 
làm lễ cầu siêu (Khmer gọi là 
Băng-Sa-Kôl). 

Những ngày tết Chôl Chnăm 
Thmây này đã làm cho ba dân 
tộc, Kinh, Khmer, Hoa luôn gắn 
chặt tình làng nghĩa xóm, tinh 
thần đoàn kết với cộng đồng. 
Bên cạnh đó, Tết Chôl Chnăm 
Thmây còn là dịp để đồng bào 
dân tộc Khmer gửi gắm ước mơ 
hạnh phúc, ý thức hướng thiện 
và lòng báo ân với tổ tiên, ông bà, 
cha mẹ của mình trong năm. n



26 VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỔNG TIẾN CÔNG 
VÀ NỔI DẬY 
MÙA XUÂN 1975, 

Chỉ đạo chiến lược kiên 
quyết, sắc bén, linh hoạt

Tháng 1/1973, do chịu thất 
bại nặng nề trên chiến trường và 
phong trào phản đối chiến tranh 
dâng cao cả trong và ngoài nước, 
Mỹ buộc phải ký kết Hiệp định 
Paris về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút 
quân về nước. Nhưng với bản 
chất ngoan cố, hiếu chiến, Mỹ 
tiếp tục viện trợ kinh tế, quân sự 
chỉ đạo chính quyền, quân đội Sài 
Gòn phá hoại Hiệp định vừa ký 
kết, Chúng mở hàng ngàn cuộc 
hành quân “bình định, lấn chiếm,” 
các chiến dịch “tràn ngập lãnh 
thổ” nhằm tiêu diệt lực lượng 
cách mạng miền Nam.

Chính phủ Mỹ còn thi hành chính 
sách ngoại giao xảo quyệt, thỏa 
thuận với các nước lớn xã hội chủ 
nghĩa cắt giảm viện trợ, gây áp lực 
hạn chế thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. Trước âm mưu và hành 
động chiến tranh mới của địch, 
cách mạng miền Nam gặp những 
khó khăn, tổn thất nhất định. 
Nhiều địa phương tỏ ra lúng túng, 
nhấn mạnh đến hòa bình, hòa hợp, 

buông lỏng tư tưởng chiến lược 
tiến công nên trên một số địa bàn 
bị mất đất, mất dân. Chỉ tính riêng 
trong năm 1973, địch đóng thêm 
500 đồn bốt, chiếm thêm 70 xã 
và gần 1.000 ấp, kiểm soát thêm 
65 vạn dân... Nắm bắt tình hình 
trên, tháng 7/1973, Hội nghị Trung 
ương Đảng lần thứ 21 nhấn mạnh: 
Bất kể trong tình huống nào, con 
đường giành thắng lợi của cách 
mạng cũng là sử dụng bạo lực 
cách mạng. Do đó, phải nắm vững 
chiến lược tiến công, kiên quyết 
đẩy mạnh đấu tranh trên ba mặt 
trận quân sự, chính trị, ngoại giao 
để giành toàn thắng.

Thực hiện nghị quyết của Đảng 
đề ra, quân dân ta trên chiến 
trường đã kiên quyết mở những 
cuộc phản công, tiến công trực 
tiếp giáng trả mọi hành động 
chiến tranh, tiêu hao, tiêu diệt 
một phần sinh lực địch, đánh bại 
cơ bản kế hoạch “tràn ngập lãnh 
thổ” của chúng, bảo vệ, mở rộng 
vùng giải phóng, tạo ra thế và lực 
mới cho kháng chiến.

Đặc biệt, ta giành thắng lợi lớn 
trong chiến dịch Đường 14-Phước 

Long (từ ngày 13/12/1974 đến 
ngày 6/1/1975), loại khỏi vòng 
chiến đấu trên 4.000 địch, giải 
phóng toàn tỉnh Phước Long với 
trên 50.000 dân.

Khả năng chiến đấu của quân 
chủ lực ta trong chiến dịch này 
cho thấy đã hơn hẳn quân chủ lực 
của địch. Đồng thời cho thấy khả 
năng phản ứng rất hạn chế của 
Mỹ. Tạo thêm cơ sở cho cơ quan 
chỉ đạo chiến lược cách mạng hạ 
quyết tâm giải phóng hoàn toàn 
miền Nam.

Cuối năm 1974, đầu năm 1975, 
so sánh lực lượng ở miền Nam 
có sự chuyển biến mau lẹ theo 
hướng ngày càng có lợi cho cách 
mạng. Trên cơ sở đó, Hội nghị Bộ 
Chính trị (từ 30/9 đến 7/10/1974) 
và Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng 
(từ 18/12/1974 đến 8/1/1975) 
đã ra Nghị quyết lịch sử, hạ quyết 
tâm giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân trong 
cả nước trong thời gian 2 năm 
(1975-1976).

Theo kế hoạch đề ra, trong 
năm 1975, cách mạng sẽ tranh 

thủ thời cơ bất ngờ tiến công địch 
trên quy mô lớn, rộng khắp. Tạo 
tiền đề để trong năm 1976 tiến 
hành tổng công kích - tổng khởi 
nghĩa giành toàn thắng.

Tuy đề ra kế hoạch 2 năm, 
nhưng Bộ Chính trị cũng chỉ rõ 
nếu thời cơ đến sớm thì lập tức 
giải phóng miền Nam trong năm 
1975. Về phương hướng, yêu cầu 
đặt ra, Bộ Chính trị nhấn mạnh: 

Mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt 
Nam, quân dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra bước ngoặt phát 
triển mới cho lịch sử dân tộc. Thắng lợi nhanh chóng, triệt để ấy là 
minh chứng khẳng định về tài năng quân sự kiệt xuất từ Bộ Tổng 
Tư lệnh đến Bộ Chỉ huy trực tiếp các chiến trường tại thời khắc 
xoay bản lề lịch sử.

GIẢI PHÓNG GIẢI PHÓNG 
HOÀN TOÀN HOÀN TOÀN 
MIỀN NAMMIỀN NAM

Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4.1975

Nữ biệt động Nguyễn Trung Kiên dẫn đường cho 
quân giải phóng tiến đánh Sài Gòn. 
 Tác giả Ngọc Đản
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cần tranh thủ thời cơ thực hiện 
tổng công kích - tổng khởi nghĩa, 
phải đánh thắng nhanh để giảm 
thiệt hại về người và của cho nhân 
dân. Đồng thời giữ gìn tốt cơ sở 
kinh tế, công trình văn hóa, giảm 
bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Đây thực sự là một sáng tạo 
lớn trong nghệ thuật chỉ đạo kết 
thúc chiến tranh, thể hiện tầm 
cao trí tuệ, tư tưởng và truyền 
thống nhân văn sâu sắc của dân 
tộc Việt Nam. Điều đó vượt lên 
trên mọi toan tính của các nhà 
hoạch định chính sách phía Mỹ. 
Đồng thời đập tan những luận 
điệu xuyên tạc về “các cuộc tắm 
máu” mà các thế lực thù địch, 
phản động ở trong và ngoài nước 
rêu rao. Trên thực tế, khi bước 
vào cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy mùa Xuân 1975, nắm bắt kịp 
thời những diễn biến của chiến 
trường, Bộ Chính trị không ngừng 
bổ sung quyết tâm chiến lược, 
quyết định rút ngắn thời gian: 
giải phóng hoàn miền Nam ngay 
trong năm 1975 (cuộc họp ngày 
18/3/1975), giải phóng hoàn 
miền Nam trước mùa mưa năm 
1975 (cuộc họp ngày 25/3/1975), 
giải phóng hoàn miền Nam trong 
thời gian sớm nhất, tốt nhất là 
ngay trong tháng 4 năm 1975 
(cuộc họp ngày 1/4/1975).

Nghệ thuật tạo thế và lực 
trong Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa Xuân năm 
1975

Nét độc đáo, sáng tạo về nghệ 
thuật Tổng tiến công và nổi dậy 
mùa Xuân năm 1975 thể hiện 
trước hết trong chỉ đạo tác chiến 
chiến lược. Tiêu biểu nhất là việc 
xây dựng phương án thời cơ, cách 
đánh và hướng tiến công mở đầu.

Cuối năm 1974, đầu năm 
1975, cục diện chiến tranh có sự 
chuyển biến mau lẹ theo hướng 
thuận lợi, Đảng Lao động Việt 
Nam triệu tập Hội nghị Bộ Chính 
trị (từ 30/9/1974 - 7/10/1974) 
và Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng 
(18/12/1974 - 8/01/1975) hạ 
quyết tâm: Động viên những nỗ 
lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ở cả hai miền, mở 
cuộc tổng tiến công và nổi dậy 
giải phóng hoàn toàn miền Nam 
trong hai năm 1975 – 1976. Nếu 
thời cơ đến sớm hơn, thì lập tức 
giải phóng miền Nam ngay trong 
năm 1975.

Thực hiện quyết tâm Bộ Chính 
trị đề ra, Bộ Tổng Tư lệnh sớm chỉ 
đạo Bộ Tổng Tham mưu xây dựng 
hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch 
chiến lược giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. Dự thảo này đã được 
Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng 

(18/12/1974 - 8/01/1975) đồng 
ý thông qua (sau 8 lần xin ý kiến 
chỉnh sửa), chính thức trở thành 
“Kế hoạch chiến lược”. Gồm hai 
phương án. Phương án cơ bản, 
có hai bước: Bước 1 (năm 1975), 
mở nhiều đợt tiến công và nổi 
dậy, làm cho lực lượng địch suy 
yếu nhanh chóng, mở ra thời cơ 
thuận lợi mới có lợi nhất cho cách 
mạng. Bước 2 (năm 1976), tiến 
hành tổng tiến công và nổi dậy 
đánh chiếm Sài Gòn, giành toàn 
thắng. Phương án thời cơ: khi ta 
đánh mạnh, địch suy yếu nhanh 
có thể tạo ra thời cơ phát triển 
“đột biến”, lập tức tiến hành Tổng 
tiến công và nổi dậy giành toàn 
thắng trong năm 1975.

Trên thực tế, chính nhờ có sự 
chuẩn bị chu đáo phương án này, 
nên ngay sau thắng lợi bước đầu 
của Chiến dịch Tây Nguyên, ngày 
18/3/1975, Bộ Chính trị đã họp 
bàn bổ sung quyết tâm chiến lược, 
quyết định chuyển từ phương án 
cơ bản sang phương án thời cơ, 
thực hiện giải phóng hoàn toàn 
miền Nam ngay năm 1975. Như 
vậy, dù tình hình có phát triển theo 
hướng nào, thì ta vẫn giữ được sự 
chủ động trong việc “điều binh, 
khiển tướng”. Việc kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa phát huy thế chủ 
động trên chiến trường và sự chủ 
động về chỉ đạo tác chiến chiến 

lược trở thành nét đặc trưng cơ 
bản của nghệ thuật quân sự Việt 
Nam suốt chiều dài cuộc kháng 
chiến, đến đây được thể hiện rõ 
ràng nhất, trở thành nhân tố cơ 
bản để giành thắng lợi.

Về cách đánh chiến lược, căn 
cứ vào tình hình thực tế chiến 
trường là ta đang phát triển thế 
chủ động, địch lún sâu vào thế 
bị động phòng ngự; đồng thời 
sức chiến đấu chủ lực ta đã hơn 
hẳn quân chủ lực địch, nhất là 
qua chiến thắng Phước Long 
(6/1/1975), nên cách đánh của 
ta là vận dụng sáng tạo “tổng tiến 
công và nổi dậy”, kết hợp chặt chẽ 
đòn tiến công quân sự với sự nổi 
dậy của quần chúng nhân dân, 
lấy tiến công quân sự đi trước. 
Cách đánh này thực sự là một bất 
ngờ lớn đối với địch. Bởi cả Mỹ - 
chính quyền Sài Gòn lúc đó đều 
nhận định: trong năm 1975, Quân 
giải phóng sẽ đánh mạnh hơn 
năm 1974, nhưng không đánh 
lớn như các năm 1968 và 1972; 
chưa có khả năng đánh chiếm thị 
xã, thành phố lớn, nếu có chiếm 
cũng không giữ được.

Từ nhận định sai lầm như vậy, 
nên dù Mỹ cắt giảm phần lớn 
viện trợ, lực lượng bị căng mỏng 
ra khắp các chiến trường, nhưng 
chính quyền Sài Gòn vẫn lạc quan 
tin rằng đủ sức giữ trọn vẹn lãnh 
thổ miền Nam. Đến đầu tháng 
3/1975, khi Quân giải phóng 
mở chiến dịch tiến công quy mô 
lớn đánh vào địa bàn hiểm yếu 
nhất là Nam Tây Nguyên, địch 
hoàn toàn bất ngờ, lúng túng tìm 
phương án đối phó dẫn đến sai 
lầm chiến lược là rút bỏ toàn bộ 
Tây Nguyên.

Về hướng tiến công mở đầu, 
Kế hoạch chiến lược xác định rõ 
chọn Tây Nguyên làm hướng tiến 
công mở đầu, trọng điểm là Nam 
Tây Nguyên với mục tiêu chính là 
thị xã Buôn Ma Thuột. Thực tế đã 

chứng minh đây là mẫu mực về 
nghệ thuật lựa chọn hướng tiến 
công, mục tiêu tiến công, nghệ 
thuật vận dụng không gian đặc 
sắc, sáng tạo. Bởi Tây Nguyên là 
chiến trường trải rộng, có vị trí hết 
sức quan trọng, nếu giải phóng 
được địa bàn này sẽ tạo bàn đạp 
tiến vào Đông Nam bộ (nơi có 
Sài Gòn - thủ phủ của chế độ tay 
sai), hoặc dễ dàng tiến xuống giải 
phóng các tỉnh đồng bằng Khu 
5 thực hiện chia cắt chiến lược 
địch, tạo sự rung chuyển chấn 
động mạnh.

Ở Nam Tây Nguyên, địa hình 
xung quanh Buôn Ma Thuột 
tương đối bằng phẳng, nhiều 
đường lâm nghiệp, tiếp cận với 
tuyến chi viện chiến lược Trường 
Sơn, nên rất thuận lợi cho việc cơ 
động tập trung binh lực, vật lực 
để tổ chức tác chiến hiệp đồng 
binh chủng quy mô lớn, đáp ứng 
yêu cầu đặt ra.

Trong khi đó, phán đoán sai 
hướng tiến công chủ yếu của 
Quân giải phóng là miền Đông 
Nam bộ, do vậy, địch tập trung 
phòng thủ Quân khu 1 (tiếp giáp 
với miền Bắc) và Quân khu 3 
(miền Đông Nam bộ). Lực lượng 
địch ở Tây Nguyên tương đối 
mỏng, lại mất cân đối (tập trung 
nhiều ở phía Bắc, ít ở phía Nam), 
bố phòng sơ hở. Từ đó, ta biết 
phát huy hết những thuận lợi, khai 
thác tối đa những sở hở, hạn chế 
của đối phương để giành được 
thắng lợi vang dội.

Như vậy, chỉ đạo tác chiến 
chiến lược của ta trong Tổng tiến 
công và nổi dậy rất chủ động, 
táo bạo, đúng đắn, chính xác, thể 
hiện sự mẫn cảm đánh giá tình 
huống, nắm bắt thời cơ chiến 
lược cùng tư duy quân sự sắc 
sảo của Bộ Tổng Chỉ huy, vượt ra 
ngoài mọi toan tính, dự đoán từ 
phía đối phương. n

PV

 Xe tăng của quân ta trên đường phố Đà Nẵng ngày 29-3-1975 Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường đón chào quân giải phóng chiếm phủ Tổng 
thống ngụy, trưa 30-4-1975.

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Đại tướng Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội 
các bị bắt và phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện trước Quân giải phóng

Xe tăng của Quân Giải phóng húc đổ cánh cổng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4
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BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115: 

Hướng đến người bệnh

Trong năm 2021, bệnh viện Nhân dân 115 đã đạt được 
nhiều thành tích trong công tác khám, chữa bệnh 
phục vụ nhân dân. Đặc biệt là công tác phòng, chống 
dịch Covid -19 vô cùng khốc liệt.

Hướng đến người bệnh
Trong năm 2021, đội ngũ công 

chức, viên chức, người lao động 
tại bệnh viện Nhân dân 115 tích 
cực duy trì, cải tiến hệ thống 
chất lượng. Tất cả các khoa 
phòng không ngừng củng cố các 
quy trình chất lượng trong hoạt 
động khám chữa bệnh và phục 
vụ người dân.

Cũng trong năm qua, bệnh 
viện Nhân dân 115 đã có rất 
nhiều điểm mạnh trong công 
tác khám chữa bệnh, hướng đến 
người bệnh như bệnh viện đã tổ 
chức các khu sàng lọc tạo điều 
kiện thuận lợi, an toàn cho người 
bệnh gồm cổng khoa khám bệnh, 
cổng số 1, cổng số 3 và cổng cấp 
cứu. Đa dạng hóa nhiều hình 
thức thu nhận ý kiến người bệnh 
và khách đến thăm bệnh viện 
qua đơn vị chăm sóc khách hàng, 

THÙY DƯƠNG

hộp thư góp ý, website, phiếu 
khảo sát, phiếu góp ý, điện thoại 
đường dây nóng, kiot, điện tử...,. 

Rút ngắn thời gian khám bệnh 
trung bình của người bệnh có 
bảo hiểm y tế tại khoa khám 
bệnh, ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý thẻ nuôi bệnh, 
gắn thêm các bảng biểu chỉ dẫn 
đường đi, phân luồng trong bệnh 
viện. Đặc biệt năm 2021, bệnh 
viện là một trong những bệnh 
viện tuyến đầu tiếp nhận, thu 
dung người bệnh Covid -19. Tổ 
thông tin hỗ trợ cung cấp thông 
tin cho thân nhân người bệnh 
tại khu điều trị Hồi sức Covid 
-19, ứng dụng công nghệ thông 
tin trong tra cứu người nhiễm 
SARS- CoV-2 khi đến khám chữa 
tại bệnh viện.

Bệnh viện cũng thường xuyên 
duy trì và phát động đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ 
người bệnh của nhân viên y tế. 
Người bệnh thực sự là khách 
hàng khi đến khám hoặc nằm 
viện trong một môi trường thân 
thiện với cơ sở vật chất tiện nghi, 
thuận tiện, đảm bảo quyền và lợi 
ích người bệnh.

Đầu tư tập trung cho công 
tác đào tạo, nâng cao 
trình độ cho bác sỹ, điều 
dưỡng

Ngoài ra, bệnh viện cũng 
không ngừng đầu tư tập trung 
cho công tác đào tạo, nâng cao 
trình độ cho bác sỹ, điều dưỡng, 
đảm bảo đủ nhân lực phục 
vụ cho chuyên môn, tạo môi 
trường làm thoải mái cho nhân 
viên. Duy trì, tổ chức tập huấn 
quản lý chất lượng cho đội ngũ 
lãnh đạo, quản lý và mạng lưới 
quản lý chất lượng. Tập huấn 
giao tiếp, ứng xử cho toàn thể 
nhân viên bệnh viện.

Về các hoạt động chuyên môn, 
bệnh viện đang triển khai 42 đề 
án cải tiến chất lượng gồm nhiều 
lĩnh vực như quy trình khám 
chữa bệnh, ứng dụng công nghệ 
số trong các hoạt động quản lý, 
các kỹ thuận mới, an toàn người 
bệnh, đào tạo.

Khu điều trị Hồi sức Covid 
-19 thành lập đáp ứng kịp thời 
thu dung, điều trị người nhiễm 

bệnh SARS - CoV-2, cứu chữa 
được nhiều người bệnh bình 
phục ra viện. Bác sỹ ,điều dưỡng 
được nâng cao trình độ chuyên 
môn, kỹ năng tay nghề giao 
tiếp, ứng xử để phục vụ người 
bệnh đạt hiệu quả hơn. Khu 
khám bệnh và điều trị kỹ thuật 
cao đã hoàn thành, đã đưa vào 
hoạt động là địa điểm tiêm vác 
xin cho người dân. 

Phối hợp hiệu quả với Trung 
tâm cấp cứu 115 trong tiếp nhận 
người bệnh cấp cứu. Hoạt động 
báo động đỏ và phản ứng nhanh 
đã triển khai hiệu quả cứu giúp 
cứu sống nhiều người bệnh 
trong và ngoài bệnh viện qua 
cơn nguy kịch. Công tác điều 
dưỡng không ngừng cải tiến từ 
chất lượng chăm sóc, đào tạo 
nâng cao tay nghề, triển khai kế 
hoạch chăm sóc cho người bệnh 
Covid -19 và cập nhật 5 quy trình 
chăm sóc người bệnh Covid -19. 
Khu điều trị Hồi sức Covid -19 
đã hoạt động hiệu quả với 500 
giường, điều trị nhiều người 
bệnh được khỏi bệnh. 

Về hoạt động cải tiến chất 
lượng, tổ chức triển khai đánh 
giá Tiêu chuẩn chất lượng bệnh 
viện mỗi tháng/lần. Năm 2021, 
BV triển khai bộ tiêu chí bệnh 
viện an toàn phòng chống dịch 
Covid -19 và kiểm tra giám sát 
thường xuyên tại các khoa/
phòng trong việc tuân thủ các 

tiêu chí. Tất cả các khoa phòng 
trong toàn bệnh viện  đều xây 
dựng đề án cải tiến chất lượng. 
Bệnh viện duy trì tốt triển khai 
Bộ chỉ số chất lượng với 17 chỉ số. 

Kết quả đánh giá chất lượng 
bệnh viện, triển khai tiêu chí 
chất lượng bệnh viện đã nâng 
cao chất lượng điều trị, chăm 
sóc và phục vụ người bệnh với 
kết quả, do Sở y tế đánh giá năm 
2020 là 4,48/5 điểm. Bệnh viện 
tự đánh giá năm 2021: mức 1 đạt 
0,00%, mức 2 đạt 1,2%, mức 3 đạt 
5,06%, mức 4 đạt 21,521%, mức 
5 đạt 72,15% và điểm trung bình 
là 4,59/5 điểm. Tỷ lệ hài lòng của 
người bệnh là 99,98%. Tỷ lệ hài 
lòng của nhân viên bệnh viện là 
99,78%.

Đặc biệt, từ trong công tác 
phòng chống dịch Covid-19 năm 
2021 đã có nhiều gương tập thể 
cá nhân vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, nguy hiểm đến tính 
mạng để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, cứu sống được rất nhiều 
người bệnh.

Nhằm ghi nhận và kịp thời 
động viên, khích lệ các phòng 
trào thi đua, những gương người 
tốt, việc tốt, vừa qua Bệnh viện 
Nhân dân 115 đã trang trọng tổ 
chức Lễ công bố và trao quyết 
định khen thưởng của Giám đốc 
Bệnh viện cho 1.123 cá nhân đạt 
thành tích trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 năm 2021. n

Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS. Phan Văn Báu – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115

Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021.
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LIÊN MINH GROUP 
KHAI TRƯƠNG 

KHU PHỨC HỢP TIỆN ÍCH

LAI VÕ – QUỐC HIỀN

Ngày 23/4, tại số 1 đường Nguyễn 
Huệ, thành phố Phú Quốc (tỉnh 
Kiên Giang), Liên Minh Group đã 

chính thức khai trương Khu Phức hợp tiện 
ích. Tọa lạc tại trung tâm phường Dương 
Đông, Khu Phức hợp tiện ích có diện tích 
16.000m2, cách chợ đêm Phú Quốc 1 km và 
chợ Dương Đông 1,5 km.

Khu Phức hợp Liên Minh Group gồm 
khách sạn hơn 50 phòng nghỉ với tiêu 
chuẩn 3 sao, sức chứa 200 khách. Bãi đậu 
xe ôtô với sức chứa hơn 100 chiếc; Nhà 
hàng “Những Người Bạn Phú Quốc” với sức 
chứa từ 300-500 thực khách, chuyên các 
món cơm niêu - hải sản - bò nướng tảng – 
hải sản vùng biển đảo, tạo nên sự hấp dẫn 
về cảnh quan để thu hút du khách trong 
và ngoài nước đến với TP Phú Quốc ngày 
một nhiều hơn. Thực hiện tốt công tác xây 
dựng thương hiệu Khu Phức hợp, đó là: 
chất lượng, giá cả, thái độ phục vụ thể hiện 
được tính chuyên nghiệp; quản lý tốt về vệ 
sinh ATTP; thực hiện tốt công tác vệ sinh 
môi tường, đảm bảo tốt ANTT.

Đến với Khu Phức hợp Liên Minh Group, 
du khách còn được trải nghiệm các dịch vụ 
Spa chăm sóc sắc đẹp, trang điểm cô dâu, 
thể dục thẩm mỹ, gym, Yoga… Đồng thời, 
thưởng thức các món ăn nhanh ở khu cafe, 

ăn sáng với sức chứa khoảng 200 người với 
không gian thoáng đãng. Phố ẩm thực có 
đầy đủ các món ăn như mỳ cay, trà sữa, 
bún đậu, lẩu, món nướng, hải sản bơi trong 
hồ… và mua sắm những món quà lưu niệm.

Ngoài ra, Khu Phức hợp Liên Minh 
Group có khu nuôi cấy ngọc trai kết hợp 
khu bảo tồn lặn ngắm san hô, du lịch sinh 
thái môi trường rừng biển. 

Trong tương lai gần, tại đây còn có 
phòng khám chuyên khoa Nhi với đội ngũ 
y bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh 
viện nổi tiếng. Đặc biệt, Liên Minh Group 
còn xây dựng và phát triển Phòng khám Y 
học cổ truyền Tâm Nguyễn, với đội ngũ y 
bác sĩ uy tín hơn 33 năm kinh nghiệm.

Liên Minh Group đã nuôi trồng các vườn 
dược liệu với nhiều loại thảo dược quý 
hiếm tại Phú Quốc, Khánh Hoà, Đà Lạt, 
Cao Bằng, Lạng Sơn... Dược liệu sau khi 
thu hoạch sẽ được sơ chế, loại bỏ tạp chất, 
tinh chế và bảo quản dùng làm thuốc chữa 
bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Liên Minh Group không ngừng nâng cao 
chất lượng dịch vụ. Nhất là chất lượng các 
sản phẩm ẩm thực và phong cách phục vụ 
nhằm tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với du 
khách trong và ngoài nước khi đến với TP 
Phú Quốc. n

“Phố ẩm thực, nhà hàng, khách sạn”
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