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GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION: 
Hoàn thành trọn vẹn và cung cấp các sản phẩm 
vượt hơn cả sự mong đợi của khách hàng.

Công ty Golden Lotus Construction là một trong những tổng 
thầu thi công xây dựng các dự án công nghiệp uy tín ở Việt 
Nam đã được nhiều chủ đầu tư lựa chọn như: BW Industrial 

(USA), Best Pacific Textile (HongKong), XinDaDong Textile (China)…
Hiện tại Việt Nam đang là điểm sáng với nhiều dự án của 

các Công ty, Tập đoàn đa quốc gia tại  các địa phương có khu 
công nghiệp lớn như: Bình Dương, Hải Dương, Quãng Ngãi,… 
Công ty Golden Lotus Construction đã cung cấp cho các chủ 
đầu tư một dịch vụ tổng thể, giúp tối ưu hóa phương án thiết 
kế và thi công, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
công trình. 

Qua nhiều năm, Golden Lotus Construction đã chứng tỏ 
uy tín và năng lực bằng việc triển khai hàng loạt dự án có quy 
mô lớn với vai trò tổng thầu xây dựng công nghiệp bởi phương 
châm: An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Công tác bảo hành - 
Năng lực tài chính

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Ban Lãnh đạo Công ty 
Golden Lotus Construction xin gửi tới Quý khách hàng, đối 
tác và gia đình lời chúc mừng năm mới, kính chúc quý khách 

AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – TÀI LỘC – MAY MẮN VÀ 
HẠNH PHÚC.

Cảm ơn Quý khách, đối tác đã tin tưởng, ủng hộ công ty 
trong suốt một năm vừa qua.

Năm 2021 sắp kết thúc, cùng với sự đồng hành và tin tưởng 
của quý khách hàng chính là động lực to lớn để công ty chúng 
tôi nỗ lực nâng cao giá trị thương hiệu từng ngày và luôn là 
một trong những tổng thầu thi công xây dựng các dự án công 
nghiệp uy tín nhất Việt Nam.

Bằng tất cả sự chân thành và tình cảm của chúng tôi cảm ơn 
sự hợp tác quý báu của quý khách hàng. Mong rằng trong những 
năm tiếp theo, công ty chúng tôi tiếp tục được đồng hành và hợp 
tác với quý khách, quý đối tác.

Một lần nữa, xin kính chúc Quý khách hàng, quý đối tác một 
mùa xuân ấm áp, sum vầy bên những người yêu thương.

 Trân trọng!

 Ban Lãnh đạo Công ty Golden Lotus Construction
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Thư ngỏ                   của Chủ tịch
HỘI PHỔ BIẾN VÀ THAM VẤN 

PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

ạp chí PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM là cơ quan 
ngôn luận của Hội được xuất bản nhằm góp phần  thực hiện 
tôn chỉ, mục đích của Hội là  “tập hợp, đoàn kết hội viên có 

kiến thức pháp luật nhằm chia sẽ, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao kiến 
thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và mọi công dân, hoạt động 
vì sự nghiệp xây dựng một trật tự xã hội trên cơ sở sự hiểu biết và tuân 
thủ pháp luật” .

Sự ra đời của tạp chí PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM – tạp 
chí in và tạp chí điện tử, sẽ góp thêm tiếng nói trên mặt trận đấu tranh tư 
tưởng để  bảo vệ quan điểm, đường lối và chính sách pháp luật của Đảng 
và Nhà nước trong quá trình xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn 
minh gắn với duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội. Trong mối liên hệ 
đó, tạp chí sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về các văn bản luật, giúp 
hội viên và bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định mới của pháp luật 
trên mọi lĩnh vực đặng góp phần tích cực trong việc đưa pháp luật vào đời 
sống xã hội. Đồng thời, tạp chí sẽ trở thành một diễn đàn rộng rãi để tất 
cả hội viên của Hội và bạn đọc trên mọi miền đất nước có cơ hội trao đổi 
những thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực phổ biến và tham vấn pháp 
luật. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ văn hóa pháp lý cho mọi công 
dân, hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước: mọi 
công dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hội PHỔ BIẾN VÀ THAM VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
mong muốn các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học pháp lý, những 
người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hội viên của Hội và 
bạn đọc gần xa viết bài và góp ý kiến để chất lượng tạp chí PHỔ BIẾN 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu 
một càng cao về sự hiểu biết pháp luật của mọi thành viên trong xã hội.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương 
Hội PHỔ BIẾN VÀ THAM VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM,  
tôi kính chúc toàn thể hội viên và bạn đọc cùng gia quyến một năm mới  
an lành và hạnh phúc.

                                                                          Thân ái,

TS.LS. NGUYỄN ĐÌNH LỤC
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HỘI ĐỒNG 

CỐ VẤN BIÊN TẬP

TS. Nguyễn Đình Lục 

(Chủ tịch Hội Đồng)

Các Thành viên

Nguyễn Bằng Giang

Phạm Đức Lượng

Nguyễn Duy Lãm

Tổng biên tập: 

Đinh Thái Quang

Tổng Thư ký: Đoàn Duy

Trình bày: Nguyễn Thị Hồng Minh

Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí 

điện tử số: 662/GP-BTTTT của Bộ Thông tin 

và Truyền thông cấp ngày 13/10/2021  

Tòa soạn: LK5-12, Khu nhà thấp tầng TT1, 

KĐT Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.2020679 

Hotline: 0847.999.888  

Email: phobienphapluatvietnam@gmail.com

Văn phòng Đại diện phía Nam:

Địa chỉ: 1.11 Cao ốc Ruby Garden, 

Số 2A Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0899.011.616  

Hotline: 0915.233.332      

Email: phobienphapluat.vp@gmail.com

www.phobienphapluat.vn

In tại Xí nghiệp in II - 

Công ty TNHH MTV in Ba Đình - Bộ Công an

GỬI HỘI VIÊN VÀ BẠN ĐỌC
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Chuyện chưa kể về

Thượng tướng 
Nguyễn Trọng Nghĩa

NGƯỜI CON XUẤT THÂN TỪ XÃ 
TÂN ĐÔNG - ĐỊA PHƯƠNG ANH 
HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
NHÂN DÂN

Có lẽ ít ai ngờ, địa danh ấp Bờ Kinh, xã Tân 
Đông, huyện Gò Công Đông là vùng đất xuất thân 
của nhiều chức sắc lãnh đạo ngày nay, như: gia 
đình bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Phó Chủ tịch 
nước), gia đình của Thượng tướng Nguyễn Trọng 
Nghĩa (nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, 
thượng tướng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính 
trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Ủy viên Ủy 
ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, nay là 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương), gia đình vợ 
của Bí thư Tỉnh Ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh,… 
Và xã Tân Đông đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang Nhân dân vào ngày 18/12/2020.

Có gần 10 năm sống và làm việc ở ấp Bờ Kinh, 
xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, nhiều lần tôi 
được tham dự các buổi trao nhà tình nghĩa, tặng 
quà tri ân, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó 
khăn,… ở xã Tân Đông (huyện Gò Công Đông), 
thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây do Thượng 
tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, khi ấy là Phó Chủ 
nhiệm Tổng cục Chính trị Quân Đội Nhân Dân Việt 
Nam tổ chức. Qua lời “bật mí” của lãnh đạo Đảng 
Ủy xã Tân Đông, Thượng tướng Nguyễn Trọng 
Nghĩa vốn đã sớm mất cha thiếu mẹ ngày từ nhỏ, vì 
cả cha lẫn mẹ Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 
đều tham gia cả 2 cuộc chiến tranh Đông Dương 
và chiến tranh Việt Nam, chẳng may bị địch bao 
vây, cha và mẹ Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 
lần lượt qua đời, để lại 7 người con thơ dại, Thượng 
tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là người con thứ Sáu 
trong gia đình.

Khi cha mẹ không còn nữa, ông Sáu Nghĩa 
được người cô nuôi dưỡng. Hoàn cảnh gia đình 
khó khăn, cô ông vừa bí mật tham gia hoạt động 
cách mạng, vừa làm đủ mọi nghề để nuôi nấng, 
dạy dỗ các cháu… Năm 17 tuổi, ông nhập ngũ 
chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Đến 28/8/1982, 
ông được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản 

Việt Nam và trở lại quê nhà Tiền Giang 
công tác ở Tiểu đoàn Ấp Bắc thuộc 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiền Giang 
(Quân khu 9).

ĐƯỢC BỘ CHÍNH TRỊ 
PHÂN CÔNG LÀM 
TRƯỞNG BAN TUYÊN 
GIÁO TRUNG ƯƠNG

Con đường binh nghiệp của ông 
Sáu Nghĩa mở rộng, ông đảm nhận 
nhiều chức vụ quan trọng như: Chính ủy Sư đoàn 
5 rồi Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 5 (Quân khu 7) từ 
tháng 5/2008- 9/2009; Chính ủy Quân đoàn 4 rồi 
Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4 (Quân khu 7) từ tháng 
8/2010- 8/2012; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương 
Đảng Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường 
vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị từ tháng 
9/2012- 8/2017… 

 Vào ngày 18/2/2021, theo Quyết định số: 06- 
QĐNS/TW, Bộ Chính trị phân công đồng chí 
Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh ngày 6/3/1962), Thượng 
tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 
giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương… 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trọng 
Nghĩa bày tỏ niềm vui mừng, xúc động, lòng biết 

Đồng chí Giản Bá Huỳnh- Phó Bí thư 
Thị Ủy, Chủ tịch UBND thị xã Gò Công

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gò Công Đông

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhân dân, Quân đội, đặc 
biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung 
ương và lãnh đạo các ban, bộ ngành thường xuyên 
quan tâm, giáo dục, rèn luyện, lãnh đạo, chỉ đạo 
để đồng chí trưởng thành như ngày hôm nay… 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng 
Nghĩa khẳng khái nói: “Tôi luôn giữ lời thề tuyệt 
đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, tiếp tục rèn luyện đạo đức, tác phong công tác 
để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhân dân 
giao phó...”.

Đồng chí Giản Bá Huỳnh- Phó Bí thư Thị Ủy, 
Chủ tịch UBND thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

(nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã 
Gò Công, cấp bậc Đại tá): “Ngay từ khi còn 

trong quân đội, tôi và đồng đội luôn dặn 
nhau hãy xem những gì mà thế hệ cha 
anh đi trước đã làm, chúng ta phải 
biết giữ gìn, tôn tạo và phát huy, mà 
anh Sáu Nghĩa là một điển hình. Nay 
anh Sáu Nghĩa đảm nhận trọng trách 
mới, xin gửi lời chúc mừng chân 

thành nhất của cán bộ, chiến sĩ, quân 
dân khu vực Gò Công đến anh…”.
 Mới đây, những ngày cuối năm 

2021, Đoàn công tác của Ban Tuyên 
giáo Trung ương do Bí thư Trung 
ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo 

Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn 
đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long 
về công tác tư tưởng, tuyên giáo tại địa phương. 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng 
Nghĩa ghi nhận công tác tuyên giáo của tỉnh Vĩnh 
Long đã tập trung tuyên truyền về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. n

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

Sinh ra ở vùng quê Tân Đông, thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Thượng 
tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được người dân vùng đất Gò Công, Tiền Giang gọi bằng cái 
tên thân thương: “anh Sáu Nghĩa”, “chú Sáu Nghĩa”,…



LS. NGUYỄN DUY LÃM  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI PHỔ BIẾN VÀ THAM VẤN 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT - BỘ TƯ PHÁP

Trong giai đoạn mới, tiếp tục xây dựng Nhà 
nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân và trước những tác 

động trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư tới cách thức xây dựng và thực thi pháp 
luật, công tác phổ biến pháp luật luôn giữ vị trí 
quan trọng để đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân 
dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Với chức năng và nhiệm vụ được Nhà nước giao, 
kể từ khi thành lập, Hội Phổ biến và Tham vấn pháp 
Luật Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động theo tôn 
chỉ, mục đích của Hội, đóng góp vào việc nâng cao 
hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 
nhân dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.

Tuy nhiên, công tác này thời gian qua còn nhiều 
tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó chất lượng, 
hiệu quả còn chưa đồng đều, ý thức chấp hành pháp 
luật của một bộ phận cán bộ, công chức, người dân 
chưa cao; tính chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật 
của người dân theo quy định của Luật phổ biến, giáo 
dục pháp luật chưa được thể hiện rõ.

Trước thực trạng công tác phổ biến pháp luật 
thời gian qua, trong giai đoạn mới, Hội Phổ biến và 
Tham vấn Pháp Luật Việt Nam phải đổi mới, phải 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến 
pháp luật nhằm đáp ứng được đòi hỏi của xã hội, yêu 
cầu của Đảng và Nhà nước và nhân dân. Cụ thể, Hội 
phải tập trung thực hiện một số việc sau:

1. Tổ chức Hội và hội viên tiếp tục nâng cao 
nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 
của công tác phổ biến pháp luật cho mọi người 
trong xã hội. Phổ biến pháp luật gắn với giáo dục 
pháp luật, tuyên truyền về các hoạt động thực thi 
pháp luật để góp phần nâng cao hiệu quả thi hành 
pháp luật.

Tổ chức thông tin, quán triệt các chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 
công tác Phổ biến, giáo dục Pháp Luật cho hội viên, 
tập trung các văn bản: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 
9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng trong công tác Phổ biến Giáo dục Pháp 
Luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 
bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục Pháp Luật; 
Các nghị định của Chính phủ quy định thực hiện 
Luật Phổ biến, giáo dục Pháp Luật; Kết luận số 80-
KL/TW ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 32_CT/TW và một số văn bản liên quan.

2. Chủ động tham gia nghiên cứu, đóng góp ý 
kiến hoàn thiện thể chế về Phổ biến, giáo dục Pháp 
Luật. Sau gần 9 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo 
dục Pháp Luật, một số quy định của Luật cấm được 
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn 

và yêu cầu của thời kỳ mới. Thông qua công tác phổ 
biến pháp luật, Hội lắng nghe, nắm bắt thông tin, 
vướng mắc của quy định pháp luật trong quá trình 
thực thi để đề xuất, tham vấn hoàn thiện pháp luật.

3. Quan tâm và coi trọng việc nắm bắt nhu cầu 
của người dân, doanh nghiệp, tập hợp dư luận xã 
hội quan tâm. Khuyến khích, yêu cầu người dân, 
doanh nghiệp tự tìm hiểu, học tập pháp luật; đồng 
thời vận động nhân dân tự giác chấp hành chính 
sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi hội viên của Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp 
Luật Việt Nam cần có mối liên hệ với người dân ở cơ 
sở địa bàn nơi cư trú để nghe được, tập hợp được 
mong muốn của người dân về các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, hội 
viên phản ánh cho tổ chức Hội để phản ánh cho các 
cơ quan chức năng trong xây dựng, soạn thảo văn 
bản quy phạm pháp luật.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực thông qua việc cung cấp thông tin pháp lý, 
tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, 
nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho hội viên.

Lựa chọn, giới thiệu với Bộ Tư pháp xem xét, công 
nhận Báo cáo viên pháp luật Trung ương. Hội coi 
trọng thu hút đội ngũ chuyên gia pháp luật là các 
Luật sư, Luật gia, giáo viên, giáo viên dạy pháp luật 
tham gia phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Phát triển hội viên ở các địa bàn miền Núi, biên 
giới, hải đảo; người biết tiếng dân tộc thiểu số để 
trực tiếp làm công tác phổ biến pháp luật ở địa bàn 
nơi sinh sống, công tác.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng 
biên soạn sách hỏi _ đáp pháp luật, các tình 
huống pháp luật, các ứng dụng kết nối internet 
để phổ biến pháp luật cho người dân, doanh 
nghiệp. Động viên, khuyến khích hội viên tăng 
lương cho người dân, sử dụng các phiên tiện điện 
tử, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số 
trong phổ biến pháp luật.

Quan tâm phổ biến các quy định pháp luật liên 

quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: 
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Bộ luật Dân 
sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Đất đai, 
Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giáo dục, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, các quy định pháp luật về y tế, an ninh, quốc 
phòng, giao thông,…

6. Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, huy động các nguồn lực xã 
hội tham gia công tác phổ biến pháp luật, khuyến 
khích hội viên phát huy trách nhiệm xã hội tham gia 
phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 
lý cho nhân dân, hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp. 
Chú trọng huy động những người có kiến thức, am 
hiểu pháp luật, kỹ năng phổ biến pháp luật như luật 
sư, luật gia, người đã và đang công tác trong các cơ 
quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp, người biết 
tiếng dân tộc thiểu số tham gia phổ biến pháp luật.

Đồng thời với việc huy động nhân lực có chất 
lượng tham gia phổ biến pháp luật, Hội huy động và 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ 
trợ kinh phí cho công tác phổ biến pháp luật.

Phổ biến pháp luật là chức năng quan trọng của 
Hội Phổ biến và Tham vấn Pháp Luật Việt Nam. Tổ 
chức Hội và mỗi hội viên cần phát huy năng lực và 
điều kiện của mình, tích cực và trách nhiệm tham gia 
công tác phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc 
sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, nhân dân; đóng góp vào sự nghiệp xây 
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. n

HỘI PHỔ BIẾN VÀ THAM VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN PHÁP 
LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Ông Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại hội.

Quang cảnh Đại hội thành lập Hội
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4   TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

NGUYỄN UYÊN MINH
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT, 
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao dân 
trí, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế 

xã hội chủ nghĩa, lối sống văn minh, góp phần thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Đảng và 
Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác, xác định đã 
là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. 
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, đến nay 
công tác PBGDPL ở nước ta đạt được nhiều kết quả 
tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước. Cụ thể trên một số mặt 
như sau:

1. VỀ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH 
SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI 
CÔNG TÁC PBGDPL

 Ngày 9/12/2003, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ 
thị số 32-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 
nhân dân” (Chỉ thị số 32-CT/TW). Để nắm bắt tình 
hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 
trong thực tiễn của việc lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy Đảng đối với công tác PBGDPL, Ban Bí thư 
cũng đã tiến hành sơ kết, tổng kết và ban hành các 

văn kiện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 
(Thông báo số 74-TB/TW, ngày 11/5/2007 của Ban Bí 
thư khóa X về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-
CT/TW; Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của 
Ban Bí thư khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 
32-CT/TW; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 
của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 32-CT/TW).

Thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, 
Quốc hội đã ban hành Luật PBGDPL năm 2012, tạo 
hành lang pháp lý vững chắc, thống nhất, đồng bộ 
để thực hiện công tác PBGDPL, trong đó khẳng định 
quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm 
tìm hiểu, học tập về pháp luật của công dân; nội 
dung, hình thức PBGDPL; trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm 
cho công tác PBGDPL; lấy ngày 09/11 hàng năm là 
Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành 
các văn bản pháp luật và xây dựng các chương trình, 
đề án về PBGDPL   nhằm tăng cường chất lượng, 
hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với 
từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, ưu tiên các đối tượng đặc thù trong công tác 
PBGDPL.  

2. VỀ THỰC HIỆN CHỦ 
TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP 
LUẬT VỀ PBGDPL 

Về tổ chức, bộ máy, nhân lực, ở Trung ương 
thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.  

 Một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương  và địa 
phương  cũng thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL 
để tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng Bộ, ngành, 
đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối 
hoạt động, triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm 
vi quản lý. Các bộ, ngành đều đã thành lập Vụ Pháp 
chế là đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ triển 
khai công tác PBGDPL tại bộ, ngành. Ở địa phương, 
thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp 
huyện. Có 63/63 Sở Tư pháp đã thành lập Phòng 
PBGDPL. Các đơn vị cấp huyện trong cả nước đã 
thành lập Phòng Tư pháp, trong đó có bố trí cán bộ 
chuyên trách về công tác PBGDPL. Đối với cấp xã, 
đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch thường xuyên được 
củng cố và giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong 
công tác PBGDPL ở cơ sở. Lực lượng báo cáo viên 
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật từng bước 
được rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất 
lượng hoạt động. Một số ngành còn xây dựng, kiện 
toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành. Bên 
cạnh đó, từ Trung ương đến địa phương ngày càng 
có nhiều báo cáo viên tuyên giáo của Đảng tham 
gia công tác PBGDPL. Việc bố trí nhân lực PBGDPL 
trong trường học cũng được đảm bảo đầy đủ, có 
chất lượng .

Việc PBGDPL được thực hiện có trọng tâm, trọng 
điểm và lựa chọn các hình thức PBGDPL phù hợp với 
từng đối tượng, địa bàn. Nhiều hình thức PBGDPL 
đã được áp dụng, như: Phổ biến pháp luật trực 
tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung 
cấp thông tin, tài liệu pháp luật; PBGDPL trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ thông 
tin; thi tìm hiểu pháp luật; PBGDPL thông qua hoạt 
động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở 
cơ sở; PBGDPL thông qua câu lạc bộ, tủ sách pháp 
luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở; PBGDPL 
thông qua hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà 
trường; tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật, 
đối thoại với công nhân lao động nhân Tháng Công 
nhân; đưa việc học tập pháp luật vào chương trình 
giáo dục chính trị trong toàn quân; tổ chức học tập 
“mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “mỗi tuần học 
một điều luật”; diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến 
nhân dân”; thông qua hoạt động tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, hỏi và giải đáp các chính 
sách pháp luật…  Nhiều Đề án được triển khai, trong 
đó có những Đề án tập trung PBGDPL cho các đối 
tượng đặc thù, như: Đề án Tăng cường PBGDPL cho 
người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp 
dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử 
lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng 
đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang 
thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021  đã tiếp tục nâng 
cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp 
phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác; Đề án nâng cao chất 
lượng công tác PBGDPL trong nhà trường (giai đoạn 

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM
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2008 - 2012 và tiếp tục thực hiện đến năm 2021) 
theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 
của Thủ tướng Chính phủ, từng bước được chuẩn 
hóa; Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021  
đã giúp cho công tác PBGDPL ngày càng được gia 
tăng chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực trên 
cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, 
nội dung PBGDPL còn được lồng ghép và gắn với 
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông thôn 
mới”; lồng ghép với việc tổ chức Ngày Đại đoàn kết 
tại khu dân cư và nhiều phong trào, hoạt động xã 
hội khác. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 
địa phương đã tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật với 
nhiều hình thức phong phú, như: Tổ chức Lễ công 
bố Ngày Pháp luật năm 2013; Lễ hưởng ứng Ngày 
Pháp luật và phát động, tổng kết cuộc thi viết “Tìm 
hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam” năm 2014, 2015 và gắn với tổ chức vòng 
chung khảo Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần 
thứ III năm 2016; tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp 
luật năm 2017 dưới hình thức “Ngày hội pháp luật” 
và đặc biệt sự kiện Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày 
Pháp luật năm 2018 gắn với tổng kết đợt thi đua 05 
năm hưởng ứng Ngày Pháp luật đã tạo sự lan tỏa 
sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật 
trong toàn xã hội. Hiện nay công tác hòa giải đã và 
đang trở thành một hình thức quan trọng và hiệu 
quả trong hoạt động PBGDPL, góp phần quan trọng 
vào việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại 
địa phương, phát huy tinh thần tương thân, tương 
ái, gắn bó trong nội bộ quần chúng nhân dân, tiết 
kiệm công sức, tiền bạc của Nhà nước và nhân dân; 
củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, giữ gìn kỷ cương xã hội, tạo lập môi 
trường thuận lợi để phát triển sản xuất, phát huy 
dân chủ và thực hiện công bằng xã hội ở cơ sở. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác 
PBGDPL còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc, 
đòi hỏi phải có những giải pháp khắc phục, nhằm 
góp phần quan trọng nâng cao hơn nữa nhận thức, 

ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Cụ thể như: Chất lượng, hiệu quả của 
công tác PBGDPL chưa thật sự đồng đều, nhất là 
ở cơ sở; nội dung PBGDPL chưa sâu, còn dàn trải, 
hình thức, chưa sát nhu cầu; hình thức PBGDPL 
tuy có nhiều đổi mới song vẫn chưa theo kịp tình 
hình thực tiễn, kết quả đạt được chưa cao, nhất là ở 
cấp cơ sở, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm 
diễn biến phức tạp, có biểu hiện gia tăng, có một 
số trường hợp có dấu hiệu coi thường pháp luật; 
giáo dục pháp luật trong nhà trường còn nặng về lý 
thuyết, chưa gắn nhiều với thực tiễn đời sống pháp 
luật; bên cạnh tuyên truyền, phổ biến, chưa chú 
trọng đúng mức đến giáo dục pháp luật... Một trong 
những của hạn chế này là: Hệ thống pháp luật vẫn 
còn cồng kềnh, chồng chéo gây khó khăn cho cả đối 
tượng PBGDPL và đối tượng được PBGDPL; đội ngũ 
cán bộ làm công tác PBGDPL ở một số nơi hoặc còn 
mỏng, lại kiêm nhiệm nhiều công việc hoặc kiến 
thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hạn chế; Hội 
đồng phối hợp công tác PBGDPL một số địa phương 
hoạt động còn mờ nhạt; đầu tư của Nhà nước cho 
công tác PBGDPL vẫn còn hạn hẹp, chưa đảm bảo 
đầy đủ cho thực hiện nhiệm vụ, nhiều địa phương 
phải phụ thuộc ngân sách Trung ương, nhất là ở 
những địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó 
khăn; việc rà soát, phát hiện và nhân rộng các mô 
hình, điển hình tốt trong công tác PBGDPL chưa 
nhiều…

3. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM 
VỤ CÔNG TÁC PBGDPL TRONG 
THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, cùng với những biến động, 
thay đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị, kinh 
tế, xã hội, môi trường trên thế giới, tình hình trong 
nước cũng đặt ra nhiều vấn đề (pháp luật liên quan 
đến chủ quyền quốc gia, đất đai, môi trường, giao 
thông, phòng, chống tham nhũng, khiếu kiện...) cần 
phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng 
cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Bài học kinh nghiệm quan trọng là ở nơi 
nào cấp ủy Đảng sát sao, quyết liệt trong công tác 

PBGDPL thì ở đó công tác PBGDPL có chuyển biến, 
chất lượng, hiệu quả cao. Vì vậy, Kết luận số 80-
KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư khóa XII về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã yêu cầu 
các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 
quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, 
lưu ý một số nội dung sau:

- Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức 
Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân về vai trò, ý 
nghĩa và tầm quan trọng của công tác PBGDPL; xác 
định là một bộ phận của công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính 
trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Trong đó, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy 
sự tham gia chủ động, tích cực của Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã 
hội - nghề nghiệp và của mọi nhân dân trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật.  Kết hợp chặt chẽ công tác 
PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý 
thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công 
tác PBGDPL. Bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, 
hiệu quả giữa PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi 
hành pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về 
PBGDPL hiện hành; đồng thời hoàn thiện thể chế, 
cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đa dạng hoá nguồn lực xã 
hội cho công tác PBGDPL. Đổi mới cơ chế quản lý, 
sử dụng kinh phí, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các 
nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc, 
người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị 
tham mưu, thực hiện quản lý Nhà nước về PBGDPL. 
Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Chú ý củng 
cố đội ngũ người làm công tác PBGDPL; có chính 
sách thích hợp để sử dụng đội ngũ người biết tiếng 
dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo 
và phối hợp thực hiện PBGDPL kịp thời, thực chất, 
hiệu quả.

- Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng 
khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực 
lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng; mặt 
trận và đoàn thể nhân dân trong công tác PBGDPL.

Nội dung PBGDPL cần bám sát thực tiễn cuộc 
sống và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, quản lý 
xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ 
thể. Kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo 
các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề 
được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận 
xã hội để tạo được sự đồng thuận cao trong thực thi 
chính sách, pháp luật.

- Đổi mới, đa dạng hoá các hình thức, cách thức 
PBGDPL, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và 
từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh việc ứng dụng 
công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong 
công tác PBGDPL; phát huy sức mạnh của các 
phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên khung giờ 
thu hút đông đảo khán, thính giả đối với các chuyên 
trang, chuyên mục về pháp luật; nâng cao chất 
lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp 
luật. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách 
làm hiệu quả gắn với từng chủ đề nội dung, đối 
tượng. Đổi mới toàn diện công tác PBGDPL trong 
nhà trường. n

Ông Nguyễn Uyên Minh phát biểu tại Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.
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MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA PHÁP LUẬT 
ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC 
CÔNG - TƯ VÀ KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC

và một số Thông tư hướng dẫn nhưng nhiều vấn đề 
liên quan đến hoạt động đầu tư PPP đến nay vẫn 
“ngoài vòng” pháp luật.

Sau đây là một số ví dụ cụ thể minh họa cho sự 
tồn tại của hạn chế này:
-	 Một	là, pháp luật hiện hành chưa có quy định 

về trách nhiệm pháp lý (các chế tài) mà Nhà nước 
phải gánh chịu trước nhà đầu tư, doanh nghiệp 
dự án trong trường hợp chậm giải ngân theo tiến 
độ đã được cam kết. Giải ngân đúng tiến độ là một 
nghĩa vụ cơ bản của Nhà nước đối với nhà đầu 
tư, doanh nghiệp dự án (Điều 70 Luật PPP). Thực 
tiễn cho thấy, Nhà nước không hiếm khi vi phạm 
nghĩa vụ này. Do vậy, pháp luật PPP cần quy định 
cụ thể, rõ ràng về các loại trách nhiệm pháp lý 
mà Nhà nước phải gánh chịu khi không thực hiện 
đúng nghĩa vụ này trước đối tác của mình. Rất tiếc 
là hiện nay, trong Luật PPP cũng như Nghị định 
28 chưa có quy định để xử lý vấn đề này. Đây là 
một lỗ hổng của pháp luật PPP cần phải sớm được 

khắc phục. Do đó, để đảm bảo cho việc giải ngân 
được đúng hạn cần bổ sung vào Nghị định 28 các 
biện pháp chế tài, trong đó có biện pháp tính lãi 
nếu Nhà nước chậm giải ngân vốn cho nhà đầu tư, 
doanh nghiệp dự án.
-	 Hai	là, trong pháp luật PPP hiện hành còn 

thiếu quy định về việc cơ quan nào là cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh trong 
quá trình xử lý phần doanh thu tăng, giảm (Điều 17 
Nghị định 28):

l  Lần đầu tiên, trong Luật PPP đã quy định về 
cơ chế xử lý phần doanh thu tăng, giảm so với mức 
doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng 
dự án. Quy định này là rất cần thiết để bảo đảm sự 
bình đẳng về mặt lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu 
tư trong quá trình xây dựng, quản lý, khai thác, vận 
hành công trình dự án PPP.

l  Tuy nhiên, qua nghiên cứu Điều 82 Luật PPP 
cũng như Điều 16 và Điều 17 Nghị định 28 cho 

PGS.TS. DƯƠNG ĐĂNG HUỆ
PHÓ CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ PHÁP CHẾ     
DOANH NGHIỆP, 
NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ, 
KINH TẾ – BỘ TƯ PHÁP

Hiện nay, pháp luật về đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (pháp luật PPP) cơ 
bản đã được hình thành với một hệ thống 

văn bản tương đối hoàn chỉnh, bao gồm một luật 
là Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
(“Luật PPP”), hai nghị định hướng dẫn thi hành  và 
một số văn bản khác có liên quan. Sau gần một 
năm thi hành, đã xuất hiện một số vấn đề không 
những liên quan đến nội dung các văn bản pháp 
luật đã ban hành mà còn liên quan đến quá trình 
thực thi các văn bản pháp luật đó trong thực tiễn. 
Sau đây là hai nhóm hạn chế cơ bản đang diễn ra 
trong thực tiễn và gây ra không ít khó khăn, vướng 
mắc cho các nhà đầu tư BOT. Do đó, rất cần được 
các cơ quan nhà nước có liên quan nghiên cứu, tìm 
giải pháp khắc phục.

1.	 Hạn	chế	thứ	nhất:	Luật	PPP	và	các	văn	bản	
hướng	dẫn	thi	hành	còn	nhiều	quy	định	không	
cụ	thể,	đầy	đủ,	rõ	ràng,	do	đó	đã	và	đang	gây	ra	
không	ít	khó	khăn	cho	nhà	đầu	tư,	doanh	nghiệp	
dự	án	trong	quá	trình	ký	kết	cũng	như	thực	hiện	
hợp	đồng	dự	án	trên	thực	tế.

Đây có thể được coi là hạn chế lớn nhất và phổ 
biến nhất trong hoạt động xây dựng pháp luật của 
Nhà nước ta nói chung chứ không riêng gì trong 
lĩnh vực xây dựng pháp luật và hướng dẫn thi hành 
pháp luật về PPP. Nguyên nhân của hạn chế này thì 
có nhiều, nhưng trực tiếp và chủ yếu là do năng lực 
nhận thức và phản ánh thực tiễn hoạt động đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư của cán bộ làm 
công tác xây dựng pháp luật trong lĩnh vực này 
còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, với tư cách là 
một lĩnh vực đầu tư, một dạng hoạt động sản xuất 
kinh doanh mới, hiện nay trong lĩnh vực đầu tư này 
đang còn rất nhiều vấn đề phát sinh nhưng chưa 
được nhà lập pháp, lập quy Việt Nam nhận diện, và 
ngay cả khi đã nhận diện được thì cũng khó có thể 
đề xuất những cách thức, giải pháp để giải quyết 
một cách cụ thể, phù hợp và kịp thời. Điều này giải 
thích tại sao, mặc dù đã có Luật PPP, hai Nghị định 
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thấy, vẫn còn một số vấn đề rất quan trọng liên 
quan đến cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh 
thu nhưng vẫn chưa có quy định pháp luật để giải 
quyết. Ví dụ, khi xác định phần doanh thu tăng, 
giảm mà phát sinh bất đồng quan điểm giữa các 
chủ thể có liên quan, đặc biệt là giữa cơ quan nhà 
nước và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thì cơ 
quan nào sẽ có thẩm quyền giải quyết? Tòa án hay 
trọng tài thương mại hay một cơ quan hành chính 
nhà nước nào đó? Vấn đề này chưa được xử lý trong 
Luật PPP cũng như các nghị định hướng dẫn thi 
hành luật. Vì vậy, cần sớm được nghiên cứu để bổ 
sung kịp thời.
-	 Ba	là,	thiếu quy định về trách nhiệm của Nhà 

nước trong trường hợp Nhà nước vi phạm nghĩa 
vụ thanh toán phần giảm doanh thu cho doanh 
nghiệp dự án (điểm d, Khoản 2, Điều 16 và điểm c, 
Khoản 4, Điều 17 Nghị định 28).

l  Điểm d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 28 quy 
định: “Nhà nước thanh toán phần doanh thu giảm 
cho doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 82 Luật PPP sau khi có quyết định 
của cấp có thẩm quyền.”. Cụ thể hóa trách nhiệm 
này của Nhà nước, điểm c, Khoản 4, Điều 17 của 
chính Nghị định 28 này cũng đã quy định: “Cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng dự phòng 
ngân sách nhà nước để thanh toán phần chia sẻ 
giảm doanh thu cho doanh nghiệp dự án PPP trong 
thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tài chính nhận 
được đầy đủ hồ sơ đề nghị thực hiện chia sẻ doanh 
thu theo quy định tại Khoản 4 Điều này.” 

l  Vấn đề đặt ra là, trong trường hợp Nhà nước 
chậm thanh toán số tiền giảm doanh thu cho doanh 
nghiệp dự án (mà điều này chắc chắn sẽ khó có thể 
tránh khỏi trong thực tiễn) thì phía Nhà nước có 
phải chịu trách nhiệm pháp lý gì không? Nghị định 
28 không quy định gì về vấn đề này. Đây cũng là một 
lỗ hổng của pháp luật, gây bất lợi cho doanh nghiệp 
dự án và nhà đầu tư. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích của 
nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, tăng cường tính 
khả thi của cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu với 
tư cách là một quy định mới, tiến bộ của Luật PPP, 
cần bổ sung hai vấn đề sau đây: 

x  Thứ	nhất, áp dụng chế tài phạt đối với Nhà 
nước do chậm thanh toán phần giảm doanh thu 
cho doanh nghiệp dự án;

x  Thứ	hai, khi phát sinh tranh chấp (về việc 
chậm thanh toán tiền hoặc về số tiền giảm doanh 
thu được trả) thì doanh nghiệp dự án có quyền 
khởi kiện đi đâu (đến cơ quan hành chính nhà 
nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, Bộ GTVT hay 
Thủ tướng), hay đến cơ quan tư pháp (tòa án), hay 
đến cơ quan tài phán phi nhà nước là các trung 
tâm trọng tài thương mại?
-	 Bốn	là,	thiếu quy định về trách nhiệm của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp chậm bàn 
giao mặt bằng để thực hiện dự án.

l  Một trong những nhiệm vụ quan trọng của 
Nhà nước đã được Luật PPP ghi nhận là giải phóng 
và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, doanh 
nghiệp dự án (Điều 56, 72 Luật PPP).

l  Tuy nhiên, pháp luật PPP (Luật PPP và các 
nghị định hướng dẫn thi hành) lại không quy định 
về bất cứ biện pháp chế tài nào khi Nhà nước vi 
phạm nghĩa vụ này. Đây được coi là một trong 
những nguyên nhân quan trọng gây nên tình trạng 
chậm trễ của chính quyền địa phương trong việc 
giải phóng và bàn giao mặt bằng đúng hạn cho nhà 
đầu tư, doanh nghiệp dự án.

l  Để góp phần khắc phục tình trạng này, cần 
phải bổ sung một số quy định vào Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật PPP theo hướng, khi vi 
phạm nghĩa vụ này thì Nhà nước phải bồi thường 
thiệt hại xảy ra cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự 
án. Trong trường hợp không có kinh phí để bồi 
thường thì có thể áp dụng các giải pháp khác, 
trong đó có việc gia hạn thời gian thu phí để bù 
đắp phí tổn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

2.	Hạn	chế	thứ	2:	Một	số	quy	định	trong	pháp	
luật	PPP	không	đảm	bảo	sự	bình	đẳng	giữa	các	
bên,	gây	bất	lợi	cho	nhà	đầu	tư,	doanh	nghiệp	
dự	án.

Một trong những đặc điểm nổi bật của hợp 
đồng dự án PPP là một bên của hợp đồng luôn luôn 
phải là một cơ quan đại diện cho Nhà nước (Khoản 
16, Điều 3 Luật PPP). Đặc điểm này có thể tạo ra 
sự bất bình đẳng giữa các bên trong quá trình ký 
kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Để góp phần 
giảm bớt tác động tiêu cực của tình trạng này, nhà 
lập pháp phải xây dựng được các quy định pháp 
luật có khả năng “vô hiệu hóa” các tác dụng tiêu 
cực mà nhờ vị trí “trời phú” của mình, cơ quan ký 
kết hợp đồng có thể gây ra cho nhà đầu tư, doanh 
nghiệp dự án. Rất tiếc là, trong pháp luật PPP hiện 
hành vẫn còn không ít quy định chưa đáp ứng được 
yêu cầu này. Xin lấy quy định về việc cơ quan nào 
có thẩm quyền xác định phần tăng, giảm doanh 
thu để chia sẻ giữa doanh nghiệp và Nhà nước 
làm một ví dụ. Theo Luật PPP (Khoản 1 và Khoản 
2, Điều 82) và đặc biệt là điểm c, Khoản 1, Điều 17 
Nghị định 28 thì: “Trường hợp phát sinh các điều 
kiện được áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu theo 
quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 82 Luật PPP, 
cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP có trách nhiệm 
đề nghị Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần tăng, 
giảm doanh thu thực tế của dự án PPP để làm cơ sở 
xác định giá trị doanh thu chia sẻ giữa Nhà nước 

với doanh nghiệp dự án PPP.”. Quy định này có 
hai vấn đề thể hiện sự “lợi thế” của Nhà nước 
trong mối quan hệ với doanh nghiệp dự án, cụ 
thể là:
-	 Thứ	nhất, tại sao chỉ có cơ quan ký kết 

hợp đồng dự án (cơ quan Nhà nước) mới có 
quyền yêu cầu Kiểm toán nhà nước thực hiện 
việc kiểm toán, mà bên nhà đầu tư, doanh 
nghiệp dự án thì lại không, trong khi cả hai đều 
bình đẳng với nhau trong quan hệ hợp đồng?
-	 Thứ	hai, tại sao chỉ có Kiểm toán nhà 

nước mới được mời thực hiện việc kiểm toán mà 
không thể là một cơ quan kiểm toán nào khác, 
ví dụ kiểm toán độc lập? Ai cũng biết Kiểm 
toán nhà nước là cơ quan Nhà nước, do đó làm 
sao bảo đảm được tính vô tư, khách quan, tính 
không thiên vị của cơ quan này trong quá trình 
thực thi nhiệm vụ kiểm toán phần tăng, giảm 
doanh thu. Vì vậy, quy định nêu trên về việc cơ 
quan có thẩm quyền kiểm toán phần tăng, giảm 
doanh thu thực tế của dự án PPP chỉ có thể là 
Kiểm toán nhà nước mà không thể là một chủ 
thể nào khác là một quy định bất hợp lý, không 
bảo đảm sự bình đẳng giữa Nhà nước và nhà 
đầu tư, doanh nghiệp dự án trong một công việc 
rất quan trọng là xác định và chia sẻ phần tăng, 
giảm doanh thu. Do đó, để đảm bảo sự bình 
đẳng thực sự giữa các chủ thể của hợp đồng dự 
án PPP, cần sửa đổi, bổ sung các quy định tại 
Điều 17 Nghị định 28 theo hướng mọi vấn đề 
phát sinh phải được giải quyết trên cơ sở hợp 
tác, có sự thống nhất ý kiến của cả hai bên. Cơ 
quan kiểm toán được mời có thể là Kiểm toán 
nhà nước, không nhất thiết phải là kiểm toán 
độc lập, nhưng đó là cơ quan nào thì phải do hai 
bên thống nhất lựa chọn chứ không thể để một 
mình cơ quan ký kết hợp đồng dự án tự mình 
quyết định như trong quy định hiện hành. n
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Kế hoạch xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng 

đến năm 2045” là một kế hoạch Đề án quốc gia có 
tầm vóc rộng lớn, có tính thời sự cao, thể hiện tính 
bức thiết cả về tư duy lý luận và thực tiễn. 12 nội 
dung nghiên cứu với 28 chuyên đề chuyên sâu triển 
khai cho thấy Kế hoạch xây dựng Đề án hướng tới 
xây dựng một mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước pháp quyền XHCN Việt Nam; khẳng định sự 
lãnh đạo của Đảng CSVN; hoàn thiện cơ chế bảo vệ 
Hiến pháp; hoàn thiện chế định Chủ tịch nước; đổi 
mới và nâng cao chất lượng của Quốc hội; xây dựng 
các chiến lược cải cách tư pháp, chiến lược cải cách 
hành chính, chiến lược xây dựng và hoàn thiện Hệ 
thống pháp luật Việt Nam; chiến lược thi hành pháp 
luật, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền 
địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và 
các tổ chức thành viên… Có thể thấy rõ Kế hoạch xây 
dựng Đề án này hướng tới việc hoàn thiện mô hình 
Nhà nước với ý tưởng rất tốt đẹp, lớn lao và toàn diện 
trên tất cả các phương diện tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị.  

Để góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của 
việc triển khai Kế hoạch xây Đề án, dưới góc độ khoa 
học pháp lý cần có định nghĩa rõ ràng hơn một từ 
khóa quan trọng nhất của Đề án là “Nhà nước pháp 
quyền”. Việc làm rõ khái niệm này có ảnh hưởng trực 
tiếp tới thành công và chất lượng thực tế của việc 
triển khai xây dựng Đề án. 

1. “Pháp quyền” hay “Nhà nước pháp quyền” ? 
Có nhiều người muốn gộp 2 thuật  ngữ này làm một 
và dùng Rule of Law để giải thích cho “Nhà nước 
pháp quyền”, nhưng cả về nhận thức và thực tiễn đều 
có đáp số là không thể. Cần phải có sự phân biệt sự 
khác nhau giữa “Nhà nước pháp quyền” và “Pháp 
quyền”, không thể đồng nhất, cũng không thể lấy 
chung nguồn gốc tiếng Anh là “Rule of Law”. Trong 
tiếng Việt thì đây đã là 2 cụm từ khác nhau (“Pháp 
quyền” gồm 2 từ, “Nhà nước pháp quyền” gồm 4 
từ). Dưới giác độ từ ngữ khoa học thì “ Rule of Law” 
chỉ có thể dịch là “Pháp quyền”, “ Nguyên tắc pháp 
luật”, “Chế độ pháp quyền”, “Tinh thần pháp luật” 
(như cách gọi của Montesquieu trong tác phẩm nổi 
tiếng của ông…), hoặc “Xã hội pháp luật” vì Rule of 
Law là quy tắc vận hành chung của toàn bộ xã hội, 
nhưng chắc chắn không thể dịch là “Nhà nước pháp 
quyền” như nhiều nhà nghiên cứu Luật học và Chính 
trị học trước đây ở Việt Nam đã dịch, đã dùng và 
hiện đang sử dụng. Nếu dịch ngược lại sang tiếng 
Anh thì “Nhà nước pháp quyền” không phải là “Rule 
of Law” mà phải là “Rule of Law State”, một thuật 
ngữ không hề có trong tư tưởng của các nhà khai 
sáng như Thomas Paine, Voltaire, Hobbes, Locke, 
Rousseau, Montesquieu, Dicey…và cũng không hề có 
trong pháp luật quốc tế và đời sống quốc tế hiện đại. 
A.V.Dicey chính thức đưa ra thuật ngữ “Rule of Law” 
lần đầu tiên trong cuốn sách xuất bản năm 1885 có 
tên là “Nghiên cứu về Luật Hiến pháp” ( Intridution 
to Study of Law of Constitution) trong đó giải thích 
nội hàm khái niệm “Rule of Law” như một xã hội 

pháp quyền chứ không phải Nhà nước pháp quyền. 
Trong thực tế cách dịch sang tiếng Việt một cách 
trung thành về ngữ nghĩa khoa học của Rule of Law 
đã được thể hiện trong những văn kiện quốc tế như: 
Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 
1948: “Xét rằng điều cốt yếu là quyền con người phải 
được một chế độ pháp quyền bảo vệ để con người 
khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức 
và bạo quyền”(1); Tuyên bố Thiên niên kỷ năm 2000 
của Liên hợp quốc thể hiện cam kết của các quốc 
gia:.. thúc đẩy sự “tôn trọng pháp quyền” trong các 
quan hệ ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế…”(2) . Rõ 
ràng Rule of Law là pháp quyền chứ không phải là 
Nhà nước pháp quyền. Trong tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thấm đẫm tính nhân văn của các nhà 
khai sáng vĩ đại, người  nói đến “trăm điều phải có 
thần linh pháp quyền”(3), người không hề sử dụng 
“Nhà nước pháp quyền” trong tất cả các bài nói và bài 
viết của mình.

Không chỉ về logic hình thức mà nội hàm của khái 
niệm “Pháp quyền” Rule of Law cũng khác hẳn với 
“Nhà nước pháp quyền”. “Nhà nước pháp quyền” và 
“Nhà nước pháp quyền XHCN” là các thuật ngữ chính 
trị pháp lý riêng có của Việt Nam mới xuất hiện từ 
những năm 80 của thế kỷ trước và chính thức được 
ghi nhận trong các văn kiện chính trị pháp lý từ năm 
1991, thời kỳ của tập trung quan liêu bao cấp đang 
bước vào đổi mới. Thực chất  “Nhà nước pháp quyền” 
theo cách gọi của Việt Nam là một cách dịch từ 
Tiếng Nga “Verkhovanstvo zakonna” hoặc “Pravovoe 
gasudastovo”, nghĩa là hiểu “Rule of Law” qua tiếng 
Nga,  trong khi đó ở Liên Xô thời kỳ đó cũng nặng nề 
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, bước vào tan rã 
Liên bang, cũng chưa rõ về khái niệm “pháp quyền”. 
Sau đó các nhà nghiên cứu Việt Nam đã vô tình 
hoặc cố ý dịch sai từ “Rule of Law” sang tiếng Việt 
thành “Nhà nước Pháp quyền”. Mục tiêu của thuật 
ngữ “Nhà nước pháp quyền” là đưa ra mô hình về 
một nhà nước, xác định quyền lực và cấu trúc quyền 
lực của Nhà nước, củng cố quyền lực và vị thế của 
Nhà nước, lấy nhà nước là đối tượng chính để hoàn 
thiện, củng cố, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt 
động. Khác với Nhà nước Pháp quyền,  Rule of Law 
là trạng thái phát triển tự nhiên của sự vận động xã 

hội, trong đó lấy pháp luật tự thân, tôn trọng công lý, 
bảo đảm nhân quyền là nguyên tắc hành xử cho mọi 
thành viên trong xã hội, đối với mọi chủ thể quan hệ 
pháp luật. Rule of Law là một trạng thái xã hội, một 
xu hướng khách quan của vận động xã hội,  không 
phân biệt  giai cấp, địa vị xã hội và hoạt động chính 
trị, không đưa ra bất cứ mô hình tổ chức bộ máy Nhà 
nước nào mà đòi hỏi Nhà nước phải theo tinh thần, 
nguyên tắc của Rule of Law. Khi đặt bút viết Khế 
ước xã hội, J.J.Russo minh định để tìm ra nguyên lý 
chính đáng thiết lập nên một chính quyền và xã hội 
dân sự, trong đó nhân dân trao quyền lực cho Nhà 
nước để điều hành đất nước theo ý chí của nhân 
dân đồng thời quyền lực chính trị của chính quyền 
sẽ bị thu hồi bất cứ lúc nào nếu điều hành đất nước 
không theo nguyện vọng, ý chí và lợi ích của dân (4). 
John Locke (1632 - 1704) Năm 1689 viết một danh tác 
chính trị để đời Khảo luận thứ hai về chính quyền. 
Học thuyết của ông tập trung vào vấn đề quyền tự 
nhiên, khế ước xã hội và phân chia quyền lực, trong 
đó vấn đề hạn chế và kiểm soát quyền lực được đặt 
lên hàng đầu. Montesquieu (1689 - 1755) viết danh tác 
‘Tinh thần pháp luật’ tin rằng hiến pháp là nền tảng 
của tự do khi nó là những cam kết bảo đảm quyền 
con người. Học thuyết chính trị của Montesquieu 
bao quát nhiều vấn đề từ bản chất của pháp luật, đến 
các hình thức chính quyền, phân chia quyền lực, địa 
chính trị…nhưng quan trọng nhất là học thuyết phân 
chia quyền lực, được gọi là “Tam quyền phân lập”, 
xem như đó là một tất yếu để kiểm soát quyền lực 
với ý tưởng căn bản: Không có quyền lực nào không 
bị kiểm soát. Sau này nghiên cứu những tư tưởng 
Rule of Law của các ông về xã hội dân sự và thuyết 
tam quyền phân lập đã có nhiều ý kiến tiếp thu khác 
nhau.  Hiện nay ở Việt Nam không chấp nhận “Tam 
quyền phân lập”, nhưng Tôn Trung Sơn, một người 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử đánh giá cao 
về những giá trị nhân văn trong tầm tư tưởng đã tiếp 
thu thuyết Tam quyền phân lập để nâng lên thành 
“Ngũ quyền phân lập”  phù hợp đất nước Trung Hoa. 
Ngày 18 tháng 8 năm 1916 trong một diễn thuyết, Tôn 
Trung Sơn nói: “ Các nước văn minh trên thế giới 
hiện nay phần lớn đều thực hiện tam quyền phân lập, 
tuy có nhiều lợi ích, nhưng cũng có nhiều cái hại, vì 

PHÁP QUYỀN HAY 
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN?
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thế 15 năm trước, tôi mới đưa ra Ngũ quyền phân lập. 
Thế nào là Ngũ quyền phân lập. Đó là ngoài tư pháp, 
lập pháp và hành chính ra còn thêm chế độ chất vấn 
và Thi cử. Hai  chế độ này không có gì là mới đối với 
nước ta, từ thời cổ đã có, là cách làm hay, có thể trở 
thành mô hình của các nước trên thế giới trong thời 
kỳ cận đại” (5). Những tư tưởng Pháp quyền của J.J. 
Russo, John Locke, Montesquieu  và các nhà tư tưởng 
thời kỳ ánh sáng đã  góp phần không nhỏ vào  cuộc 
cách mạng dân chủ nhân quyền Pháp 1789, Hiến 
pháp Hoa Kỳ 1787, Tuyên Ngôn nhân quyền 1948 và Bộ 
luật quốc tế về nhân quyền hiện nay.  

Như vậy Rule of Law là một nguyên tắc ứng xử 
trong xã hội, một tinh thần pháp luật của xã hội công 
dân, một chế độ pháp luật công bằng và tự nhiên để 
bảo đảm quyền con người và chủ quyền nhân dân, 
một sự cam kết mạnh mẽ giữa xã hội công dân và 
Nhà nước để quy định phạm vi giới hạn quyền lực 
Nhà nước, một cách thức để kiểm soát quyền lực 
Nhà nước. Rule of Law không đưa ra bất cứ mô hình 
Nhà nước nào mà chỉ đòi hỏi bất cứ nhà nước nào 
thực hiên nguyên tắc Rule of Law đều phải tôn trọng 
công lý, pháp luật công bằng và quyền con người. 
Bản thân Nguyên tắc Rule of Law không phân biệt 
“Capitalisme Rule of Law” hay “ Socialisme Rule of 
Law”.  Cũng giống như Human Rights, Rule of Law 
không mang tính giai cấp và không nhằm tăng cường 
quyền lực Nhà nước mà ngược lại, hạn chế quyền lực 
Nhà nước, giới hạn quyền lực Nhà nước để bảo đảm 
các quyền và tự do cơ bản của con người, thực hiện 
nguyên tắc: Nhà nước và cán bộ viên chức Nhà nước 
chỉ được làm những việc pháp luật cho phép, công 
dân được làm tất cả những gì pháp luật không ngăn 
cấm. Pháp luật trong Rule of Law không phải là pháp 
luật do Nhà nước đặt ra mà phải là pháp luật tự thân, 
phản ánh những yêu cầu và quy luật tự nhiên, khách 
quan, các văn bản Luật là sự ghi chép lại, phản ánh 
lại những quy tắc xử sự đương nhiên của cuộc sống 
đòi hỏi phải có để điều chỉnh, F.Anghen cũng đã từng 
khẳng định về bản chất của pháp luật phải là như vậy. 
Trong một chế độ dân chủ, pháp luật trong Rule of 
Law là công cụ của tự do cho con người chứ không 
phải là công cụ thống trị con người. Cốt lõi của Rule 
of Law là một xã hội công lý và nhân quyền, Nhà nước 
chỉ là một phương tiện, công cụ để thực hiện công lý 
và bình đẳng, tự do, nhân quyền. Điểm nhấn mạnh 
của Rule of Law là pháp luật công bằng cho tất cả 
mọi người, là pháp luật tự nhiên, là công cụ của tự do 
chứ không phải là công cụ thống trị, từ đó pháp luật 
trở thành tối thượng.

2. Bản thân Rule of Law không phải là một mô 
hình. Nhưng câu hỏi tiếp theo được đặt ra là: có 
thể xây dựng mô hình nhà nước dựa trên nguyên 
tắc pháp quyền Rule of Law hay không? Câu trả 
lời là : không những có thể mà còn rất cần thiết. 
Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay đã 
có rất nhiều mô hình về lý thuyết và thực tiễn dựa 
trên nguyên tắc Rule of Law đã được đưa ra và được 
cuộc sống chấp nhận ở những mức độ nhất định. 
Trong cuốn sách “Nhà nước trong một thế giới đang 
chuyển đổi” (6), Ngân hàng thế giới đã khái quát một 
số mô hình như: Nhà nước thể chế, Nhà nước kỹ trị, 
Nhà nước phúc lợi, Nhà nước tương xứng với năng 
lực, Nhà nước viện trợ…Trong cuốn sách này Ngân 
hàng thế giới đưa ra nhiều yêu cầu cơ bản của Rule 
of Law như: cần nhận thức lại vai trò của Nhà nước 
trên toàn cầu, đó không phải là Nhà nước cai trị mà 
là Nhà nước phục vụ; cần xây dựng lại các thể chế 
cho một Nhà nước có năng lực; cần giảm thiểu và 
kiềm chế sự độc đoán chuyên quyền của Nhà nước 
và nạn tham nhũng…Với sự phát triển vũ bão của 
công nghệ thông tin và cuộc cách mạng 4.0, đã có 
rất nhiều mô hình Nhà nước lấy nguyên tắc phục vụ 

nhân dân của Rule of Law với những thuật ngữ đưa 
ra gắn với các mô hình Nhà nước như: Chính phủ 
mở (Open Govermenment), Chính phủ số (Digitent 
Govermenment), Dân chủ trên không gian mạng 
(Teledemocracy)… Thực tiễn sôi động của nửa cuối 
thế kỷ XX và 20 năm đầu thế kỷ XXI có những mô 
hình được định hình, áp dụng tương đối phổ biến và 
đã thành công ở nhiều nước trên thế giới nhằm vào 
các tiêu chí trong sạch bộ máy, minh bạch hoạt động, 
cung cấp dịch vụ công và quyền lực được kiểm soát. 
Mô hình xây dựng một chính phủ “Liêm chính, kiến 
thiết quốc gia và hành động phục vụ nhân dân” đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu và khởi sướng 
tháng 11 năm 1946 tại phiên họp đầu tiên của Chính 
phủ mới Việt Nam dân chủ Cộng hòa, sau này được 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến và làm 
sống lại trong nhiệm kỳ là Thủ tướng nước CHXHCN 
Việt Nam, đó là xây dựng một “Chính phủ Liêm 
chính, kiến tạo phát triển và hành động phục vụ 
nhân dân”. Hiện nay mô hình này vẫn đang được áp 
dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ những năm 
90 của thế kỷ trước đến nay, một mô hình mới hơn đã 
xuất hiện được sự cổ vũ của Liên Hợp Quốc, UNDP và 
các thể chế tài chính quốc tế, đặc biệt là Ngân hàng 
thế giới WB xem như là một điều kiện tiên quyết cho 
phát triển và trở thành nguyên tắc ngày càng mang 
tính phổ biến trong quản trị công đương đại. Đó là 
mô hình “Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng”, 
mô hình này của Rule of Law nhằm vào giảm thiểu 
điểm yếu căn bản nhất mang tính cố hữu của Bộ 
máy Nhà nước là lạm quyền và lợi dụng quyền lực để 
tham nhũng. Cốt lõi của mô hình này là các nguyên 
tắc pháp quyền Rule of Law phải được tôn trọng và 
thể hiện đầy đủ. Hội đồng châu Âu EC xem xét “quản 
trị tốt” dựa trên 5 tiêu chuẩn, đó là: Sự tham gia rộng 
rãi của người dân và toàn xã hội (Participations); sự 
công khai trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước 
(openness); Trách nhiệm giải trình của nhà nước 
(Accountability); sự gắn kết và kiểm soát lẫn nhau 
trong tổ chức và hoạt động (Coherence)  và tính hiệu 
quả (effectiveness) (7). Mô hình này hoàn toàn phù 
hợp với các nguyên tắc của Rule of Law và “Công 
ước của LHQ về phòng chống tham nhũng” UNCAC 
(United Nations Convention again Curuption) năm 
2003. Đây là Công ước mà Việt Nam là một trong các 
quốc gia đầu tiên đưa ra sáng kiến và tham gia tích 
cực, đầy đủ 7 vòng đàm phán UNCAC, cũng là một 
trong các quốc gia đầu tiên  ký UNCAC. 

Dù theo mô hình nào thì các nguyên tắc pháp 
quyền Rule of Law cũng phải được thể hiện đầy đủ 
một số nội dung cơ bản ngay trong quá trình trình 
hình thành và vận động của mô hình ấy. Trong cuốn 
sách “Pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến” (8) tập hợp 
các công trình nghiên cứu của 23 học giả có uy tín 
nước ngoài đã đưa ra một số nội dung cơ bản nhất 
sau đây:

Một là: Ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm 
quyền con người là nguyên tắc trung tâm hàng đầu 
của chế độ pháp quyền trong quản trị quốc gia.

Hai là: Tính hợp hiến, hợp pháp và tính chính 
đáng của quyền lực Nhà nước; giới hạn quyền lực 
Nhà nước, hạn chế quyền lực Nhà nước.

Ba là: Pháp luật công bằng, thượng tôn pháp luật; 
tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm công lý.

Bốn là: Phân công , phân quyền, kiềm chế, đối 
trọng để kiểm soát quyền lực Nhà nước

Năm là: Xác định quyền chính trị của người dân 
(Political empowerment of people)  Bầu cử dân chủ, 
Tư pháp độc lập, Dân sự kiểm soát quân sự, Tự do 
báo chí, Bảo vệ quyền của thiểu số….

Sáu là: Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Như vậy “Pháp quyền” Rule of Law và “Nhà nước 

pháp quyền” là 2 cụm từ, 2 khái niệm khác nhau. 
Trở lại với Kế hoạch xây dựng Đề án “Chiến lược xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 
năm 2045”,  nếu không làm rõ nội hàm khái niệm 
“ Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam”  thì chắc 
chắn Đề án này không có căn cứ vững chắc hoặc tiếp 
tục rơi vào tình trạng duy ý chí, chỉ chăm chú củng 
cố, hoàn thiện bộ máy Nhà nước, đi ngược lại với 
những nguyên tắc của pháp quyền Rule of Law và 
cũng không thể hiện được mô hình “ Nhà nước liêm 
chính, kiến tạo phát triển, hành động phục vụ nhân 
dân” hoặc mô hình “Quản trị tốt và phòng chống 
tham nhũng”. Nếu 12 nội dung Đề án và 28 chuyên 
đề chuyên sâu chỉ là hoàn thiện và củng cố quyền 
lực Nhà nước và các cơ quan trong Bộ máy Nhà nước 
thì cũng không đáp ứng được yêu cầu về dân chủ 
theo Nghị quyết đại hội 13 của Đảng, chưa thể hiện 
được nguyên tắc hiến định về kiểm soát quyền lực tại 
Khoản 3 Điều 2 của Hiến pháp 2013, chưa quán triệt 
đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng: “Rà soát, hoàn thiện, thực hiện nghiêm cơ chế 
kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức 
có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm…kiên 
quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…Phát 
huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí và của 
công luận” (9) . n
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Mùa xuân 
gặp tướng Tư Bốn 
bình dị giữa đời
Nhắc đến tướng Tư Bốn (tên gọi thân thương của trung tướng 
Nguyễn Việt Thành, sinh năm 1947, nguyên Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, nguyên Phó Chánh 
văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng) là người dân nước ta sẽ nghĩ ngay đến vụ án Năm Cam 
và đồng phạm đã bị Bộ Công An xử lý vào năm 2001.

VỊ TƯỚNG ĐẦU TIÊN LÀ GIÁM 
ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Hoạt động các mạng từ thuở nhỏ, khi cả cha lẫn 
mẹ đều hi sinh trong cuộc kháng chiến đánh Mỹ, 
ông Tư Bốn đảm nhận nhiệm vụ Tiểu đoàn phó Tiểu 
đoàn 3 thuộc lực lượng vũ trang của Trung Ương Cục 
Miền Nam tiến về giải phóng Sài Gòn vào năm 1975. 
Năm 1976, ông trở về quê hương Tiền Giang để tiếp 
tục công tác trong ngành công an tỉnh và là giám 
đốc công an tỉnh đầu tiên ở miền Tây được Nhà nước 
phong tướng vào tháng 3 năm 1998.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành được rút về 
làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân 
dân phụ trách phía Nam (Bộ Công An) vào năm 
1999, và ông tiếp tục lập thành tích đặc biệt xuất 
sắc trong vai trò Trưởng ban chuyên án trong vụ 
án xã hội đen lớn nhất Việt Nam do Năm Cam cầm 
đầu… Với vai trò là Trưởng ban chuyên án “Năm 
Cam và đồng phạm” hay có tên gọi là Chuyên án 
Z5.01, tướng Tư Bốn cùng đồng đội làm rõ vụ án có 
155 bị can với 24 tội danh khác nhau cùng với 238 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 
Với 107 bị can đang tạm giam; 48 bị can tại ngoại 
và trong số 155 bị can có 21 người nguyên là cán bộ 
công chức nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đây được xem là vụ án của phiên tòa hình sự 
lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Thời 
gian xét xử vụ án từ ngày 25/02/2003 đến ngày 
05/6/2003, phiên tòa sơ thẩm kéo dài 57 ngày 
không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ. Phiên tòa 
phúc thẩm kéo dài 26 ngày không kể thứ bảy, chủ 
nhật và ngày nghỉ, diễn ra từ ngày 15/9/2003 đến 
ngày 30/10/2003. Vụ án trên cũng là vụ án được 
báo chí trong và ngoài nước quan tâm, phản ảnh 
nhiều nhất.

VỊ TƯỚNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Từ lúc nhận công tác hoạt động báo chí một số 

tỉnh miền Tây như: Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến 
Tre, thành phố Cần Thơ,… nhiều lần tôi được gặp 
gỡ, trao đổi cùng trung tướng Nguyễn Việt Thành, 
hiện sinh sống cùng gia đình bên căn nhà đơn sơ ở 

vùng quê yên bình xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang. Mới đây, trung tướng Nguyễn Việt 
Thành - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã 
được Tỉnh Ủy tỉnh Tiền Giang trao tặng Huy hiệu 
55 năm tuổi Đảng.

Ông Tư Bốn được phong Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân vào tháng 8/1980, khi đang 
là Trưởng phòng CSGT Tiền Giang… nhờ những 
thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
với hàng trăm trận đánh vang dội, lập nên nhiều 
chiến công hiển hách, bảo vệ Tỉnh ủy Mỹ Tho 
trong những năm chiến tranh và thành tích đánh 
địch bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân… Khi ấy 
ông là Đại đội trưởng Đại đội Vệ binh Tỉnh ủy đã 
đánh tổng cộng trên 100 trận, tiêu diệt hơn 200 
tên địch, làm bị thương 230 tên… Nhiều chiến sĩ 
trong đại đội hy sinh, bị thương, bản thân Đại đội 
trưởng Tư Bốn cũng 7 lần bị thương, nhưng cơ 
quan đầu não lãnh đạo kháng chiến của tỉnh luôn 
được bảo vệ an toàn.

Sau khi ông Tư Bốn về nghỉ hưu vào năm 2009, 
ông đã dành nhiều thời gian, công sức đi vận động 
xây dựng nhiều phòng học, nhà tình nghĩa, tình 
thương… Công trình ông tâm đắc nhất mà ông đã 
vận động xây dựng chính là nhà thờ cúng liệt sĩ 
và nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Bình (với 
kinh phí khoảng 800 triệu đồng), được thực hiện 

vào năm 2011. Đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ cấp xã 
đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhà thờ 
cúng liệt sĩ.

Gặp lại ông Tư Bốn ở Chợ Gạo để viết bài về báo 
xuân, khi PV nhắc đến công tác cán bộ, ông Tư Bốn 
từ tốn nói: “Thành công nào cũng có nhiều nguyên 
nhân, nhưng cơ bản là phải làm cho cán bộ thật sự 
gương mẫu và phải luôn dựa vào nhân dân mà thực 
hiện nhiệm vụ”.

LỜI KẾT
 Có lẽ ít ai ngờ vị tướng tài ba, “vang bóng một 

thời” trung tướng Nguyễn Việt Thành ngày nay có 
cuộc sống đơn sơ bên mái nhà xưa, với mảnh vườn 
nhỏ phía sau để trồng rau xanh, trái cây,… Trở 
lại với cuộc sống yên bình của làng quê, căn nhà 
của trung tướng Nguyễn Việt Thành luôn rộn ràng 
tiếng người cười nói, hàng xóm, bạn bè, người dân 
khắp các nơi,… tranh thủ thời gian về nơi đây chỉ 
để gặp tướng Tư Bốn- Nguyễn Việt Thành. Mùa 
xuân Nhâm Dần 2022 chắc chắn căn nhà của tướng 
Tư Bốn đầy ắp tiếng cười, nhưng sâu xa trên nét 
mặt của tướng Tư Bốn đó là tiếng cười của lòng 
dân chung vui Xuân mới, ngành công an lập nhiều 
thành tích, chiến công mới, bảo vệ cuộc sống yên 
bình cho người dân khắp nơi nơi. n

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

Trung tướng Nguyễn Việt Thành thăm hỏi gia đình một 
chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh chụp trung tướng Nguyễn Việt Thành, tác giả và Đại tá Nguyễn 
Quang Đành - Trưởng Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang)

Trung tướng Nguyễn Việt Thành nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng tại nhà 
riêng vào tháng 9/2021
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trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

BÁ THOẠI  

Trong năm 2021, tình hình kinh 
tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó 
khăn do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 kéo theo hệ lụy các mặt 
hàng thiết yếu như xăng dầu, thực 
phẩm đều tăng giá mạnh, hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
khu vực doanh nghiệp gặp khó 
khăn, dẫn đến nguy cơ hoạt động 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả, hàng không đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm diễn biến 
phức tạp.

Trước những thách thức trên, thực hiện 
Nghị quyết số 41/NQ – CP ngày 09/06/2015 
của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban chỉ 

đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, Kế hoạch số 158/KH 
– UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh Thanh 
Hóa, BCĐ tỉnh trong công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý 
thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa – Cơ quan 
thường trực BCĐ 389 tỉnh đã triển khai thực 
hiện nhiều biện pháp quyết liệt, phối hợp với 
Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh trong công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch 
vụ, bình ổn giá cả thị trường.

Trong năm vừa qua, các ngành thành viên 
BCĐ 389 tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công 
tác phối hợp nắm bắt diễn biến tình hình thị 
trường các mặt hàng, ngành hàng, đối tượng 
kiểm tra đa dạng, địa bàn kiểm tra rộng khắp 
toàn tỉnh với nhiều nội dung liên quan đến hoạt 
động kinh doanh hàng hóa. Ngoài ra, BCĐ 389 
tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
chức năng, trao đổi, cung cấp thông tin về công 
tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả. Tạo ra sự thống nhất về chủ 
trương, biện pháp, vai trò tham mưu, xây dựng 
chương trình, kế hoạch trong tổ chức thực hiện 
từ tỉnh đến các huyện, thị xã nhằm đấu tranh, 
phòng và chống các hành vi vi phạm pháp luật 
trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các Sở ban 
ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 

Báo Thanh Hóa nhằm tuyên truyền rộng rãi tới 
các tầng lớp nhân dân, các cá nhân tổ chức sản 
xuất kinh doanh, chỉ đạo các đội QLTT địa bàn 
tổ chức gian hàng tuyên truyền, giới thiệu hàng 
giả - hàng thật tại các chợ, địa điểm đông dân 
cư của các huyện, thị xã, thành phố.

Quá trình triển khai thực hiện các phương 
hướng, nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 
luật của Cục QLTT trên địa bàn tỉnh trong 
năm đã đạt được kết quả như sau: Tổng số vụ 
kiểm tra là 2.401 vụ với 2.033 tổng số vụ xử 
lý, trong đó có 5 vụ xử lý có dấu hiệu hình sự; 
tổng số tiền thu được là 5.957,631 triệu đồng, 
trị giá hàng hóa đã chuyển giao là 3.837,254 
triệu đồng, trị giá hàng chờ bán và tiêu hủy là 
3.087,161 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cục QLTT tổ chức triển khai 
thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 262/KH – BCĐ 
ngày 04/12/2020 của BCĐ 389 tỉnh Thanh Hóa 
về tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Phối hợp 
với Đài Phát thanh truyền hình, Báo Thanh Hóa 
trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
phát sóng chuyên mục “Chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, hàng giả - bảo vệ người tiêu 
dùng”. Phối hợp với chính quyền địa phương trên 
địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, đồng thời kí cam kết đối với các cơ sở kinh 
doanh : “Không	buôn	lậu,	không	kinh	doanh	hàng	
hóa	nhập	lậu;	không	tàng	trữ,	buôn	bán	hàng	cấm,	
hàng	giả,	hàng	vi	phạm	sở	hữu	trí	tuệ,	hàng	hóa	
không	đảm	bảo	an	toàn	thực	phẩm	và	thực	hiện	

đúng	các	quy	định	pháp	luật	về	giá”.
Mặc dù vậy, Cục QLTT Thanh Hóa còn gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực thi nhiệm vụ. Hoạt động buôn lậu, vận 
chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn còn phức 
tạp, một số doanh nghiệp vẫn còn thờ ơ với việc 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả đặc biệt trong công tác chống hàng giả, 
hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn 
thực phẩm.

Sang năm 2022, Cục QLTT Thanh Hóa tiếp 
tục triển khai các phương hướng, nhiệm vụ, 
công văn chỉ đạo, các Kế hoạch trọng tâm với 
Cao điểm đầu tiên là chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ngoài ra còn 
tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử 
lý các vụ việc về hàng giả, vi phạm sở hữu trí 
tuệ là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng QLTT. 
Các Đội QLTT gắn công tác quản lý địa bàn với 
phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, kịp 
thời phát hiện phương thức, thủ đoạn, tìm ra 
quy luật hoạt động của các đối tượng sản xuất 
kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất 
lượng để xây dựng phương án kiểm tra chuyên 
đề đột xuất. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm 
các đối tượng lợi dụng các chính sách và các 
quy định của Pháp luật, đưa hàng hóa về nông 
thôn với tiêu đề “Người	Việt	Nam	ưu	tiên	dùng	
hàng	Việt	Nam”	.	n

Quản lý thị trường kiểm soát hàng hóa nghiêm ngặt tại cơ sở 
kinh doanh.

Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp.

          CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THANH HÓA   
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM CHỐNG BUÔN LẬU, 

GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ



12   TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tỉnh Đồng Nai vừa 
kiểm soát dịch bệnh 
vừa phục hồi phát 
triển kinh tế Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kinh tế của tỉnh 
Đồng Nai đạt mức tăng trưởng thấp. Trong bối cảnh đó, Tỉnh đã triển 
khai nhiều giải pháp để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và 
phát triển sản xuất, kinh doanh. Kết quả, có 37/42 chỉ tiêu chủ yếu về 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết 
20 của HĐND tỉnh.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 
và Kế hoạch 5 phát triển kinh tế- xã hội 

năm 2021-2025. Quán triệt Nghị quyết số 02-
NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy 
và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04 tháng 
12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh năm 2021 tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 
09 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức triển 
khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà 
nước năm 2021 của tỉnh Đồng Nai trong bối 
cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến 
mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội cả nước 
nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. 

Trong bối cảnh đó, Tỉnh đã triển khai nhiều 
giải pháp để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa 
phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. 
Trong đó GRDP đạt gần 214,4 ngàn tỷ đồng, 
tăng 2,15% so với năm 2020; GRDP bình quân 
đầu người đạt 118,45 triệu đồng. Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ năm 2021 tăng 

2,01% so với cùng 
kỳ; tổng lượt khách 
đến tham quan và lưu 
trú giảm 34%; doanh thu 
dịch vụ du lịch giảm 35%. 
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt ước 21,2 tỷ USD, 
tăng gần 13% so với năm trước, nhập khẩu  
khoảng 20 tỷ USD, tăng trên 36% và xuất siêu 
đạt 1,25 tỷ USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 
kế hoạch 2021 sau điều chỉnh đạt gần 66,5%. 
Thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 17 ngàn tỷ 
đồng; đầu tư trực tiếp nước ngoài 1,3 tỷ USD. 
Trong năm có 3,4 ngàn doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới bằng 85,5% so với cùng kỳ.

Trong năm qua, tỉnh Đồng Nai có thêm 13 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh 
vực văn hóa xã hội, chính sách an sinh xã hội 
tiếp tục được triển khai đồng bộ, công tác đầu 
tư mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy 
học được quan tâm thực hiện; công tác khám, 
chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, đặc 
biệt trước khi tình hình dịch bệnh Covid-19 

bùng phát trở lại, đến nay tỉnh đã thực hiện kế 
hoạch sống chung với dịch, từng bước mở cửa 
các hoạt động kinh tế xã hội. Quốc phòng - an 
ninh trên địa bàn tỉnh bảo đảm, giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đánh giá về năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh 
Cao Tiến Dũng cho rằng các sở ngành, địa 
phương đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống 
dịch bệnh, phục hồi kinh tế, nhưng vẫn còn 
một số hạn chế. Năm 2022, tình hình kinh tế 
trong nước, quốc tế vẫn đan xen giữa thuận 
lợi và khó khăn, trong đó đại dịch Covid-19 với 
các biến chủng mới diễn biến khó lường tiếp 
tục tác động tiêu cực trên toàn cầu.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng 
chỉ đạo, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các 
cấp sớm khắc phục những hạn chế, chủ động 
bám sát công việc, tiếp tục đổi mới, linh hoạt, 
sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quyết 

liệt và đồng bộ các giải pháp trong tổ chức, 
điều hành.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt 8 
nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: từ đầu 
năm phải triển khai và thực hiện các giải 
pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng 
an ninh; tập trung cho những giải pháp 
tạo ra đột phá để đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh; chú trọng công 

tác thu - chi ngân sách, giải ngân nguồn vốn 
đầu tư công; tiếp tục huy động nguồn lực đầu 
tư hiệu quả các công trình hạ tầng xã hội và 
nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ đời 
sống người dân; rút ngắn quy trình, giảm thời 
gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi 
phí hành chính, nâng cao khả năng cạnh tranh 
của doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ lập quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, 
chống dịch bệnh tốt.

Kế hoạch của Đồng Nai là năm 2022 phải 
hoàn thành vượt 31 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 
quốc phòng- an ninh. GRDP tăng từ 6,5 - 7% so 
với năm 2021; GRDP bình quân đầu người phải 
đạt gần 126,3 triệu đồng/người; Kim ngạch 
xuất khẩu tăng 8-8,5%; Tổng vốn đầu tư toàn 
xã hội 100,07 ngàn tỷ đồng; Có ít nhất 15 xã đạt 
nông thôn mới nâng cao… n

ĐỨC HÒA
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Công ty cổ phần Casaro miền Bắc: 
Đồng hành cùng sự phát triển của 
Thái Bình
Đi vào hoạt động từ năm 2017, Công ty cổ 

phần Casaro miền Bắc hiện đang cấp 
nước cho 7 xã của huyện Thái Thụy với 

công suất 8.000m3/ngày đêm. Tỷ lệ hộ dân sử 
dụng nước của nhà máy hiện nay đạt gần 92% góp 
phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Bình

Nỗ lực khắc phục những khó khăn
Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn: “Việt Nam 

ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất 
nước. Có Đất và có Nước thì dân giàu nước mạnh. 
Nước có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại. 
Nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì khô 
hạn”. Lời căn dặn của Bác làm cho chúng ta thấy 
rõ vai trò đặc biệt của Nước đối với sự sống và sự 
tồn tại, phát triển bền vững của một quốc gia.

Vào năm 2016, theo chủ trương của UBND 
tỉnh Thái Bình, Nhà máy nước Casaro của Công 
ty cổ phần Casaro miền Bắc ở thôn Đoàn Kết, xã 
Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái  
Bình hoàn thành công việc giải phóng mặt bằng 
và lắp đặt trục đường  ống  chính ống 350-250-
200-180-160 đến được 7 UBND xã. Bao gồm: Thái 
Dương, Thái Phúc, Thái Hà, Thái Giang, Thái Sơn, 
Thụy Phong – Thụy Thanh. 

Công ty được UBND tỉnh Thái Bình cấp Giấy 
phép khai thác, sử dụng nước mặt số 15/GP-UBND 
của UBND tỉnh cấp ngày 14 tháng 5 năm 2018 với 
công suất đăng ký tối đa hiện nay là 8.000m3/
ngày đêm. Nhà máy ứng dụng dây chuyền, công 
nghệ xử lý bằng hệ thống bể lắng xoáy có nhiệm 
vụ lọc hấp thụ các tạp chất; được thu về bể chứa 
dự trữ nước phục vụ quá trình vận hành.

Trong quá trình triển khai, vận hành, công 
ty đã gặp không ít khó khăn nhưng tập thể cán 
bộ, công nhân viên luôn nỗ lực khắc phục. Trong 
năm 2017 trục đường 456 thuộc trục đường Quốc 
lộ đi từ Cầu Vô Hối xã Thụy Thanh xuống Diêm 
Điền nâng cấp và làm mới. Theo yêu cầu của các 
đơn vị thi công thì Nhà máy phải di dời và dịch 
chuyển tuyến ống ra khỏi trục đường để trả lại 
mặt bằng cho đơn vị thi công.

Việc làm đó dẫn đến hư hỏng gần 10 nghìn 
mét ống 250 và 200. Hệ lụy sau đó là suốt hai 
năm 2017-2018 Nhà máy tốn rất nhiều nhân công 
sửa chữa và đấu nối lại đường ống. Chưa kể đến 
việc cung cấp nước sạch cho khách hàng và bà 
con  gián đoạn, cũng như chất lượng nước bị ảnh 
hưởng rất lớn.

Bên cạnh đó, ý thức dùng nước sạch của 
người dân vẫn còn hạn chế. Vẫn dùng nước mưa 
và nguồn nước mạch khác. Đường ống trong các 
nhánh nhỏ cũng không được coi trọng, việc làm 
vườn và cải tạo nông thôn mới cũng làm ảnh 
hưởng đến đường ống nhánh nhỏ.

Đến  năm 2019 theo sự chỉ đạo của đồng chí 
Tổng giám đốc Lại Xuân Dũng cùng với sự lỗ lực, 
cố gắng trong công việc không kể ngày đêm vất vả 
của Cán bộ và công nhân viên trong Nhà máy … 
Cho đến nay hình ảnh và uy tín của Nhà máy nước 

sạch sinh hoạt xứng danh với danh hiệu đứng thứ 
3 toàn tỉnh.

Khắc phục những khó khăn, từ khi dự án đi 
vào hoạt động đến nay đã cơ bản hoạt động ổn 
định và cấp nước an toàn, đủ về số lượng và đảm 
bảo về chất lượng cho người dân, các đơn vị sự 
nghiệp, đơn vị sản xuất sử dụng. Công ty đang 
cấp nước cho 7 xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình gồm Thái Hà - Thái Sơn (Sơn Hà), Thái Giang, 
Thái Phúc, Thái Dương, Thụy Thanh, Thụy Phong 
với công suất 8.000m3/ngày đêm. Tỷ lệ hộ dân sử 
dụng nước của nhà máy hiện nay đạt gần 92%.

Đẩy mạnh biện pháp bảo vệ, chống 
ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước

Công ty cổ phần Casaro miền Bắc hiện đã xây 
dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động thêm một Hồ 
sơ Lắng đảm bảo chất lượng nước khi xử lý theo 
quy định của Bộ y tế phù hợp với hiện trạng theo 
đúng quy định và được Sở Xây dựng phê duyệt. 

Cùng với tốc độ đô thị hoá của tỉnh, nhu cầu 
sử dụng nước sạch ngày càng tăng, yêu cầu chất 
lượng nước ngày càng cao. Do đó, cán bộ công 
nhân viên Nhà máy nước Thái Dương cũng như 
ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực phấn đấu, tăng 

cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước từ đầu 
nguồn, tăng cường xử lý nước, đưa ra nhiều giải 
pháp để nâng cao công suất, tăng khối lượng 
nước sạch, đảm bảo chất lượng nước theo quy 
chuẩn quy định…

Hàng ngày, ngoài công tác lắp đặt đồng hồ của 
người sử dụng nước đăng ký mới, sửa chữa những 
sự cố bục, vỡ đường ống thì nhân viên nhà máy 
tiến hành tuần tra rà soát các khu vực có đường 
ống dẫn nước nhằm giảm thiểu, loại bỏ, phòng 
ngừa các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn. Kết hợp 
các đơn vị thi công, cải tạo các tuyến đường liên 
thôn, liên xã,... dịch chuyển đường ống để tránh 
tình trạng làm vỡ ống gây gián đoạn cấp nước, 
thất thoát nước, ô nhiễm nguồn nước đã xử lý,...
trong quá trình thi công đường...

Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ, phòng chống ô 
nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước đang khai 
thác cũng được đặt lên hàng đầu. Theo đó, khai 
thác, sử dụng nước theo đúng lưu lượng xin cấp 
phép, đúng vị trí. Thực hiện đúng chế độ quan 
trắc, giám sát chất lượng đã đăng ký. Việc giám 
sát chất lượng nước giúp việc vận hành công trình 
đảm bảo nước sau xử lý đạt quy chuẩn cấp nước 
sinh hoạt và giảm chi phí xử lý nước mặt.

Theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng 
bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước đầu nguồn. 
Trường hợp, phát hiện hành vi gây ô nhiễm, 
không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước 
của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật 
về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng 
bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước của công trình 
khác sẽ ngăn chặn kịp thời và báo ngay với chính 
quyền địa phương gần nhất để xử lý. Việc giám sát 
này hiện nay, nhà máy chủ yếu được cán bộ, nhân 
viên của Nhà máy giám sát trực tiếp.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát 
triển, Công ty đã có đóng góp một phần quan 
trọng trong sự phát triển của Thái Bình. Dù còn 
nhiều khó khăn, thách thức nhưng với truyền 
thống tốt đẹp của mình, Công ty cổ phần Casaro 
miền Bắc sẽ không ngừng nâng cao năng lực về 
mọi mặt; hướng tới mục tiêu cung cấp các dịch 
vụ có chất lượng cao và bền vững góp phần bảo vệ 
môi trường, nâng cao điều kiện sống của người 
dân trên địa bàn tỉnh. n

 TRUNG KIÊN - XUÂN KHIỂN
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Đảng bộ và nhân dân xã Hùng Thắng quyết tâm phấn đấu 
đạt được sự ổn định về xã hội, phát triển kinh tế bền vững,
chủ động trong phòng, chống dịch Covid- 19 

NẰM Ở PHÍA ĐÔNG BẮC HUYỆN BÌNH GIANG - HẢI DƯƠNG, CÁCH TRUNG TÂM HUYỆN 7 KM, LÀ 
VÙNG ĐẤT CÓ BỀ DÀY LỊCH SỬ, CÓ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA LÂU ĐỜI. CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ 
NHÂN DÂN XÃ HÙNG THẮNG LUÔN LUÔN ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI 
ĐUA LAO ĐỘNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG 
MẠNH, GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG AN NINH, ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN NGÀY 
CÀNG KHỞI SẮC. VỚI QUYẾT TÂM CAO XÃ HÙNG THẮNG  ĐÃ THÀNH CÔNG  TRÊN  NHIỀU LĨNH 
VỰC, NHẤT LÀ SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ NHẬN THỨC, Ý THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI DÂN 
VỀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Trụ sở Ủy Ban Nhân dân xã Hùng Thắng.

Hùng Thắng là xã thuần nông có diện tích 
tự nhiên là 679,13 ha, xã có 4 thôn với 1838 
hộ, với  6021 nhân khẩu; Đảng bộ xã có 

354  đảng viên, được sinh hoạt ở 09 chi bộ (04 chi 
bộ nông thôn, 03 chi bộ trường học và 01 chi  bộ 
Dân quân cơ động, 01 chi bộ y tế). Đại hội đại biểu 
Đảng bộ xã Hùng Thắng lần thứ XXIV nhiệm kỳ 
2020-2025, là một sự kiện chính trị quan trọng 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, định 
hướng phát huy những thành tựu đã đạt được, 
khắc phục những tồn tại, hạn chế, giữ vững ổn 
định chính trị; tăng cường quốc phòng, an ninh; 
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; 
khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng huyện xã phát triển 
nhanh và bền vững.  

Xác định việc xây dựng, đổi mới trong điều 
hành của chính quyền là yếu tố quan trọng có 
tính quyết định, do vậy những năm qua công tác 
lãnh đạo của xã  đã có những bước cải tiến như: 
Sắp xếp lại bộ máy hành chính, đồng thời thực 
hiện việc tiêu chuẩn hóa cán bộ; thiết lập quy chế 
làm việc và thực hiện đúng theo quy chế đề ra; 
gắn với từng bước cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền của nhân dân và phát huy quyền dân 
chủ ở cơ sở.

Với sự đồng lòng của người dân, nhiều công 
trình hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được hoàn 
thiện, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống 
người dân từng bước được nâng cao. Một trong 
những lĩnh vực được xã chú trọng và coi đó là yếu 
tố quyết định xây dựng thành công nông thôn 

mới là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho 
người dân trong xã. 

Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Hùng 
Thắng đã lập đề án và xây dựng các vùng sản xuất 
quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo hướng hàng 
hóa, tập trung, từng bước nâng cao chất lượng 
sản phẩm hướng đến an toàn và phát triển bền 
vững. Cùng với việc chuyển đổi tích cực cơ cấu 
trà lúa, giống lúa và phương thức canh tác, nâng 
tỷ lệ lúa cho giá trị kinh tế cao, đưa cơ giới hóa 
vào sản xuất để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hạn 
chế thất thoát sản lượng giúp nông dân giảm 
công lao động trực tiếp.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã  Hùng Thắng  nỗ lực 
vượt qua khó khăn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ đạt những thành tựu quan trọng. Kinh tế tiếp 

TRẦN TRUNG - HOÀNG THU
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Cựu sĩ quan Quế Võ 
nặng lòng với các di tích 

lịch sử quê hương

Quê hương là chùm khế ngọt, là nơi 
mà ai đi xa cũng nhớ về. Bởi đó là 
nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đã nuôi 

nấng ta nên người. Đối với  ông Đào Thanh 
Hải, người cựu sĩ quan  đã từng vào sinh ra 
tử thì quê hương còn đặc biệt hơn gấp bội. 
Đó không chỉ là nơi sinh dưỡng, mà còn là 
mảnh đất mà ông cùng đồng đội đã chiến 
đấu và những thớ đất quê hương một phần 
có thấm máu đào của họ. Những thanh xuân 
sôi nổi nhất của cuộc đời ông đã cống hiến 
trọn cho quê hương xứ sở, đã anh dũng quật 
cường để gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị 
di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam ngàn 
năm văn hiến.

Một chiều Đông, chúng tôi theo bờ đê 
sông Hồng về địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh - vùng đất có truyền thống hiếu 
học và nhiều di tích lịch sử. Đến xã Đào 
Viên, chúng tôi bất ngờ trước ngôi chùa  
Linh Thông Tự được  tu bổ  gần  xong, thay 
vì nấm mốc rêu phong cũ xưa kia giờ đây 
chùa đã khoác trên mình một chiếc áo mới, 
nhưng vẫn cho tôi cảm nhận được nét cổ 
kính, linh thiêng có nét văn hóa rất riêng 
của vùng quê  Kinh Bắc. Thật  may mắn cho 
chuyến đi này, chúng tôi lại được gặp Ông 
Đào Thanh Hải, là người góp công sức rất 
lớn trong việc  xây dựng cải tạo ngôi chùa 
này. Ông kể rằng: vào năm 1962 ông Hải 
được sinh ra ở chính ngôi chùa này nên nơi 
đây gắn bó với ông rất nhiều kỷ niệm. Ông 
coi đây như ngôi nhà của mình, trò chuyện 
một lúc chúng tôi được biết, năm 1979 ông 
tình nguyện nhập ngũ, quyết tâm đi theo 
tiếng gọi của Đảng và Chủ tịch Tôn Đức 
Thắng góp phần giải phóng dân tộc. Chàng 
thanh niên Đào Thanh Hải ra nhập trường 
đào tạo sĩ quan tổng  hợp thuộc quân khu 1, 
ông là pháo thủ số 1 (cối 120)  Đại Từ - Thái 
Nguyên  năm 1981. Kết thúc lớp học  ông  
về quản trị C14 trung đoàn 677 sư đoàn 
346 – mặt trận Cao Bằng . Năm 1986, ông 
Hải chuyển ngành về tỉnh Hà Bắc công tác, 
bằng tấm lòng và tình yêu quê hương với 
các di tích lịch sử văn hóa truyền thống của 
dân tộc 10 năm sau, ông về Quế Võ - Bắc 
Ninh thành lập công ty vận tải Việt Hải 
chuyên xây dựng, tu bổ các công trình đền, 
đình, chùa… khắp trong và ngoài huyện 
với mong muốn đem góp chút sức lực nhỏ 
bé của mình gìn giữ, nâng cấp, cải tạo bảo 
vệ những di sản văn hóa tâm linh,  lịch sử 
lâu đời của Việt Nam nói chung và của Quế 
Võ nơi ông sinh ra nói riêng. Dù làm kinh 
doanh nhưng ông thật đặc biệt, ông không 
đặt nặng về kinh tế mà chỉ quan tâm đến 

tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng  nhiều 
năm liền xã dẫn đầu huyện, tổng giá trị một số 
ngành chủ yếu tăng nhanh; giá trị sản xuất nông 
nghiệp tăng 5% tiểu thủ công nghiệp tăng 26% 
vượt chỉ tiêu đại hội 15%. Thu nhập bình quân đầu 
người tăng 15,2%  vượt  mục tiêu 4%, tỷ lệ hộ nghèo 
giảm mạnh.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được  xã quan 
tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện, 100%  xóm có 
đường ô tô, xe máy; thương mại, dịch vụ tiếp tục 
có bước phát triển. Văn hóa - xã hội của xã cũng 
đặc biệt đươc quan tâm, các cấp thường xuyên tổ 
chức  thăm hỏi  tri ân các gia đình  liệt sĩ, người 
có công với cách mạng và kịp thời hỗ trợ  giúp đỡ 
người khuyết tật trong xã, nhờ đó  an sinh xã hội  
của xã được đảm bảo một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, xã cũng đã đầu tư cho các thôn 
xây dựng câu lạc bộ văn hóa, thể thao; thành lập 
điểm vui chơi công cộng tại các cụm dân cư, tạo 
nên không khí vui tươi, lành mạnh trong xóm 
làng. Đồng thời xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân, các chỉ tiêu về khám tuyển nghĩa vụ 
quân sự đạt 100% kế hoạch. Sự ủng hộ tích cực 
của mọi tầng lớp nhân dân, với cách làm từ dễ đến 
khó. Thực hiện theo lộ trình vừa tập trung huy 
động nội lực, vừa tranh thủ các chương trình mục 
tiêu của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện, đặc 
biệt đã làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng nông 
thôn mới của con em quê hương đang công tác, 
lao động trên mọi miền Tổ Quốc đã góp sức xây 
dựng, diện mạo nông thôn Hùng Thắng đổi mới 
từng ngày. Vì vậy năm 2019 xã Hùng Thắng đã vinh 
dự được UBND tỉnh Hải Dương công nhận “Xã đạt 
chuẩn nông thôn mới”. n

Chủ tịch UBND xã Phạm Đình Muôn

kiến trúc và văn hóa, rất nhiều lần  ông tự 
bỏ tiền cá nhân của mình cùng nhà chùa 
xây dựng tu bổ rất nhiều ngôi chùa, chỉ với 
mong muốn là giữ được cái hồn của kiến 
trúc cha ông, lưu lại văn hóa, tín ngưỡng 
tâm linh vùng miền của dân tộc góp phần 
giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy 
lòng tự hào và ý thức tham gia của người 
dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Cựu sĩ quan luôn  nặng lòng nặng nghĩa 
ân tình ấy  thật xứng với tên mà người dân 
nơi đây vẫn gọi khi nhắc đến ông “người sĩ 
quan có tấm lòng vàng”. Giờ đây quê hương 
là điểm tựa tinh thần để người sĩ quan 
năm nào tiếp tục cống hiến qua việc làm 
“Góp sức xây chùa” mà ông vẫn khiêm tốn 
cho rằng, so với những người đang thầm 
lặng hàng ngày với công việc thiện nguyện 
của mình thì những đóng góp của cá nhân 
ông không đáng là bao. Tấm lòng vàng ấy 
thật đáng trân quý, là tấm gương sáng cho 
các thế hệ sau học tập và phát huy gìn giữ 
những nét đẹp về văn hóa lịch sử tâm linh,  
góp phần không nhỏ vào giáo dục truyền 
thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào và ý 
thức tham gia của người dân trong việc bảo 
tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đóng 
góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Chia tay ông, chúng tôi mong rằng với sự 
nặng lòng ấy, người sĩ quan năm ấy sẽ luôn 
chân cứng đá mềm, để tiếp tục mang tấm 
lòng vàng ngọc của mình xây dựng  cải tạo 
được nhiều hơn nữa các ngôi chùa, bảo tồn 
được những phong tục, di sản văn hóa cho 
con cháu đất Việt ngàn ngàn đời sau. n

HOÀNG THU
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Vua  Lê Thánh Tông sinh ngày 20 tháng 7 năm 
Nhâm Tuất (1442), là vị vua thứ tư nhà Hậu 
Lê. Tên tuổi và sự ghiệp của vua Lê Thánh 

Tông gắn liền với thời kỳ cường thịnh của đất nước 
Đại Việt. Ông là vị vua anh minh, văn võ song toàn, 
là nhà cách tân nổi tiếng của nhà nước phong kiến 
Việt Nam. Vua Lê Thánh Tông có tư chất thông 
minh khác người, lại học hành chăm chỉ, tay không 
lúc nào rời quyển sách. Một lần, thầy dạy học thử 
tài, đã đưa đề bài vịnh con cóc. Không cần nghĩ 
lâu, vị vua tương lai liền ứng khẩu: 

“Bác	mẹ	sinh	ra	vốn	áo	sồi,
Chốn	nghiêm	thăm	thẳm	một	mình	ngồi.
Chép	miệng	dăm	ba	con	kiến	gió,
Nghiến	răng	chuyển	động	bốn	phương	trời”.

Lê Thánh Tông lên ngôi vua lúc 18 tuổi - năm 
Canh Thìn (1460), sau chính biến Lê Nghi Dân. Lê 
Thánh Tông ngồi lên ngai vàng trong tình thế đất 
nước rối ren, nguy ngập. Trong 38 năm trị vì, Lê 
Thánh Tông đã dẹp yên thù trong, giặc ngoài, đưa 
Đại Việt phát triển tới đỉnh cao về nhiều mặt với 
hàng loạt cải cách về chính trị, quân sự, kinh tế, 

giáo dục, văn hóa. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, 
biên cương của Đại Việt không những được giữ vững  
mà bờ cõi còn được mở mang thêm (Trong lịch sử  
của người Việt, ngoài việc phải luôn luôn chống chọi 
lại phong kiến phương Bắc thì Chiêm Thành luôn 
là mối đe dọa. Chính vì thế, sau khi củng cố địa vị, 
vua Lê Thánh Tông đã bắt tay ngay vào công việc 
chuẩn bị chinh phạt Chiêm Thành với mục đích rất 
rõ ràng là thôn tính quốc gia này để trừ hậu họa 
cho đời sau. Năm 1471, Hoàng đế Lê Thánh Tông đã 
mang theo khoảng 200.000 quân tiến vào thành 
Đồ Bàn – thủ đô của Chiêm Thành lúc bấy giờ, bắt 
vua Chiêm Thành cùng hơn 30.000 người Chiêm  
đem về Đại Việt. Số tù bình Chiêm được bố trí sinh 
sống xung quanh kinh thành thuộc địa phận Hà 
Tây. Vùng đất chiếm được sau cuộc chiến năm 1471 
này được đổi tên thành Thừa Tuyên Quảng Nam và 
Vệ Thăng Hoa và là Thừa Tuyên - Châu thứ 13 trong 
Thiên Hạ Bản Đồ của Nhà Lê. Có thể nói, chính 
cuộc Nam chinh của Lê Thánh Tông là cột mốc (như 
tấm bia Ngài cho dựng ở Đèo Cả) chấm hết cho Đế 
chế Chiêm Thành và mở ra một Việt Nam rộng lớn 
hơn về quy mô cũng như ổn định hơn do không phải 
lo canh chừng mặt Nam nữa.

LÊ THÁNH TÔNG
với những người 
yếu thế trong xã hội

Vua
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Chính vua Lê Thánh Tông là người sai Sử thần 
làm bộ Đại Việt sử ký do chính nhà vua đôn đốc 
theo dõi. Một bộ sách có giá trị lịch sử to lớn cho 
đến ngày nay và mãi mãi trong lịch sử nước nhà. 

Đặc biệt, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành 
Luật Hồng Đức, hay còn gọi là Quốc Triều Hình 
Luật (Luật hình triều Lê). Bộ luật gồm 13 chương, 
722 điều. Bộ luật tổng hợp bao gồm nhiều quy 
phạm pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực pháp luật 
khác nhau như: Lĩnh vực luật hình sự, luật dân sự, 
luật tố tụng, luật hôn nhân - gia đình, luật hành 
chính. Đây là Bộ luật được các nhà nghiên cứu 
khoa học pháp lý đánh giá rất cao. Bộ luật đã được 
dịch sang Anh ngữ trong khuôn khổ  của Chương 
trình nghiên cứu luật Á Đông - East Asian Legal 
Studies Program - Trường Đại học Luật khoa 
Harvard (Mỹ).  Về Bộ Quốc Triều Hình Luật, Ông 

Oliver Oldman- Chủ nhiệm khoa Luật Á Đông của 
Trường Đại học Luật khoa Harvard đã đánh giá:“ …
Chúng ta cũng thấy trong nhiều thế kỷ đã qua sự 
cố gắng của nước Việt Nam thời Lê, một sự nỗ lực 
thường xuyên đối với việc xây dựng một nhà nước 
dân tộc mạnh và sự bảo hộ cho những quyền tư 
hữu hợp pháp bởi hệ thống luật pháp tiến bộ với 
nhiều sự tương đương về chức năng so với những 
quan niệm pháp luật phương Tây cận đại.”

Dưới triều đại của mình không chỉ làm ra bộ 
luật nổi tiếng trên đây mà bản thân vua Lê Thánh 
Tông là người luôn đề cao pháp luật. Vua  thường 
xuyên nhắc nhở con cháu và triều thần rằng: 
“Pháp luật là phép tắc chung của Nhà nước, ta và 
các người phải cùng tuân theo”. Đây chính là tinh 
thần “Thượng tôn pháp luật” mà đến tận ngày nay 
chúng ta vẫn đang cố gắng tạo dựng.

Vua Lê Thánh Tông không chỉ là một đấng minh 
quân, quyết đoán, văn võ tài lược, một bậc vĩ nhân 
của Đại Việt mà còn là người có lòng nhân hậu, bao 
dung cảm thông và tôn trọng những thân phận 
“yếu thế” trong xã hội.

Trong những dịp Tết đến, vua thường cải trang 
thành thường dân, đi vi hành để biết rõ thực tình 
của dân chúng. Một lần, vào đêm 30 Tết, vua mặc 
thường phục, đi vi hành, thấy một ngôi nhà tồi 
tàn, không đèn đuốc, ông ghé vào hỏi han gia 
chủ và được biết  gia chủ đang có tang chồng là 
thợ nhuộm vừa mới qua đời. Vua thương xót, vừa 
khuyên gia chủ nên làm Tết cho con cái đỡ tủi 
thân, vừa lấy giấy bút viết tặng mẹ con góa bụa đôi 
câu đối:

“Thiên	hạ	thanh	hoàng,	gia	ngã	thủ,
Triều	trung	chu	tử,	tổng	ngô	môn”.

Dịch nghĩa: Mọi thứ xanh, vàng trong thiên hạ 
đều do tay ta mà có. Các thứ đỏ, tía trong triều 
đình cũng từ tay ta mà ra.

Theo người xưa: Trời xanh là chỉ cảnh thái bình. 
Trời vàng là chỉ cảnh loạn lạc. Nghĩa của cả câu này 
là: thái bình hay loạn lạc trong thiên hạ đều do tay 
ta tạo ra.

Câu đối vừa miêu tả nghề nghiệp của người thợ 
nhuộm, vừa tỏ chí lớn của bậc đế vương.

Vào một đêm 30 Tết khác, vua vào vai thường 

dân đi xem dân chúng đón tết. Khi đến  một nơi, 
thấy mọi nhà  đèn đuốc sáng trưng, câu đối sặc 
sỡ, chỉ có một nhà không đèn đóm, không câu đối, 
vua liền ghé vào  hỏi thăm. Chủ nhà trả lời rằng: 
Chẳng dấu gì bác, nhà cháu làm cái nghề hèn hạ 
nên chẳng dám bày vẽ gì. Vua ngạc nhiên, liền hỏi: 
Nghề gì mà hèn hạ? Khi biết gia chủ làm nghề đi 
mót phân người để bán, vua liền cười và bảo: Nếu 
vậy nhà bác đây là sang bậc nhất, nghề bác cũng 
rất vẻ vang. Liền đó, lấy giấy bút ra viết cho chủ 
nhà đôi câu đối:

“Thân	ỷ	nhất	nhung	y,	năng	đảm	thế	gian	nan	sự,
Thủ	trì	tam	xích	kiếm,	tận	thu	thiên	hạ	nhân	tâm”	

Nghĩa là: Mình mặc chiếc áo võ (chiếc áo giáp 
gồm nhiều mảnh kim loại ghép chồng lên nhau, 
giống như chiếc áo tơi của người đi hót phân) 
thường gánh vác việc khó khăn trong thế gian.

Tay cầm thanh gươm dài ba thước (ám chỉ dụng 
cụ làm nghề của gia chủ) thu hết lòng người trong 
thiên hạ (nhân tâm nghĩa đen là lòng người, nghĩa 
bóng là từ lòng người mà ra – phân). Mặc dù tả  
người hót phân nhưng đọc lên giống như một quan 
võ thu phục được lòng thiên hạ.

Một lần khác, gần sát ngày Tết, vua Lê Thánh 
Tông giả dạng dân thường đi xem thiên hạ chuẩn 
bị đón tết. Khi đi qua quán trầu, nước của một bà 
già, thấy không có gì là chuẩn bị tết nhất, vua ghé 
vào thăm, khi biết hoàn cảnh của gia chủ khốn khó, 
neo đơn, nhà vua đã tự tay viết đôi câu đối để gia 
chủ treo trước quán:

“Nếp	giầu	quen	thói	kình	cơi,	con	cháu								
nương	nhờ	vì	ấm.

Việc	nước	ra	tay	chuyên	bát,	Bắc	Nam												
đâu	đấy	lại	hàng”.

Câu đối miêu tả chi tiết quán trầu nước với đầy 
đủ những gì có ở quán hàng: giầu (cau), cơi (trầu), 
ấm, nước, bát, hàng nhưng vẫn mang khẩu khí của 
đấng quân vương: “việc nước ra tay chuyên bát, 
Bắc, Nam đâu đấy lại hàng”.

Với những câu đối trên, vua Lê Thánh Tông đã  
đưa những người “yếu thế” trong xã hội thành trở 
thành những người đáng kính. n

                                                               NĐĐL
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Sen ở Hồ Tây không biết có tự bao giờ nhưng 
Đại Việt sử ký đã nói đến ly cung, biệt điện, 
tư thất bên cạnh những vạt sen thơm ngát 
ở các làng ven Hồ Tây của các vương hầu, 

công chúa, quan đại thần triều Lý xây vào đầu Thế 
kỷ XI. Nhà Lý được coi là triều đại quân chủ Phật 
giáo, hoa sen có giá trị biểu tượng nhiều mặt trong 
đạo Phật. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Tương Ưng 
Uẩn, Phẩm Hoa, Đức Phật Thích Ca dạy: “Này các 
Tỳ kheo, ví như bông sen xanh, bông sen hồng hay 
bông sen trắng sinh ra trong nước, vươn lên khỏi 
nước, và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. 
Cũng vậy, này các Tỳ kheo, Như Lai sinh ở trong 
đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống 
không bị đời ô nhiễm”.

Sen Hồ Tây hiện nay vốn là loại sen ở Đầm Trị 
cạnh Phủ Tây Hồ. Sen quý vì bông lớn, khi nở to 
như hai bàn tay, có trăm cánh (nên còn gọi là Bách 
Diệp), xếp từng lớp cánh bao bọc lấy nhụy, đài và 
gạo sen, giữ cho sen một mùi thơm 
thuần khiết, ngát đượm. Sen 
mọc nhiều nhất là ven bờ giáp 
các làng Nghi Tàm, Yên Phụ, 

NGƯỜI VIỆT NAM XEM TRÀ SEN LÀ “THIÊN CỔ ĐỆ NHẤT TRÀ”, NGƯỜI HÀ NỘI 
COI TRÀ SEN LÀ MỘT BÁU VẬT ĐỂ NÂNG NIU VÀ CÁI THÚ THƯỞNG THỨC TRÀ 
SEN ĐƯỢC COI LÀ SỰ HỘI TỤ ĐỈNH CAO CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT. 

Quảng Bá, nhất là làng Tây Hồ vì đáy hồ nơi đây 
không sâu, thoai thoải và còn có nhiều đầm, ao.

Người Hà Nội tính mùa sen có một điểm độc 
đáo: Đúng sinh nhật Bác 19/5 là sen Tây Hồ vào 
mùa, và ngày Quốc Khánh 2/9 là kết thúc mùa sen. 
Những năm trở lại đây, có lẽ vì thời tiết thất thường 
mà mùa sen bắt đầu thay đổi: bông ra muộn hơn và 
kết thúc sớm hơn chứ không kéo dài như trước.

Người Hà thành sử dụng hầu hết các sản vật từ 
sen Tây Hồ: Lá sen nấu nước uống; nhụy sen dùng 
làm nguyên liệu thuốc bắc; đài sen ngâm rượu; gạo 
sen (hạt trằng hình hạt gạo, trên đầu nhụy đực của 
hoa sen) dùng để ướp trà; củ sen, hạt sen dùng để 
nấu chè, làm mứt; cánh hoa sen dùng để cuốn nem 
(chả giò) hay trang trí nhà cửa; thân, rễ (ngó sen) 
chế biến nhiều loại món ăn như: súp, canh, món 
xào, nộm (gỏi)…

Bà ngoại tôi, nghệ nhân Nguyễn Thị Ngọ, ở ngõ 
72 phố Đặng Thai Mai (Xóm Chùa), phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, là một trong số ít những nghệ 
nhân làm trà sen với thâm niên hơn ba mươi năm, 
còn rất yêu nghề truyền thống. Ngoại năm nay tuổi 
hơn 80 nhưng vẫn rất gắn bó với công việc làm 

trà, không chỉ vì thú vui tuổi già mà còn vì mong 
muốn giữ ngọn lửa truyền thống trong dân 

gian không bị lụi tàn. Khi hỏi về quy trình 
làm trà sen, bà như được trải lòng: “Làm 
nghề này vất vả, kỳ công lắm!”.

Quả thế thật, nếu không tận mắt chứng 
kiến sẽ không thể cảm nhận được sự tinh 
tế, tỉ mỉ và phức tạp để làm nên loại trà 

Dư vị trà cổ của 
vùng đất Hà Thành

Trà sen Tây Hô 

được mệnh danh là “Thiên cổ đệ nhất trà” này. 
Vào sáng sớm, khi những giọt sương còn long lanh 
trên lá, khi mặt trời còn chưa kịp chiếu rọi thứ ánh 
nắng gay gắt của mùa hè, ông bà và cậu Út phải 
tranh thủ ra Đầm Trị chọn vội những hoa sen và 
đưa về nhà trước khi bình minh kịp ló dạng, tách 
nhụy và sàng lấy hạt gạo sen. Đây là công đoạn 
quan trọng nhất để giữ được mùi hương cho trà 
sen. Trong một bông sen thì tinh 
hoa của đất trời đều hội tụ vào 
nhụy, cho nên nhụy hoa 
quý nhất. Lúc hoa vừa 
nở cũng là khi mùi 
hương thơm nhất 

KHÁNH TRÂN
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và thời điểm này sẽ hái để làm trà. Cứ mỗi cân trà 
cần đến 1.200 hoa sen. Ướp sáu lượt, mỗi lượt ba 
hôm (hai ngày ủ kín bằng hơi nước nóng, một ngày 
sấy khô thủ công), cứ mỗi lượt phải thay gạo sen 
mới để mười tám ngày sau được một cân chè sen 
thành phẩm. Dù trời nóng cũng không dám bật 
quạt vì sợ hương thơm của sen sẽ bay đi mất. Tất 
cả quy trình từ chọn trà, sàng vụn, ướp, ủ bằng hơi 
nước nóng đều đòi hỏi sự khéo léo, niềm đam mê 
và kỹ thuật cao của người làm trà.

Để có trà ướp sen, bà phải một mình lặn lội 
lên vùng đất Hà Giang, nơi có những đồi chè Shan 
Tuyết, đến mảnh đất Phìn Hồ - Hoàng Su Phì, nơi 
tập trung nhiều cây chè cổ thụ có tuổi đời một 
trăm tuổi hoặc vài trăm tuổi. Không giống như loại 
chè khác ở Thái Nguyên hay Tuyên Quang, chỉ là 
những cây thấp nhỏ, vửa tầm với, chè Shan Tuyết là 
loại cây thân gỗ cổ thụ, thân to và lá chè mọc theo 
từng chùm trên cành. Để thu hoạch, người dân địa 
phương đều phải trèo lên thân cây cao hoặc với 
lên những cây cao quá đầu người để hái lá. Để mua 
được loại chè ngon nhất trong năm, bà phải đến từ 
vụ mùa đầu tiên, thu hoạch vào cuối tháng ba đầu 
tháng tư mỗi năm. Loại bà chọn là chè Shan Tuyết 
lá nhỏ có tán hình mâm xôi từ những cây chè cổ 
thụ hàng trăm tuổi, mua từ chính các già làng, 
trưởng bản với nhiều thâm niên và uy tín để đảm 
bảo có loại chè tốt nhất, không bị trộn lẫn, pha tạp 
các giống chè khác.

“Trong một hoa sen thì tinh hoa của đất trời 
đều hội tụ vào nhụy hoa, cho nên nhụy hoa quý 
nhất. Lúc hoa vừa nở hàm tiếu cũng là khi mùi 
hương thơm nhất và thời điểm này sẽ hái để làm 
trà” – Bà tôi vừa làm vừa bộc bạch.

Trà sen Tây Hồ ngày nay ta biết là tuyệt phẩm 
kỳ công tính đổi bằng vàng. Kỳ công ở chỗ sen 
phải “hái sáng sớm, tách trong đêm”, hơn nghìn 
búp sen tách lấy “gạo sen” nơi đầu nhụy hoa để có 
được một cân chè ướp ủ từ giống chè “biết ủ sương 
mù mà vươn mình lớn dậy” nơi rất xa kinh đô. 
Trà sen Tây Hồ là quốc hồn Việt Nam, bởi hoa sen 
biểu trưng quốc hoa. Từ ngàn xưa, sen ướp trà cho 
những tao nhân mặc khách vốc trà nồng đượm, 
làm thức uống giao tế thường nhật của sư, vua. Trà 
quý với sen đô như sơ tăng hòa hội vương quyền, 
thúc liễm chính pháp.

Việc ướp trà sen không chỉ là một công đoạn 
trong cái thú thưởng trà thông thường nữa mà nó 
còn là sự tinh tế đã nâng lên tầm văn hóa. Người 
tách sen, ướp sen, sàng gạo sen, ủ sen phải thật sự 
sạch sẽ, thanh tịnh, không phải ai và không phải lúc 
nào cũng có thể ướp sen. Đó có lẽ cũng là sự kính 
cẩn, sự tôn nghiêm trong cốt 
cách người Hà thành 
xưa đến nay, không 
nhiều nghệ nhân 
làm trà sen 
còn lưu giữ 
được.

Trà sen Tây Hồ có sự hòa nguyện và ăn ý đến 
hoàn hảo giữa cái ngọt sâu tinh tế của Trà Shan 
Tuyết ở Phìn Hồ - Hoàng Su Phì thượng hạng, 
với cái hương thơm ngọt thanh, thảo mai mà tinh 
khiết của hoa sen Đầm Trị - Tây Hồ. Trà sen Tây 
Hồ không uống vội. Thưởng thức trà sen là phải 
“chậm”, chậm rãi cầm chén trà trên tay rồi đưa 
ngang mũi ngửi, để cảm nhận cái hương thơm 
thanh khiết của hoa sen rồi thong thả mà nhấp 
từng ngụm nhỏ, để nghe cái vị ngọt sâu lắng đọng 
ngay trong cổ họng, để cảm nhận cái hương sen 
như len lỏi vào khoang miệng như sóng vỗ mạn 
thuyền nhẹ nhàng giữa lau lách mà chiếm lĩnh lấy 
vị giác. Trà sen Tây Hồ khá được nước, pha đến 
nước thứ tư mà vẫn cảm nhận được hương sen tỏa 
ra rất rõ ràng. Khi pha trà sen Tây Hồ, nên chọn 
nước mưa, đun nước sôi ở 850C để trà đạt được vị 
ngọt bùi và hương thơm thuần khiết nhất. Không 
nên pha trà sen Tây Hồ quá đậm mà chỉ pha một 
lượng nhỏ hơn so với các loại trà khác. Vừa cảm 
nhận được hương sen nhẹ nhàng, thoang thoảng, 
vừa cảm nhận được sự chát dịu, ngọt sâu tinh tế 
của trà ngon.

Tiết trời phương Bắc dịu ngọt thơm ngát hương 
sen thanh khiết dồn tỏa vào từng hạt ngọc giáng 
xuống từ Trời – “gạo sen” và trà biến ảo từ tay bà 
tóc mây tinh tế ủ trà vân vi nhịp đều lục bát:

“Lớp	trà	lớp	gạo	từng	tầng,
Ba	ngày	mỗi	đợt	sáu	lần	mới	thôi.
Mdỗi	đợt	sàng	gạo	kỹ	rồi,
Thay	ngay	gạo	mới	xông	hơi	đèn	cầy.
Hoặc	dùng	“hơi	nước	sôi”	thay,
Vị	thơm	mới	đượm	hồn	lay	động	người”.

Cũng như chiếc áo dài Việt Nam thanh thoát, 
nhẹ nhàng, trà sen Tây Hồ sẽ mãi là biểu tượng 

thức uống Việt thanh cao, bởi người Việt hài hòa 
đọt trà xanh trên núi cao với sen hồng nơi đầm 

nước, là thông điệp muốn gửi ra thế 
giới tinh hoa nghìn đời của 

nòi giống Tiên Rồng, 
góp phần tô bồi nền 
văn minh thế giới. n
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TRÊN KHẮP THẾ GIỚI, CÁC NỀN VĂN HÓA ĐỀU CÓ NHỮNG TRUYỀN 
THỐNG ĐÓN NĂM MỚI  KHÁC NHAU VÀ ĐỘC ĐÁO CỦA RIÊNG HỌ. 
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ PHONG TỤC ĐÓN NĂM MỚI KỲ LẠ THÚ VỊ 
MÀ CÓ THỂ CHÚNG TA CHƯA TỪNG BIẾT. 

NHỮNG PHONG TỤC 
ĐÓN NĂM MỚI 

kỳ lạ trên thế giới

Tây Ban Nha
Ở Tây Ban Nha, có phong tục ăn 12 quả nho - mỗi người một quả vào lúc nửa 
đêm của đêm giao thừa. Mỗi quả nho tượng trưng cho sự may mắn trong một 
tháng của năm sắp tới. Ở các thành phố lớn hơn như Madrid và Barcelona, 
mọi người tập trung tại các quảng trường chính để cùng nhau ăn nho và 
chuyền xung quanh những chai rượu cava.

Colombia
Với hy vọng về một năm mới đầy ắp du 
lịch, người dân Colombia xách những 
chiếc vali rỗng đi khắp khu nhà. Đó là 
một truyền thống của năm mới lạ lùng 
và thú vị!

Panama
Để xua đuổi tà ma cho một năm mới 
tươi mới, truyền thống đốt các hình 
nộm (muñecos) của những người 
nổi tiếng như các nhân vật truyền 
hình và nhân vật chính trị ở Panama. 
Những hình nộm có ý nghĩa đại diện 
cho năm cũ.

Scotland
Trong lễ kỷ niệm đêm giao thừa của Scotland ở Hogmanay, 
“bước chân đầu tiên” được thực hiện trên khắp đất nước. 
Người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà trong năm mới nên 
mang theo một món quà để cầu may. Người Scotland cũng 
tổ chức các buổi lễ đốt lửa, nơi mọi người vừa diễu hành vừa 
xoay những quả cầu lửa khổng lồ trên các cột, được cho là 
biểu tượng của mặt trời, để thanh tẩy cho năm mới sắp tới.

DUY KHANG
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Hy Lạp
Theo truyền thống, một củ hành được 
treo trên cửa trước của các ngôi nhà vào 
dịp Năm mới ở Hy Lạp như một biểu tượng của 
sự tái sinh trong Năm mới. Vào ngày Tết, cha 
mẹ đánh thức con cái bằng cách dùng hành tây 
đập vào đầu chúng.

Đan mạch
Người dân Đan Mạch chào năm mới bằng cách 
ném đĩa và ly cũ vào cửa gia đình và bạn bè để 
xua đuổi linh hồn xấu. Họ cũng đứng trên ghế và 
cùng nhau nhảy xuống vào lúc nửa đêm để “nhảy” 
sang tháng Giêng với hy vọng may mắn.

Phần Lan
Ở Phần Lan, người ta dự đoán năm tới bằng cách đúc 
thiếc nóng chảy vào một thùng chứa nước, sau đó diễn 
giải hình dạng kim loại sau khi cứng lại. Một trái tim 
hoặc chiếc nhẫn có nghĩa là một đám cưới, trong khi 
một con tàu dự đoán du lịch và một con lợn tuyên bố 
sẽ có nhiều thức ăn.

Philippine
Bạn sẽ tìm thấy các hình tròn 
trên khắp Philippines vào 
đêm giao thừa như đại diện 
của đồng xu tượng trưng cho 
sự thịnh vượng trong năm tới. 
Nhiều gia đình bày hàng đống 
hoa quả trên bàn ăn và một số ăn 
đúng 12 quả tròn (phổ biến nhất là 
nho) vào lúc nửa đêm. Nhiều người cũng mặc đồ 
chấm bi để cầu may.

Brazil
Ở Brazil, cũng như các quốc gia Trung 
và Nam Mỹ khác như Ecuador, Bolivia 
và Venezuela, người ta cho rằng may 
mắn khi mặc đồ lót đặc biệt vào đêm 
giao thừa. Màu sắc phổ biến nhất là 
màu đỏ, được cho là mang lại tình yêu 
trong năm mới và màu vàng được cho 
là mang lại tiền tài.
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Việt Nam là đất nước chịu ảnh hưởng lễ 
giáo phong kiến. Đặc biệt là Nho giáo 
trong một thời gian dài. Vì vậy, chuyện 

hôn nhân của con cái đều do cha mẹ sắp đặt, 
bởi nhiều lý do. Lý do khá hữu lý là tuổi nên 
vợ thành chồng của con trai, con gái thời ấy 
thường rất trẻ. “Nữ thập tam, nam thập lục” 
(con gái mười ba, con trai mười sáu). Và phải 
trải qua sáu lễ mà người xưa gọi là “lục lễ”. Tục 
ngữ có câu: “Lục lễ bất bị, trinh nữ bất hành”, 
có nghĩa là sáu lễ chưa đủ, người con gái trinh 
nguyên chưa lên xe hoa về nhà chồng. Sáu lễ 
gồm: Lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ 
nạp tệ, lễ thỉnh kỳ và lễ thân nghinh.

Chế độ phong kiến Việt Nam suy sụp từ 
giữa thế kỷ thứ 19. Từ đó, mất dần sự ảnh 
hưởng của Nho giáo trong xã hội nước ta. 
Trong phong tục cưới gả cũng có sự thay đổi 
mà câu nói còn lưu truyền “Cổ tuyên lục lễ, 
hậu thế tồn tam”. Xưa nay quy định sáu lễ, đời 
sau còn giữ lại ba. Ba lễ đó là: Lễ dạm, lễ hỏi 
và lễ cưới. 

Trước lễ cưới, nhà hai họ được trang trí 
đẹp mắt bởi những cây trái, hoa lá có trong 
vườn nhà. Đó là hai cây cau trổ bông với 
buồng trái xum xuê. Có đôi dây trầu quấn 
quýt, tượng trưng cho tình chồng, nghĩa vợ, 
kết đôi keo sơn gắn bó, phước lộc dồi dào, con 
cháu dồi dào, theo quan niệm của người xưa. 

Lễ cưới tương đương lễ thứ sáu (Lễ thân 
nghinh) trong lục lễ. Vì vậy, trong khay trầu 
rượu là sáu miếng trầu cau sính lễ cùng số 
mâm quả bao giờ cũng được tính theo số 
chẵn: bốn quả, tám quả, mười hai quả,… Số 
mâm quả này được giao cho các nam thanh, 
nữ tú bưng trong ngày rước dâu và phải ghi 
nhớ, khi đi bưng mâm quả nào thì về với mâm 
quả đó. Tập tục này nhằm tránh cho đôi trẻ 
sự thay lòng, đổi dạ trong cuộc hôn nhân. 

Trước đây, lễ cưới diễn ra trong hai ngày. 
Ngày đầu gọi là “nhóm họ” và ngày sau là 
lễ cưới của cả hai nhà trai, gái. Trong ngày 
nhóm họ, ở nhà trai chỉ có cha mẹ chàng trai 
và cô dâu – chú rể và ngược lại. Thành phần 
tham dự trong ngày nhóm họ là thân quyến 
xa xôi và bà con lối xóm đến chung vui cùng 
gia đình và gởi quà mừng cho cô dâu – chú 
rể. Trong không khí rộn ràng và trang trọng, 
gia đình nhà trai kiểm tra mâm quả trước giờ 
rước dâu. 

Dân trí ngày càng một nâng cao, tự nó làm 
tròn chức năng “gạn đục, khơi trong”, để rồi, 
những hủ tục trong cưới xin dần bị xã hội đào 
thải. Với tinh hoa của văn hóa trầu cau truyền 
thống được lưu giữ rồi hòa quyện với hơi thở 
của cuộc sống mới, làm nên một nghi lễ tơ 
hồng. Hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc 
dân tộc mà xã hội chúng ta đang xây dựng 
để trở thành nét văn hóa trong nghi lễ cưới 
xin của cuộc sống mới. Thế giới đang kêu 
gọi, hiện đại và truyền thống. Đám cưới cổ 
truyền Nam Bộ như một thách thức “ôn cố, 
tri tân”, cũng để nhìn lại đạo vợ chồng, nghĩa 
tào khang làm nên nếp nhà văn hóa của người 
Việt Nam xưa. n

PHƯƠNG QUANG
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Từ Khu Du lịch Thác Giang Điền, du khách đi 
tiếp khoảng hơn 1 km nhìn bên tay phải là 
gặp cổng chào của Khu Đô thị Suối Son. Từ 

cổng chào đi vào vài chục mét du khách sẽ thấy thấp 
thoáng một bức tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát và 
mái chùa dần hiện ra, bao bọc xung quanh là những 
hàng dương cao vút, xanh thẫm. Đi vào bên trong, 
phía trước chánh điện một bức tượng Phật Quan Âm 
Bồ Tát hiện ra uy nghiêm với chiều cao 19m, nặng 
đến 480 tấn. Đặc biệt của bức tượng là được tạc bằng 
đá hoa cương trắng nguyên khối;  xung quanh khuôn 
viên chùa có những lối đi nhỏ, dọc hai bên đường 
đi với nhiều cây cỏ, hoa lá khoe sắc. Tại nơi đây, du 
khách sẽ bắt gặp các công trình văn hóa tâm linh ấn 
tượng như: Lâm viên Đại Bi Chú với 84 tôn tượng hóa 
thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, công trình khắc kinh 
trên những khối đá nặng hàng trăm tấn....

Đôi nét về sự hình thành ngôi Già Lam 
nổi tiếng linh thiêng

Vào những năm đầu của thập niên 90 - thế kỷ 
trước, có một nhà sư trẻ đã rời bước khỏi chốn thị 
thành Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt đi đến nơi xa xôi hẻo 
lánh để tu tập, hành đạo. Nơi đây nhà sư trẻ đã kiến 
tạo nên một ngôi Thiền tự uy nghiêm, hùng vĩ…

Sa môn Thích Giác Hiếu – Trụ trì ngôi chùa 
nổi tiếng này, thầy  đã chia sẻ với chúng tôi về “cơ 
duyên” từ những ngày đầu hình thành ra ngôi Già 
Lam và lý do tại sao đại chúng bốn phương thường 
gọi Viên Giác Thiền Tự bằng cái tên gần gũi, thân 
thương là Chùa Đèn Cầy, thầy chia sẻ: Từ lúc mới lên 
9 tuổi thầy được gia đình gửi vào chùa để tu học, đến 
năm 19 tuổi thì xuất gia, năm 25 tuổi thầy được thọ 
giới Tỳ Kheo tại Tổ Đình Giác Nguyên (TP.HCM). Với 
một tâm hồn thanh tịnh luôn hướng về phật pháp 
lại thích gần gũi với thiên nhiên, cỏ cây,  thầy quyết 
định rời thành phố, nối bước Hòa thượng Bổn sư 
Thích Minh Nghĩa dừng chân tại một khu đồi hoang 
vắng gần thắng cảnh Thác Giang Điền, sớm hôm, 
ngày đêm tu tập, ngân nga kinh kệ trong ngôi Già 
Lam Thiền viện Toàn Giác; khi “duyên tròn quả đủ”, 
thầy đã bắt tay vào khai khẩn đất đai gần khu vực 
Thiền viện Toàn Giác để thành lập một thiền thất 
nhỏ và đặt tên là Thiền thất Viên Giác (hiện tại là 
Viên Giác Thiền Tự).

Từ khi hình thành Viên Giác Thiền Tự, đều đặn 
mỗi tháng cứ đến chiều 18 rạng sáng 19AL và các 
ngày lễ lớn như; lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, lễ vía Quán 
Thế Âm Bồ Tát…Ngoài việc thuyết giảng, thực hiện 
các nghi lễ của Phật giáo thì thầy còn tổ chức lễ rước 

đèn hoa đăng– khi ấy các hàng phật tử mỗi người 
đều cầm trên tay một cây đèn cầy được thắp sáng 
đồng loạt, tập trung trước chánh điện nghe thuyết 
giảng Phật pháp; sau đó tất cả mọi người đi một vòng 
quanh khuôn viên chùa và chánh điện để niệm phật 
và cầu nguyện; cầu cho quốc thái dân an, cầu siêu 
độ cho người đã khuất, cầu an lạc cho mình, cho gia 
đình và cho mọi người…”. Việc tổ chức nghi lễ và rước 
đèn hoa đăng cũng giống như những Chùa, Thiền 
viện khác thôi, nhưng “không hiểu sao”, có lẽ do các 
Phật tử đến dự lễ và rước đèn quá đông, nên đã tạo 
một điều gì đó ấn tượng, khó phai trong lòng các 
phật tử. Chỉ sau một vài lần tổ chức lễ rước đèn hoa 
đăng thì các phật tử “tự” đặt thêm tên cho chùa là 
“Chùa Đèn Cầy” mà ít khi gọi là Viên Giác Thiền Tự.  
Thầy Giác Hiếu chia sẻ.

Chùa Đèn Cầy trải qua một thời gian nhiều thăng 
trầm biến đổi, nhiều năm để trùng tu, xây dựng lại. 

Cho đến hôm nay đã hoàn thành được Ngôi Chánh 
điện với dáng vẻ uy nghiêm mang phong cách của 
những ngôi Thiền tự thời Lý- Trần; đi kèm với chánh 
điện là một số công trình văn hóa tâm linh nổi bật, ấn 
tượng nhất nhì Đông Nam Á. Hiện nay, trong toàn bộ 
khuôn viên (rộng hơn 5 hecta) bao gồm chánh điện và 
các khu tăng xá, thiền thất; các công trình lớn như: 
Lâm viên đại bi chú, có 84 tôn tượng hóa thân của Bồ 
Tát Quán Thế Âm, 1 giảng đường hơn 6.500 m2; Tầng 
2 - 3 giảng đường và tổ chức các khóa tu tập, hành trì 
của các tăng ni, phật tử; công trình khắc kinh trên 3 
khối đá, mỗi khối nặng trên 400 tấn và 1 khối đá nặng 
hơn 180 tấn được khắc Kinh Phổ Môn; và bao bọc xung 
quanh toàn bộ khuôn viên chùa được lót đá sạch sẽ.

Một ngày ở Chùa Đèn Cầy là một ngày được sống 
trọn vẹn trong niềm an lạc của sự tĩnh lặng và bình 
yên, sự tất bật của cuộc sống đời dường như không 
còn tồn tại thay vào đó sự thanh tịnh, bình an; như 
được khai thông tuệ giác, hướng về những giá trị của 
sự an lạc và hạnh phúc. n

ĐỨC HẢI

Viên Giác Thiền Tự còn gọi là Chùa Đèn Cầy - là một ngôi chùa nổi tiếng linh 
thiêng có địa chỉ tại ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai. Nơi đây có nhiều công trình Văn hóa tâm linh Phật giáo ấn tượng đạt kỷ 
lục Guinness Việt Nam -  là điểm sinh hoạt văn hóa, du lịch tâm linh nổi tiếng 
tại khu vực miền Nam từ nhiều năm nay.

Ngôi	Già	Lam	nổi	tiếng	
linh	thiêng với	nhiều	
công	trình	văn	hóa	tâm	
linh	ấn	tượng

Với một tâm niệm hoằng pháp lợi sinh. Hiện nay, ngoài việc 
chăm lo cho các qúy chư tăng - ni và phật tử, phát huy những 
giá trị văn hóa tâm linh tại Chùa Đèn Cầy, thầy Thích Giác Hiếu 
hiện đang còn tiếp tục khai khẩn, cải tạo vùng đồi núi (với 
diện tích khoảng 6ha) thuộc xã Quang Trung, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai để bắt tay xây dựng một Tu viện đặt tên là 
Tu viện Viên Giác Núi Soklu, để quý chư tăng – ni, phật tử các 
tỉnh thành có nơi chốn về tu tập và hoạt động phật sự, sinh 
hoạt văn hóa tâm linh.

Chánh điện Viên Giác Thiền Tự (Chùa Đèn Cầy)

Sa môn Thích Giác Hiếu – Trụ trì Viên Giác Thiền Tự (Chùa Đèn Cầy)

Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát 
(Tứ diện Ngũ phương) bằng đá trắng 
nguyên khối (chiều cao 19m, nặng 480 
tấn) đạt Kỷ lục Guinness Việt Nam

Hàng tháng đến chiều 18 rạng sáng 19AL và các ngày lễ  lớn trong năm, 
Chùa tổ chức Lễ rước đèn hoa đăng, có hàng chục ngàn phật tử đến từ 
các tỉnh thành trên cả nước.
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TẢN MẠN

CAMPUCHIA
Tết ở Campuchia gọi là tết Chol Chnam 

Thmay. Đây là Tết mừng năm mới của quốc gia 
Phật giáo (hơn 90 % dân số Campuchia theo 
đạo Phật). Để bày tỏ sự thành kính đối với các vị 
Thần và cầu mong sự may mắn trong năm mới, 
khi vào chùa phải để giầy dép bên ngoài, không 
được phép đội mũ. Đặc biệt là không được đứng 
gần và đụng chạm vào các nhà sư. Nếu muốn 
chụp một vài kiểu ảnh để kỷ niệm chuyến đi, dĩ 
nhiên rồi, bạn phải xin phép trước để tránh sự 
rắc rối có thể xảy ra. Một điều chú ý khác là khi 
vào các đền chùa, bạn không được nói chuyện 
ồn ào và phải ăn mặc nghiêm chỉnh. Nếu 
không, sẽ bị coi là bất kính với Thần Phật.

Tết Nguyên đán đối với người Hàn Quốc- 
Triều Tiên, Tết Nguyên đán theo tiếng Hàn 
gọi là Seollal. Đây là đại lễ quan trọng nhất 
trong năm của người Hàn Quốc – Triều 
Tiên. Điều cấm kỵ là không trao quà tết là 
giày vì quan niệm của người Hàn Quốc đó 
là báo hiệu sự chia ly, xa cách. Tuy nhiên, 
vào những ngày này vẫn có thể tặng giày 
cho nhau nhưng người nhận cần đưa lại 

một món tiền nhỏ 
- mang tính tượng 
trưng, coi đó như là sự 
mua bán trao đổi thông 
thường. Đặc biệt, người Hàn Quốc – Triều 
Tiên tránh ngủ trong đêm giao thừa. Bởi 
theo người dân ở đây, nếu ngủ trong đêm 
giao thừa, lông mi sẽ bị bạc và đầu óc sẽ bị 
kém minh mẫn. 

ẤN ĐỘ
Đối với đất nước Ấn Độ, đây là quốc gia 

hội tụ rất nhiều tôn giáo khác nhau. Trong 
nhiều năm trở lại đây, rất nhiều người Việt 
Nam đến Ấn Độ để chiêm bái các thánh tích 
của Đức Phật. Hơn nữa  Ấn Độ là đất nước 
có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng một 
nền văn hóa đặc sắc, độc đáo, có rất nhiều 
đền thờ cổ kính và linh thiêng. Khi đến Ấn 
Độ, ai cũng  muốn được ghé tham quan 
những địa điểm này. Mặt khác, Ấn Độ  là 
quốc gia có số người theo đạo Hồi rất đông. 
Do đó, đến quốc gia này trong thời gian nào, 
kể cả không phải là những ngày Tết thì bạn 
cũng cần biết những điều cấm kỵ sau đây: 
Không ăn mặc hở hang khi đi ra đường cũng 
như khi tham quan những nơi linh thiêng. 
Khi vào trong các thánh đường, tất cả đều 
phải bỏ giày dép ở bên ngoài. Không thể hiện 
tình cảm thái quá nơi công cộng. Nam nữ 
ôm hôn nhau ở nơi công cộng là điều không 
thể chấp nhận và nếu vi phạm và bị bắt gặp, 
bạn có thể sẽ bị phạt  tù 3 tháng. Theo quan 

HÀN QUỐC – TRIỀU TIÊN

Ở Việt Nam, trong những năm trở lại đây, do 
có điều kiện về kinh tế hơn, quan niệm “ăn 
Tết” đã được nhiều người thay bằng “ chơi 

Tết”, bằng các chuyến du lịch trong và ngoài nước. 
Nếu đi du lịch trong dịp Tết, nhiều người thường 
chọn điểm đến là các nước châu Á,  gần với Việt 
Nam. Bởi vừa hợp với túi tiền, quỹ thời gian và 
cũng là những quốc gia cùng “ăn Tết Nguyên đán” 
với Việt Nam. Đó là các  nước và vùng lãnh thổ như  
Cappuchia, Trung Quốc - Hồng Kông, Đài Loan 
(Trung Quốc), Mông Cổ, Hàn Quốc - Triều Tiên, 
Singapore, Ấn Độ, Bhutan.

Tuy nhiên, cùng “ăn tết Nguyên đán” nhưng 
mỗi quốc gia lại có phong tục tập quán và những 
kiêng kỵ của riêng mình. Do vậy, bạn cũng cần 
biết để không bị “lỗi” khi đến các quốc gia đó 
trong dip Tết.
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SINGAPORE

Trong nhiều năm 
trở lại đây, Singapore 
là điểm đến của 
những chuyến du lịch 
của nhiều người Việt 
Nam. Nhất là dịp Tết cổ 
truyền. Tết Nguyên Đán ở 
Singapore cùng với thời điểm đón năm mới 
của Việt Nam - mùng 1 tháng Giêng âm lịch. 
Trước đó, ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người 
Singapore tổ chức lễ cúng ông Công ông Táo 
như Việt Nam. Khi tiễn ông Táo về trời, người  
Singapore thoa một chút mật ong hoặc 
đường và rượu lên môi hình nhân ông Táo. 
Làm như vậy để ông Táo sẽ báo cáo những 
điều tốt đẹp nhất tới Ngọc Hoàng, giúp gia 
chủ gặp nhiều may mắn suốt cả năm.  

Những ngày Tết ở Singapore thường diễn 
ra lễ hội mùa Xuân với 3 sự kiện nổi bật: 
Lễ hội Hoa đăng Lễ hội Singapore River 
Hongbao và Lễ hội đường phố Chingay cùng 
nhiều hoạt động khác. Các lễ hội trên đây 
thể hiện sự pha trộn văn hóa của nhiều dân 
tộc. Bao gồm cả văn hóa Trung Hoa thông 
qua các gian trưng bày và hoạt động biểu 
diễn. Khu trưng bày những bức tượng khổng 
lồ của các thần thoại Trung Hoa như Thần 
Tài và 12 con Giáp cũng như chương trình 
biểu diễn hàng đêm của các nghệ sỹ đến từ 
Tây Tạng. Có thể nói, đến Singapore vào dịp 
Tết Nguyên đán là đến với mùa lễ hội. 

Nếu các bạn đến các quốc gia vừa nêu 
trên trong dịp Tết Nguyên đán, tốt nhất bạn 
hãy tìm hiểu kỹ hơn về những phong tục tập 
quán và những điều kiêng kỵ để niềm vui 
của chuyến đi được trọn vẹn hơn.

TRUNG QUỐC – 
HỒNG KÔNG 

Trong những ngày Tết, mọi người 
kiêng cắt tóc, gội đầu. Bởi theo tiếng 
địa phương, từ “tóc” và từ “thịnh vượng” 
có âm đầu trùng với nhau. Cho nên nếu 
cắt tóc, gội đầu tức là gột bỏ sự may mắn. Ngoài ra, 
người Trung Quốc – Hồng Kông cũng kiêng kỵ các 
việc như đánh vỡ đồ đạc, quét nhà, đổ rác, giặt giũ. 
Bởi vì như vậy,  trong năm mới sẽ “hao tiền tốn của”. 

Có một chi tiết bạn cũng nên biết là Người Hoa 
không mua sách vào dịp năm mới bởi chữ “thư” – 
sách trong tiếng hoa đồng âm với chữ “thâu” – thua. 
Cho nên không mua sách để không bị thua! 

MÔNG CỔ
Tết cổ truyền của Mông Cổ gọi là Tsagaan Sar 

nghĩa là Bạch nguyệt (trăng màu trắng). Trong 
những ngày “Bạch nguyệt”, người Mông Cổ có nhiều 
điều kiêng kỵ như: Trước hết là không mặc trang 
phục có màu sắc sặc sỡ, vốn vẫn mặc thường ngày. 
Thay vào đó chỉ mặc trang phục màu trắng để cầu 
mong sự cát tường trong năm mới. Đối với những gia 
đình đang chịu tang, không được đến chúc tết các 
gia đình khác (cũng giống như ở Việt Nam), không 
quát mắng người khác để tránh xui xẻo cho cả năm. 
Những người có khúc mắc, mâu thuẩn với nhau đều 
tự hòa giải để tất cả đều thoải mái 
đón tết Tsgaan Sar. Đặc biệt, 
những nợ nần tiền nong 
đều thanh toán trước 
khi đón năm mới (giống 
phong tục ở Việt Nam ). 

niệm của người Ấn Độ, tay trái luôn bị xem 
là không sạch sẽ. Do đó khi đến Ấn Độ, tuyệt 
đối không đưa và nhận một vật gì đó cho 
người bản địa bằng tay trái. Vì điều đó bị xem 
là một hành động bất lịch sự, kém văn minh. 
Thịt bò là món khoái khẩu của người Việt (và 
của người dân ở nhiều quốc gia) nhưng ở Ấn 
Độ là đất nước mà phần lớn mọi người theo 
đạo Hồi. Trong tôn giáo này, bò được xem là 
một loài vật linh thiêng trong đời sống tâm 
linh của người dân quốc gia Nam Á này. Vì 
vậy, ăn thịt bò tại đây được xem là hành vi 
trái đạo đức, vi phạm pháp luật. Và nếu đồ 
dùng của bạn - những chiếc túi hay bất cứ 
vật dụng gì được làm từ da bò, cũng không 
mang theo người khi đi ngoài đường hay đến 
các thánh đường hoặc những nơi linh thiêng 
khác. Vì có thể bị phạt rất nặng. Một điều 
cấm kỵ khác khi đến Ấn Độ là không được chỉ 
tay vào người khác hay bất cứ vật gì. Hành vi 
đó bị xem là hành động thô lỗ, bất lịch sự và 
sẽ bị phản ứng ngay lập tức. 

Đ.L
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TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚITập thể lãnh đạo và 
y bác sỹ của BV Ung 
bướu TP.HCM đang 

nỗ lực từng ngày để đạt 
được mục tiêu này. Cùng 
với đó, để thích ứng với 
tình hình mới, BV Ung 
bướu TP.HCM luôn cố 
gắng đảm bảo công tác 
chuyên môn; đồng thời, 
thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch nhằm 
đảm bảo an toàn cho 
người bệnh, thân nhân và 
nhân viên y tế.

Khi tạm chuyển đổi 
công năng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, điểm 
thuận lợi nhất của BV chính là hạ tầng sẵn có của một 
bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại có thể hỗ trợ 
hô hấp một lúc có đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở 
oxy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn). 
Cụ thể, tất cả giường bệnh đều có hệ thống oxy trung 
tâm và hút trung tâm, trong đó, có 100 giường săn 
sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh 
oxy và hút trung tâm – một yêu cầu hạ tầng không 
thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh 
nhân nguy kịch.

Khi trở về trạng thái bình thường mới, BV Ung 
bướu TP.HCM với phương châm để phục vụ người 
bệnh một cách tận tâm, nhanh chóng và an toàn 
nhất. BV Ung bướu đã bố trí, sắp xếp quy trình tiếp 
nhận và khám chữa bệnh trong tình hình mới: đảm 
bảo giãn cách; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K; 
tuân thủ các quy trình phân luồng của bệnh viện.

Trong thời gian tới, BV Ung bướu cơ sở 2 sẽ tập 
trung xây dựng uy tín, thương hiệu, đẩy mạnh triển 
khai các kỹ thuật mới, ứng dụng y tế thông minh, 
đổi mới hoạt động đăng ký khám chữa bệnh theo 
hướng phục vụ tốt cho bệnh nhân nhằm góp phần 

giảm tải tình trạng người dân ra nước ngoài khám 
chữa bệnh. Bệnh viện cần tập trung xây dựng kho 
thuốc điện tử, hồ sơ điện tử, bệnh án điện tử và đẩy 
mạnh chương trình không dùng tiền mặt để giảm 
thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng của bệnh nhân. 
Hướng đến mục tiêu để BV Ung bướu cơ sở 2 sớm 
trở thành cơ sở y tế chuyên sâu khu vực phía Nam và 
khu vực Đông Nam Á. 

TS.BS. Phạm Xuân Dũng – Giám đốc BV Ung bướu 
khẳng định BGĐ BV Ung bướu đã sẵn sàng triển khai 
cả về nhân sự, các quy trình chuyên môn và cả quy 
trình chuyển nguồn bệnh nhân đang điều trị trong 
ngày tại cơ sở cũ hiện hữu (vốn đang quá tải) sang 
khu điều trị ban ngày mới của BV Ung Bướu cơ sở 2 
khi các hạng mục của công trình được bàn giao cho 
bệnh viện trong 2 tuần tới theo như cam kết của Ban 
Quản lý dự án.

Theo kế hoạch của BGĐ BV Ung bướu, trong 
tháng 5/2021, BV Ung bướu cơ sở 1 sẽ bắt đầu đưa 
người bệnh ngoại trú của khối nội về BV Ung bướu cơ 
sở 2 để điều trị và hóa trị trong ngày. Người bệnh đến 
từ các tỉnh và thành phố Thủ Đức (chiếm khoảng 80% 
bệnh nhân điều trị ban ngày của BV Ung bướu cơ sở 
1) sẽ được giới thiệu và hướng dẫn về cơ sở 2 điều trị, 
còn cơ sở 1 sẽ dành cho các bệnh nhân của các quận, 
huyện còn lại của TP.HCM.

Về nguồn nhân lực, TS.BS. Phạm Xuân Dũng – 
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu cho biết bệnh viện 
đã chuẩn bị đủ nguồn nhân lực phục vụ tại BV Ung 
Bướu TP.HCM cơ sở 2 với 1.350 người, đạt chuẩn nhân 
lực của bệnh viện hạng 1 (1,35 nhân lực cho 1 giường 
bệnh nội trú), trong đó: 297 Bác sĩ; 650 điều dưỡng, 
40 dược sĩ, 120 kỹ thuật viên và các nhân viên hành 
chính hỗ trợ. Đa số nhân viên (gần 2/3 trong tổng số 
1.350 nhân viên) làm việc ở BV Ung Bướu TP.HCM cơ 
sở 2 là các nhân viên y tế có thâm niên làm việc nhiều 

năm tại BV Ung Bướu cơ sở 1, trong đó có nhiều 
chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh đội ngũ nhân viên y 
tế nhiều kinh nghiệm được điều chuyển từ cơ sở 1, từ 
năm 2014 đến nay bệnh viện cũng đã tuyển thêm 500 
nhân viên mới để làm việc tại cơ sở 2. Đặc biệt, tất 
cả các bác sĩ tuyển dụng mới đều đã hoặc đang được 
đào tạo chuyên khoa 1 hoặc thạc sĩ chuyên ngành 
Ung bướu và các chuyên ngành hỗ trợ khác, sẵn sàng 
đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh chuyên khoa 
ung bướu.

BV Ung Bướu TP.HCM tin rằng với sự đồng bộ 
về hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất khang trang, 
thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ và đội ngũ nhân viên 
y tế tận tụy, được đào tạo chất lượng cao, BV Ung 
Bướu TP.HCM cơ sở 2 khi đưa vào hoạt động toàn bộ 
sẽ phát huy hiệu quả và đáp ứng được kỳ vọng của 
người dân Thành phố và khu vực phía Nam về một 
bệnh viện chuyên khoa Ung bướu chất lượng cao 
ngang tầm các nước trong khu vực, góp phần quan 
trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành 
phố nhiệm kỳ 2020-2025 về việc xây dựng Thành 
phố trở thành một Trung tâm y tế chuyên sâu của 
khu vực Đông Nam Á. n

Một góc khu hóa trị trong ngày tại BV Ung bướu cơ sở 2 
TS.BS. Phạm Xuân Dũng – 
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu

PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH MỘT 
CÁCH TẬN TÂM, NHANH 
CHÓNG VÀ AN TOÀN NHẤT

Sau thời gian tạm chuyển đổi công 
năng trở thành Trung tâm hồi sức 
Covid-19 với quy mô 1.000 giường. 
Nay BV Ung bướu TP.HCM với 2 cơ 
sở tiếp tục quay trở lại chức năng 
nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là 
cơ sở 2 BV Ung bướu TP.HCM, với 
mục tiêu sớm trở thành cơ sở y tế 
chuyên sâu khu vực phía Nam và 
khu vực Đông Nam Á. 

NGỌC THẠCH

BV UNG BƯỚU TP.HCM: 
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Mặc dù vậy, Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai trong 
năm qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó 

tập trung tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, 
đường thủy, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; 
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 
Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt… 
gắn với công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự 
ATGT nên nhìn chung, tình hình trật tự ATGT trên 
tuyến do Phòng quản lý cơ bản được bảo đảm thông 
suốt, hạn chế tình trạng ùn tắc. 

Ngoài ra, Phòng còn triển khai, thực hiện nhiều 
chuyên đề xử lý vi phạm trật tự ATGT, như: Chuyên 
đề xử lý xe quá khổ, quá tải; chuyên đề xử lý vi 
phạm về nồng độ cồn, ma túy; chuyên đề xử lý tốc 
độ, phần đường, chuyên đề xử lý xe khách vi phạm, 
chuyên đề đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm…

Để làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trên 
các tuyến Quốc lộ, các Đội, Trạm do Phòng quản 
lý đều đã tiến hành điều tra cơ bản tuyến, nắm bắt 

PHÒNG CSGT ĐỒNG NAI: 

Thực hiện đảm bảo ANTT 
và phòng, chống dịch trong 
trạng thái bình thường mới
Đồng	Nai	là	1	tỉnh	có	nhiều	Quốc	lộ	như	1A,	1K,	51,	20;	đường	cao	tốc	TP.	Hồ	Chí	
Minh	-	Long	Thành	-	Dầu	Giây…	các	tuyến	đường	thủy	trên	sông	Đồng	Nai,	phà	
Cát	Lái,	các	kho	cảng	trên	sông	Đồng	Nai	rồi	các	KCN	nên	tỉnh	có	lượng	lưu	thông	
không	ít,	nhất	là	xe	chở	hàng	hóa.	Do	đó,	dịch	Covid-19	xâm	nhập	vào	Đồng	Nai	là	
điều	khó	tránh	khỏi.	Chính	vì	vậy,	trong	năm	vừa	qua,	trách	nhiệm	vừa	đảm	bảo	
an	toàn	giao	thông	(ATGT),	vừa	thực	hiện	tốt	công	tác	phòng,	chống	dịch	của	các	
chiến	sĩ	Phòng	CSGT	Công	an	tỉnh	Đồng	Nai	càng	thêm	nặng	nề,	vất	vả.

1.630 người. CSGT Đồng Nai cũng cấp gần 9.000 
giấy đi đường cho các trường hợp tham gia giao 
thông và cấp hơn 300 giấy nhận diện xe ưu tiên 
cho xe tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Phòng CSGT còn làm tốt công tác 
dân vận, tăng cường các hoạt động, việc làm đảm 
bảo an sinh xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống 
“tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, giúp 
đỡ nhân dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. 

Thời gian qua, Phòng CSGT đã kêu gọi CBCS 
trong đơn vị cùng chung tay và phối hợp với 
các mạnh thường quân tổ chức tặng hơn 7 tấn 
rau, 1 tấn gạo, 45 phần quà (mỗi phần quà trị giá 
1.000.000 đồng) đến hộ dân khó khăn ở vùng 
phong tỏa, những hộ dân sống trên ghe, nhà bè 
tạm, người già neo đơn, người dân vô gia cư… 
Ngoài ra, đợt dịch vừa qua, Phòng CSGT đã vận 
động tài trợ 15.000 chai nước suối, 500 bộ đồ bảo 
hộ, 15.000 khầu trang y tế, 300 chai thuốc sát 
khuẩn và nhiều vật dụng thiết yếu khác phục vụ lực 
lượng chống dịch và người dân trong vùng cách ly.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời 
gian tới, Phòng đã triển khai các giải pháp vừa 
đảm bảo ANTT vừa phòng, chống dịch Covid-19 
trong trạng thái bình thường mới, đặc biệt là dịp 
lễ tết âm lịch, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt các 
kế hoạch, chuyên đề của Lãnh đạo Công an tỉnh, 
đẩy mạnh tăng cường lực lượng, phương tiện thực 
hiện tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ lưu thông trên toàn các tuyến, bố trí 
lực lượng tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông, 
tập trung và kiên quyết xử lý đối với những lỗi là 
nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như tốc 
độ, nồng độ cồn, quá tải, quá khổ.

Đi đôi với công tác tuần tra kiểm soát đơn vị 
còn phối hợp với các Ban ngành đoàn thể đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật tập trung tuyên truyền Luật giao thông 
đường bộ, đường thủy, Luật phòng chống tác hại 
của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ, đường sắt…, thực hiện tốt công tác ĐTCB nhất 
là địa bàn trọng điểm góp phần tích cực cho công 
tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm giảm 
tội phạm, giảm tai nạn giao thông đến mức thấp 
nhất; tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19, chủ động triển khai các biện pháp 
bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng thực hiện các 
phương án tham gia phòng, chống dịch Covid-19 
không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. n
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tình hình ANTT và trật tự ATGT trên tuyến, từ đó 
đưa ra các giải pháp tối ưu. Bên cạnh công tác tuần 
tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT, còn chú trọng 
đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 
nhằm góp phần đảm bảo an toàn trên tuyến như 
trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự 
ATGT.

Trong thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng 
phát và diễn biến phức tạp, Thượng tá Trần Trọng 
Thủy - Phó trưởng phòng CSGT tỉnh chia sẻ: Xác 
định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, ngay 
từ đầu, đơn vị đã quán triệt cho CBCS thực hiện 
nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất 
cảnh giác; phải luôn phát huy tối đa tinh thần trách 
nhiệm, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 trong quá trình công tác và 
sinh hoạt tại đơn vị; mọi trường hợp CBCS lây 
nhiễm hoặc có liên quan đến các trường hợp nhiễm 
Covid-19 không phải do yêu cầu công tác thì cán 
bộ và người đứng đầu, chỉ huy trực tiếp phải chịu 
trách nhiệm kỷ luật theo qui định của ngành. 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh còn tăng 
cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị và các chốt, 
trạm kiểm soát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục 
hạn chế, thiếu sót, chủ động thực hiện có hiệu quả 
công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Một công tác đáng nhắc đến nữa trong quá trình 
chung tay phòng, chống dịch đó là dẫn đoàn người 
hồi hương chống dịch. Theo thống kê của Công an 
Đồng Nai, thời gian qua lực lượng CSGT phối hợp 
cùng các đoàn thể hỗ trợ, tổ chức đưa 17 đoàn với 
57.000 người từ tỉnh Đồng Nai về quê chống dịch. 
Đồng thời cũng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình 
Dương và Công an TPHCM tiếp nhận về Đồng Nai 

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát nước và khẩu trang miễn phí cho người dân

CSGT Đồng Nai dẫn đường cho 700 công nhân về Đăk Lăk ngày 29-7

Nữ CSGT Đồng Nai đeo khẩu trang cho một em bé
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Trong suốt thời gian cao điểm phòng chống 
dịch Covid-19, để kiểm soát tất cả người 
và phương tiện, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh 

Bình Thuận đã yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ của 
các Trạm, Đội của Phòng phải nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, tuyệt đối không để một phương tiện 
nào đi qua chốt mà không được kiểm soát. 

Vì vậy, suốt nhiều tháng chống dịch, hàng trăm 
lượt cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT đã ngày 
đêm bám chốt, ngày đêm nguy hiểm theo dõi, 
kiểm tra từng người, phương tiện đi vào địa bàn 
tỉnh. Trong quá trình đó, cán bộ, chiến sĩ đã phát 
hiện ra nhiều thủ đoạn của các đối tượng xấu, lợi 
dụng dịch bệnh để kiếm lợi bất hợp pháp. Đơn cử 
như việc lợi dụng xe chở hàng thiết yếu, xe phòng 
chống dịch, các loại xe ưu tiên để vận chuyển 
người trái phép. Tuy nhiên, với tinh thần thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của lãnh 
đạo công an tỉnh, của Phòng CSGT tỉnh và với các 
biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tại các 
chốt kiểm soát đã kiểm tra, phát hiện hàng chục 
đối tượng vi phạm. 

Trong đó phải nhắc đến vụ việc khuya ngày 12/9, 
Tổ TTKS của trạm CSGT Hàm Tân  khi tuần tra đã 
phát hiện 1 ôtô tải đông lạnh BKS: 51D-382.14 có 
nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. 
Phát hiện trong xe có 15 người, tiếp tục điều tra làm 
rõ, lực lượng đã truy tìm phát hiện thêm 2 xe ô tô 
con đang trong quá trình chờ xe đông lạnh này đến 
để chở số lượng người trên tiếp tục thông chốt. 

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ tại chốt 
kiểm soát dịch, Phòng CSGT tỉnh còn thành lập 
3 tổ tuần tra lưu động kiểm soát chuyên trách về 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phòng CSGT 
cũng yêu cầu các đội nghiệp vụ trong lúc tuần 
tra phải đặc biệt chú ý, dừng kiểm tra tất cả các 
phương tiện là xe con, xe vận tải hành khách, xe 
container, xe tải đi từ phía Nam qua địa bàn tỉnh 
để kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng lợi 
dụng dịch bệnh để trục lợi. 

LỰC LƯỢNG CSGT TỈNH BÌNH THUẬN:

CHỐT CHẶN VỮNG CHẮC 
BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ATGT 

ĐỨC HÒA

Trong thời gian chống dịch, với sự quán triệt của các cấp lãnh đạo và 
nghiệp vụ, lực lượng CSGT tỉnh đã phát hiện xử lý nghiêm nhiều trường 
hợp và được khen thưởng rất kịp thời

CSGT dẫn đường đưa hơn 1.200 công nhân về quê Ninh Thuận.

Với	tinh	thần	chống	dịch	như	chống	giặc,	
đồng	thời	phải	bảo	đảm	được	Trật	tự	
ATGT,	thời	gian	vừa	qua,	Phòng	Cảnh	sát	
Giao	thông	(CSGT),	Công	an	tỉnh	Bình	
Thuận	đã	nâng	cao	tinh	thần	trách	nhiệm,	
tìm	hiểu	phương	thức,	thủ	đoạn	hoạt	động	
của	các	đối	tượng	để	ngăn	chặn	hiệu	quả,	
kiểm	soát	tốt	người	và	phương	tiện	lưu	
thông	qua	địa	bàn	tỉnh.	Cũng	như	nỗ	lực	
kiểm	soát	tốt	tình	hình	Trật	tự	ATGT	khi	
bước	vào	trạng	thái	bình	thường	mới.

Khi dần bước vào trạng thái bình thường mới, 
theo dự báo những tháng cuối năm 2021, tình hình 
trật tự ATGT sẽ diễn biến phức tạp. Nguyên nhân 
do lưu lượng các loại phương tiện tham gia giao 
thông trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cao khi tỉnh trở lại 
trạng thái bình thường mới để phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội. Nhằm tiếp tục tăng cường 
thực hiện có hiệu quả hơn công tác đảm bảo trật 
tự ATGT những tháng cuối năm 2021, Phòng CSGT 
tỉnh Bình Thuận đã ban hành công khai rất nhiều 
kế hoạch tuần tra kiểm soát cho các Đội, Trạm, 
phối hợp với công an các huyện trên địa bàn QL1A 
để triển khai thực hiện có hiệu quả việc chỉ đạo các 
lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm về trật tự.

Đơn cử như giữa và cuối tháng 11 vừa qua, lãnh 
đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Thuận đã ký nhiều 
quyết định công bố công khai kế hoạch TTKS - 
XLVP trên tuyến QL 1A. Theo đó, đơn vị làm nhiệm 
vụ TTKS - XLVP được giao cho Đội CSGT số 1, Đội 
CSGT số 2, Trạm CSGT Hàm Tân, các Đội, Trạm 
có nhiệm vụ TTKS hoặc phối hợp với công an các 
huyện kiểm tra các loại phương tiện như ô tô 
khách, xe container, ô tô con, ô tô tải, mô tô, xe 
máy... Với các hành vi vi phạm như xử lý nghiêm 
các vi phạm chở hàng quá tải trọng thiết kế của 
xe, quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu đường, 
vi phạm về kích thước của thùng xe, chở hàng rời, 
chất thải, vật liệu xây dựng để rơi vãi mà không 
có bạt che, hoặc có che đậy nhưng vẫn để rơi vãi... 
Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, 
đi không phần đường, làn đường, đi ngược chiều, 
tránh, vượt không đúng quy định, lạng lách, đánh 
võng, hiệu lệnh dừng xe hoặc đội mũ không đúng 
quy định ... Phối hợp ngăn chặn, xử lý các vụ tụ tập 
đông người ... trái pháp luật. Các trường hợp ô tô 
vận chuyển hành khách vi phạm các quy định về 
phòng chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, Phòng CSGT tỉnh đã chỉ đạo các 
lực lượng chức năng có phương án phòng ngừa, 
đấu tranh hiệu quả với các hành vi đua xe và tổ 
chức đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn 
áp theo quy định của pháp luật những đối tượng 
manh động chống người thi hành công vụ. Xây 
dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự ATGT cao 
điểm trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần và các lễ hội Xuân 2022; Tiếp tục 
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp 
luật về trật tự ATGT đến cuối năm gắn với thực 
hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT bám sát chủ 
đề năm ATGT 2021, chuyên đề ATGT cho người đi 
mô tô, xe máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù 
hợp với điều kiện thực tế của địa phương… n

Trong thời điểm cao điểm cuối năm, Phòng CSGT tỉnh đã xây dựng 
nhiều kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự ATGT

Lực lượng CSGT thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát để tuyên 
tuyền cho người dân về luật An toàn giao thông đường bộ.

CB-CS Trạm CSGT Hàm Tân trên đường tuần tra xử lý vi phạm
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BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115:

Lấy người bệnh 
làm trung tâm

Bệnh viện Nhân dân 115 là BV hạng 1, trực 
thuộc Sở y tế TP.HCM với quy mô 1.600 
giường bệnh. Bệnh viện là địa chỉ đáng tin 

cậy của nhân dân TP và các tỉnh, thành phía Nam 
khi đến khám và điều trị. BV hiện có 5 trung tâm 
chuyên khoa mũi nhọn: Thần kinh, tim mạch, thận 
- niệu, ung thư, y học hạt nhân, gây mê hồi sức 
- Hồi sức tích cực. Với phương châm “lấy 
người bệnh làm trung tâm”, lãnh đạo 
Bệnh viện và tập thể y bác sỹ, nhân 
viên Bệnh viện nhân dân 115 đều 
nỗ lực cung cấp các dịch vụ tốt 
nhất các quy trình khám chữa 
cho người bệnh.

Từ lúc dịch bệnh Covid-19 
căng thẳng, Bệnh viện Nhân dân 
115 đã duy trì hoạt động song 
song hai khu: một khu dành cho 
bệnh nhân Covid-19 riêng biệt 
và một khu hoạt động khám chữa 
bệnh thông thường. Hiện nay, khi 
tình hình bắt đầu chuyển biến mới, làn 
sóng thăm khám chữa bệnh bắt 
đầu quay trở lại, Bệnh viện Nhân 
dân 115 sẽ tập trung lực lượng 
nhân sự của Bệnh viện  đang 
tăng tăng cường cho các đơn vị 
đang điều trị, tiêm chủng Covid-19 quay trở về để 
phục vụ người dân. Tiếp tục duy trì 2 khu điều trị 
Covid-19 và khám chữa thông thường.

Trong thời điểm đỉnh dịch, 
Bệnh viện Nhân dân 115 đã 

nỗ lực để nâng công suất, đáp 
ứng tốt nhất nhu cầu điều trị cho 
bệnh nhân Covid-19. Sau giai đoạn 
một với quy mô 200 giường. Số 
bệnh nhân tiếp tục tăng, TP.HCM 
quyết định nâng công suất điều trị 
Covid-19 tại Nhân dân 115 lên quy 

mô 500 giường. Hoạt động theo mô hình đa tầng từ 
điều trị ca bệnh nhẹ đến các trường hợp nguy kịch.

Theo đó, Bệnh viện sẽ có 60 giường hồi sức tích 

Dù phải căng mình trên mặt trận điều trị cho bệnh nhân Covid-19, nhưng BV Nhân dân 115 cũng duy trì hoạt động khám chữa bệnh thông thường.

Bác sĩ Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

BS Huy Thắng cùng bằng chứng nhận đạt 
chuẩn chất lượng điều trị Vàng của 

Hội Đột quỵ Châu Âu

cực và 440 giường hồi sức cấp cứu với 840 nhân 
viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ 
công tác hậu cần, hành chính. Bệnh viện sẽ hoạt 
động trên cơ sở trưng dụng một phần hạ tầng của 
Bệnh viện.

Bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức thu dung, cấp 
cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ trung 
bình, nặng, nguy kịch do các cơ sở y tế chuyển 
đến theo đúng hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật 
của Sở Y tế và Bộ Y tế.

Được biết, đến tháng 11, Bệnh viện Nhân Dân 
115 sẽ triển khai khoa Covid-19, sang tháng 12 
chính thức tiếp nhận Trung tâm Hồi sức Covid-19 
từ Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh viện Nhân 
Dân 115 sẽ phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn 
Thành phố nỗ lực vận hành hiệu quả bệnh viện đa 
tầng trong chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh “mặt trận” điều trị Covid-19, bệnh 
viện Nhân dân 115 cũng phải duy trì “mặt trận” 
khám chữa cho bệnh nhân thông thường, ngoài 
bệnh nhân Covid-19, số bệnh nhân nặng phải 
chạy thận, ghép thận, lọc màng bụng… BV đang 
cứu chữa rất nhiều, mỗi ngày 300-400 người, 
ngoài ra còn có khoảng 500 bệnh nhân đến khám 
chữa các bệnh khác.

Đến thời điểm này, để mọi hoạt động thăm 
khám trở lại bình thường, theo bác sĩ Phan Văn 
Báu - Giám đốc bệnh viện Nhân dân 115 cho biết 
sẽ đưa nhân sự của bệnh viện đang được tăng 
cường cho công tác tiêm chủng, chăm sóc điều trị 
bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, trung tâm 
hồi sức của TP.HCM khi các nơi này kết thúc hoạt 
động điều trị và phòng chống Covid-19 quay về 
phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh thông thường 
của người dân tại TP.HCM và các tỉnh thành lân 
cạnh tại Bệnh viện Nhân dân 115. n
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DU LỊCH ĐÀ NẴNG HÚT KHÁCH 
VỚI DÒNG CONDOSUITES ĐẲNG CẤP

DÒNG SẢN PHẨM CONDOSUITES LÀ SỰ BỔ 
SUNG HOÀN HẢO TRONG BỐI CẢNH THỊ 
TRƯỜNG KHAN HIẾM NGUỒN CUNG VÀ 

THIẾU VẮNG NHỮNG MÔ HÌNH NGHỈ DƯỠNG 
MỚI. ĐÂY CŨNG LÀ THỜI ĐIỂM PHÙ HỢP ĐỂ 

THỊ TRƯỜNG “LÀM NÓNG”, CHUẨN BỊ CHO SỰ 
PHỤC HỒI DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ.

Thị trường Đà Nẵng sôi động trở lại
Được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, 

Đà Nẵng nổi tiếng với bãi biển đẹp nhất hành tinh, nhiều di 
sản văn hoá đặc sắc, các khu vui chơi độc đáo, hấp dẫn cùng 
những resort nghỉ dưỡng đẳng cấp… Nơi đây liên tục khẳng 
định vị thế với các giải thưởng quốc tế như “Điểm đến Sự kiện 
và Lễ hội hàng đầu Châu Á” do Tổ chức Du lịch Thế giới vinh 
danh, “Điểm đến hàng đầu năm 2020” do Google bình chọn… 

Các chuyên gia đánh giá, du lịch Đà Nẵng sẽ phục hồi từ 
cuối năm 2021, tạo động lực cho bất động sản nghỉ dưỡng 
sớm trở lại thời kỳ hoàng kim. Nhất là khi về mặt chính sách, 
hiện Đà Nẵng đã được tăng thêm “trợ lực” với Nghị quyết 43 
của Trung ương, định hướng phát triển du lịch chất lượng cao 
gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và điều chỉnh quy hoạch 
chung TP. Đà Nẵng, trong đó quỹ đất dành cho phát triển du 
lịch cũng như bất động sản nghỉ dưỡng được ưu tiên.

Từ những nền tảng chắc chắn, nhiều thương hiệu bất động 
sản lớn đã sẵn sàng đón đầu xu thế tăng trưởng du lịch thông 
qua các dự án có tiện ích đẳng cấp, sở hữu vị trí đắc địa, điển 
hình là Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Wes-
tern theo mô hình Vogue Integrated Resort tiên phong tại thị 
trường Việt Nam. 

Toạ lạc trên cung đường tỷ đô Trường Sa – Võ Nguyên Giáp, 
Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western là dự 
án duy nhất có thiết kế kiến trúc toàn khu hội tụ đầy đủ các 
dòng sản phẩm nghỉ dưỡng với condosuite sang trọng, khách 
sạn 5 sao cùng villa đẳng cấp. Với địa thế toạ sơn hướng thuỷ, 
Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western sở hữu 
vị trí vàng cùng bãi biển riêng như một ốc đảo thiên nhiên, dễ 
dàng kết nối đến những di sản Hội An, Mỹ Sơn hay những thắng 
cảnh nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng… 

Lấy cảm hứng từ xu hướng và phong cách thời trang nổi 
tiếng thế giới, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best 
Western là khu nghỉ dưỡng tích hợp tiện ích đỉnh cao, chú 
trọng trải nghiệm “All in one – tất cả trong một”, nơi du khách 
có thể nghỉ dưỡng, giải trí, kết hợp công việc. Có thể kể đến 
Hồ bơi phong cách Maldives, Công viên nước Dolphin, Phố THY THÊU

thời trang Milan, Phòng thu La Scala, Phim trường Holywood Aria, 
Trung tâm hội nghị Rome…, không chỉ đáp ứng hoàn hảo mọi nhu 
cầu mà còn thoả mãn yếu tố cảm xúc cũng như trải nghiệm thời 
thượng của du khách, đặc biệt là thế hệ Millennials (8X, 9X) và 
Centennials (10X). 

Nhà đầu tư quan tâm đến mô hình Condosuites   
thời thượng

Condosuites là dòng sản phẩm chủ lực trong Tổ hợp nghỉ dưỡng 
Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western của Tập 
đoàn Danh Khôi khi đưa xu hướng “Vogue” vào trong từng thiết kế 
nội thất theo phong cách retro, giao thoa giữa hiện đại và cổ điển. 
Thêm vào đó, căn hộ được thiết kế theo chuẩn phòng Suite của 
khách sạn, trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất, vật dụng cao cấp và 
dịch vụ đặc biệt. 

Xét về giá trị sử dụng, dòng Condosuites được giới doanh nhân, 
thế hệ Millennials, thế hệ Centennials, những người có nhu cầu 
cao về nghỉ dưỡng theo hướng trải nghiệm yêu thích. Dòng sản 
phẩm này cũng là địa điểm “staycation” và “workcation” lý tưởng, 
nơi du khách nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp làm việc.  

Giữa bối cảnh thị trường du lịch thiếu sản phẩm mới lạ, độc đáo, 
Condosuites đã ngay lập tức trở thành “spotlight” khi vừa được 
giới thiệu ra thị trường, được các nhà đầu tư tích cực tìm hiểu 
thông tin để chạy đua sở hữu mùa cuối năm. Theo anh Hoàng 
Long, nhà đầu tư thâm niên tại thị trường miền Trung, dòng căn 
hộ du lịch thế hệ mới này có sức hấp dẫn đặc biệt không chỉ vì đáp 
ứng được thị hiếu của tập khách hàng thế hệ trẻ, bảo chứng cho 
tiềm năng sinh lời trong tương lai khi đi vào khai thác vận hành, 
mà còn vì thừa hưởng nhiều giá trị từ mô hình Vogue Integrated 
Resort hiện đang là xu hướng toàn cầu dẫn dắt ngành du lịch – 
khách sạn

Giới quan sát đánh giá, việc sáng tạo và cho ra mắt dòng sản 
phẩm này giữa bối cảnh thị trường vừa khan hiếm nguồn cung vừa 
thiếu các yếu tố mới lạ là bước đi chiến lược của Tập đoàn Danh 

Khôi. Khi thị hiếu của du khách và khẩu vị của nhà đầu tư đã 
thay đổi, Condosuites – phiên bản cải tiến kết hợp giữa căn 
hộ du lịch với hệ tiện ích, dịch vụ tương tự như phòng Suite 
trong các khách sạn sang trọng, chính là điều mà những 
người trẻ sành điệu, thành đạt, đề cao trải nghiệm cá nhân 
mang tính tích hợp… mong đợi. Đại diện Danh Khôi cho biết, 
đây là dòng sản phẩm chủ lực, góp mặt vào danh mục sản 
phẩm du lịch – nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam. 

Mới đây, tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự, khách sạn nghỉ 
dưỡng biển hạng sang Aria Da Nang, BW Signature Collection 
By Best Western của Tập đoàn Danh Khôi đã có thêm sự đồng 
hành của Best Western, nhà quản lý vận hành khách sạn, 
resort nổi tiếng thế giới. Thương vụ hợp tác này đã định vị dự 
án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western là 
sản phẩm bất động sản hàng hiệu độc đáo, mang dấu ấn văn 
hoá địa phương kết hợp với các tiện ích và phong cách quản 
lý tiêu chuẩn 5 sao, tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng theo chuẩn 
quốc tế.

Theo đại diện của Best Western, Việt Nam là một thị 
trường trọng điểm trong khu vực châu Á và đây là cơ hội khởi 
đầu quá trình hợp tác lâu dài với Danh Khôi. “Đây được xem 
là dự án trọng điểm của Best Western tại Đà Nẵng nói riêng 
và miền Trung nói chung, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt 
động sẽ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du 
khách”, đại diện BW nhấn mạnh.

Tập đoàn Best Western hiện đang quản lý khoảng 4.700 
khách sạn ở hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam, Best Western 
đã ghi dấu với các dự án lớn ở Hải Phòng, Huế, Đà Lạt, Nha 
Trang, Phú Quốc. Đơn vị này nằm trong TOP 10 công ty có kinh 
nghiệm và uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực quản lý khách sạn, 
khu nghỉ dưỡng, căn hộ với hạng tiêu chuẩn cho đến cao cấp. 

Theo chủ đầu tư, với mức giá chỉ từ 365 triệu đồng, khách 
hàng đã có cơ hội sở hữu ngay căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp 
4 sao tiêu chuẩn quốc tế. Khách hàng còn được hỗ trợ tài 
chính lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán, hỗ trợ 0% lãi 
suất ngân hàng, ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, miễn phí 
thanh toán khoản vay trước hạn; chiết khấu thanh toán vượt 
tiến độ lên đến 17%; cùng ưu đãi đến 55 triệu đồng dành cho 
khách hàng đăng ký tư vấn sớm. Bên cạnh đó, Aria Da Nang, 
BW Signature Collection By Best Western dự kiến mang 
đến mức lợi nhuận đầu tư hơn 260 triệu đồng, ưu đãi thêm 
16,5 triệu đồng cho khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Đà 
Nẵng. Để hỗ trợ các nhà đầu tư, Danh Khôi còn áp dụng chính 
sách cam kết lợi nhuận 12% trong 2 năm đầu tiên, chia sẻ lợi 
nhuận 85% từ chương trình khai thác cho thuê.
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CHÙA LIÊN TRÌ Ở VŨNG TÀU

Thời gian qua, Chùa Liên Trì ở thành phố 
Vũng Tàu đã làm tốt công tác nhân đạo, từ 
thiện, công tác an sinh xã hội; đóng góp 

một phần công sức cùng Đảng, Nhà nước, các 
tổ chức chính trị, xã hội khác để hỗ trợ, chăm lo 
cho người nghèo bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch 
bệnh; hỗ trợ đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ 
nơi tuyến đầu phòng, chống dịch. Những nghĩa cử 
cao đẹp đó đã khơi dậy, truyền cảm hứng của lòng 
yêu nước, sự đoàn kết, thương yêu nhau trong 
quần chúng nhân dân tại địa phương. 

Một số việc làm ý nghĩa và thiết thực của 
Chùa Liên Trì đã thực hiện, đồng hành hỗ trợ về 
công tác “hậu cần” chăm lo cho người nghèo thất 
nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, các công tác 
nhân đạo, từ thiện trong thời gian qua phải kể 
đến như: Phối hợp với chính quyền địa phương, 
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu, Giáo 
hội Phật giáo thành phố Vũng Tàu, các mạnh 
thường quân để thực hiện các chương trình như; 
“ATM gạo - Tình nghĩa quân, dân”, chương trình 
tặng quà cho người dân trong khu cách ly, tặng 
quà cho người lao động thất nghiệp, tặng tiền và 
quà cho hơn 100 tự viện, am thất…trên địa bàn 
Vũng Tàu gặp khó khăn bởi hoàn cảnh dịch bệnh 
không thể tiếp tục lao động, sản xuất được…

Điểm qua một số hoạt động cụ thể như: vào 
27/6/2021 Chùa Liên Trì và Ban Trị sự Phật giáo 
thành phố Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Quân sự thành 
phố Vũng Tàu đã phối hợp vận hành chương trình 
“ATM gạo - Tình nghĩa quân, dân” - hỗ trợ các 
hộ dân có những hoàn cảnh khó khăn do dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh, chương trình này có 
lúc một ngày phát hơn 5 tấn gạo và diễn ra xuyên 
suốt nhiều tháng trời với tổng số lượng được 
phát lên đến hàng trăm tấn gạo; ngày 07/7/2021; 
tổ chức đoàn đến thăm, động viên tinh thần và 
tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch, khai báo y 
tế ở các cửa ngõ ra vào thành phố; ngày 21/7/2021, 
tổ chức đi thăm và tặng quà cho các khu cách ly 
trong thành phố nhằm động viên các chiến sĩ và 
quân nhân đang làm nhiệm vụ tại các khu vực 
phong tỏa để phòng, chống sự lây lan của dịch 
bệnh Covid-19; ngày 29/7/2021 đến thăm, động 
viên tinh thần, tặng quà và ủng hộ đội ngũ các 
y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, 
chống dịch tại Bệnh viện Covid-19 Vũng Tàu; đi 
thăm và tặng quà cho các khu cách ly trong thành 
phố Vũng Tàu…(các phần quà cho các đợt chia 
sẻ gồm có; nước suối, bánh, sữa, kính chắn, hộp 

khẩu trang, hộp viên sủi bọt và tiền mặt).
Không chỉ tích cực phối hợp với Ban Chỉ huy 

Quân sự thành phố Vũng Tàu để thực hiện các công 
tác an sinh xã hội như trên. Bằng tấm lòng của 
mình Trụ trì và các Phật tử của Chùa Liên Trì còn 
thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ 
bùi cho các tự viện, am thất trên địa bàn thành phố 
trong thời gian dài ngưng mọi hoạt động để thực 
hiện giãn cách xã hội. Trong 3 ngày (23 - 25/9/2021), 
Chùa Liên Trì đã cúng dường hỗ trợ tiền và quà hơn 
100 tự viện, am thất trong thành phố Vũng Tàu, với 
tổng trị giá hơn 175 triệu đồng.

Sau khi Bộ Y tế nâng cấp độ dịch Covid-19 tại 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên cấp độ 2, đồng cảm nỗi 
khổ của người dân lao động nghèo, với tinh thần từ 
bi của đạo Phật. Vào ngày 19/11/2021, Trụ trì chùa 
Liên Trì – Đại đức Thích Thiện Thông, Phó Thư 
ký kiêm Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo tỉnh 
BR-VT, đã trao 200 phần quà đến các người dân 
lao động khó khăn do dịch Covid-19, mỗi phần quà 
trị giá 320 ngàn đồng, bao gồm gạo, mì gói, dầu 
ăn, muối, đường…(tổng trị giá 64 triệu đồng); đến 
ngày 28/11/2021, Đại đức Thích Thiện Thông đã đến 
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu trao 
một số nhu yếu phẩm để hỗ trợ cán bộ chiến sĩ 
phục vụ tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố 
Vũng Tàu (nhu yếu phẩm gồm: 20 thùng sữa TH 

true milk, 10 thùng bánh mì ngọt Kinh Đô và 100 
thùng mì gói, tổng trị giá 20 triệu đồng).

Song song với các hoạt động nhân đạo, xã 
hội từ thiện, Chùa Liên Trì còn thường xuyên tổ 
chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các vong linh 
đã nằm xuống trong cơn đại dịch - để tỏ lòng 
biết ơn, nhớ ơn đối với sự hy sinh thầm lặng của 
những anh linh là các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ 
tuyến đầu chống dịch đã vĩnh viễn nằm xuống 
vì sức khỏe của nhân dân, vì sự bình yên cho Tổ 
quốc cùng những đồng bào đã tử vong do đại dịch 
bệnh Covid-19.

Những hoạt động xã hội từ thiện 
thường xuyên tại chùa Liên Trì

Từ nhiền năm qua, chùa Liên Trì đã mở một 
lớp giáo lý khoảng 70 người/lớp, mỗi tuần học 
vào tối thứ bảy để dạy kiến thức Phật pháp cho 
hàng trăm Phật tử; hàng tháng chùa có mở khóa 
tu niệm Phật một ngày để Phật tử cùng nhau 
huân tu tịnh nghiệp, thúc liễm thân tâm, trao dồi 
giới đức. Ngoài ra, chùa còn có một lớp học tình 
thương do cố Hòa thượng sáng lập đã duy trì gần 
20 năm nay, với số học sinh trung bình 120 em 
mỗi năm. Đây là lớp học dành cho các em có hoàn 
cảnh thật sự khó khăn và bất hạnh trong cuộc 
sống. Hằng ngày, các em lo phụ giúp gia đình 
kiếm tiền bằng cách đi bán vé số, đi đánh giày, đi 
lượm bọc ni-lông… Vào năm 2008, chùa Liên Trì 
thành lập Hội Từ Thiện Liên Hữu với hàng trăm 
thành viên. Mỗi tháng, Hội mang những phần quà 
nhỏ bé mà các hội viên đóng góp đến với những 
hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu vùng xa, 
vùng bị thiên tai, những em khiếm thị, những cụ 
già neo đơn nơi Viện dưỡng lão….

Hiện nay, dưới sự điều hành của Đại đức Thích 
Thiện Thông, mọi công tác Phật sự tại chùa Liên Trì 
đều hanh thông, ổn định phát triển. Tiếp nối những 
hoạt động Phật sự, hoạt động về xã hội – từ thiện, 
văn hóa tâm linh, trong nhiều năm qua Đại đức 
Thích Thiện Thông luôn tích cực trong mọi hoạt 
động với tâm niệm “Tất cả vì cộng đồng xã hội”. n

ĐỨC HẢI

“điểm sáng” tích cực về công 

tác xã hội - từ thiện trong thời 

điểm dịch Covid-19 bùng phát

Phật giáo của Việt Nam là nền Phật giáo 
phục vụ cho dân tộc Việt, duy trì bồi đắp 
phẩm chất, phát huy nội lực của người Việt. 
Đây là điểm sáng lung linh làm nổi bật vai trò 
Phật giáo với dân tộc và đồng hành cùng sự 
phát triển của đất nước. Hoạt động từ thiện 
xã hội là hoạt động nhân đạo, là một dấu 
son về văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt 
Nam; tinh thần “tương thân tương ái”; “lá lành 
đùm lá rách”; “thương người như thể thương 
thân”… của ông cha ta từ ngàn xưa để lại và 
cho đến tận bây giờ vẫn còn phát huy những 
giá trị cao đẹp đó và không mai một.

Chùa Liên Trì và BTS GHPG TP Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu đã đi thăm và tặng quà cho các khu cách ly, các chổt kiểm 
soát dịch bệnh trong thành phố Vũng Tàu.

Đại đức Thích Thiện Thông, Trụ trì chùa Liên Trì, Phó Thư ký kiêm 
Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo tỉnh BR-VT (đứng giữa), các sư 
thầy và phật tử chùa Liên Trì
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nhiều đóng góp cho xã hộinhiều đóng góp cho xã hội

Trong thị trường bất động sản đầy sôi động và nhiều cạnh tranh, 
Thiện Nhân Senko Land từ một doanh nghiệp non trẻ đang dần 
khẳng định vị thế của mình. Với việc đặt mục tiêu trở thành nhà phân 
phối độc quyền một số dự án tại Nghệ An, công ty đã và đang ngày 
càng phát triển mạnh mẽ, mang lại những sản phẩm tốt và đáng tin 
cậy cho các khách hàng.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, 
Thiện Nhân Senko Land đã đóng góp mì, 
gạo, thịt lợn với số lượng lớn cho bà con. 
Đề cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong 
cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Đây không chỉ 
là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, mà 
còn là sự lan tỏa những điều nhân ái trong 
đời sống.

Từ những sự lan tỏa yêu thương, mang 
lại những giá trị thiết thực cho khách hàng, 
cộng đồng. Công ty nhận được nhiều sự 
đánh giá cao, sự tín nhiệm của mọi khách 
hàng để vững bước trên con đường phát 
triển, trở thành công ty bất động sản hàng 
đầu. Trong dịp tết đến xuân về, công ty 
Thiện Nhân Senko Land kính chúc quý 
khách hàng một năm mới tràn đầy sức 
khỏe, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. n

TRẦN HÒA

Thiện Nhân Senko Land trong thời gian vừa qua  luôn đề cao tinh 
thần đoàn kết, đồng lòng trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch

Công ty bất động sản Thiện Nhân Senko 
Land điểm đến tin cậy của nhà đầu tư

Thiện Nhân Senko Land – Tạo 
dựng thương hiệu bất động sản 
uy tín

Công ty Thiện Nhân Senko Land có văn 
phòng được đặt tại khối 2, thị trấn Diễn 
Châu, Nghệ An. Công ty hoạt động về lĩnh 
vực chuyên mua bán bất động sản, cung cấp 
cho các khách hàng những sản phẩm bất 
động sản tốt nhất.

Sau một thời gian hoạt động, Thiện Nhân 
Senko Land đã tạo dựng được thương hiệu 
tin cậy trong lĩnh vực bất động sản khu vực 
Bắc Trung bộ nói chung và khu vực Nghệ An 
nói riêng. Công ty, luôn đảm bảo sự minh 
bạch, uy tín cùng như hoàn thành đầy đủ 
các thủ tục pháp lý cho khách hàng.

Thiện Nhân Senko Land hiện nay đã và 
đang mở rộng quy mô với các văn phòng chi 
nhánh tại: Văn phòng Phổ Yên, Thái Nguyên; 
Văn phòng tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Văn 
phòng tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Những thành công này, là cả một sự 
quyết tâm của người làm nghề bất động sản, 
cũng như chữ tín trong kinh doanh, phát 
triển bền vững của doanh nghiệp. Đó chính 
là những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban 
giám đốc của Thiện Nhân Senko Land đã 
dẫn dắt công ty đi đúng hướng, vượt qua 
những gian khó để đạt được sự vinh quang.

Dù chặng đường không quá dài, nhưng 
trong thời cuộc nhiều cạnh tranh, Ban giám 
đốc của Thiện Nhân Senko Land vẫn đưa 
công ty vững bước trên con đường mà Thiện 
Nhân Senko Land hướng đến, khẳng định sự 
uy tín đối với mọi khách hàng.

Tầm nhìn và hướng đi của Thiện 
Nhân Senko Land

Bất động sản vốn là một kênh mang lại 
lợi ích cao và thu hút được nhiều nhà đầu 
tư. Hiểu được điều đó và lấy sự uy tín làm 
kim chỉ nam cho sự phát triển trong tương 
lai, Thiện Nhân Senko Land định hướng trở 
thành nhà phân phối độc quyền của một 
số dự án tại Nghệ An. Công ty không ngừng 
đổi mới, nỗ lực để mang đến cho thị trường 
những sản phẩm chất lượng, đi kèm với đó 

là các dịch vụ chuyên nghiệp mà công ty đã 
và đang mang đến cho khách hàng.

Ngoài những văn phòng chính tại khu 
vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Công ty sẽ tiếp 
tục mở rộng các văn phòng chi nhánh, văn 
phòng đại diện. Để phục vụ và đáp ứng mọi 
nhu cầu mua bán bất động sản của khách 
hàng, mang lại sự chuyên nghiệp, cũng như 
khẳng định vị thế trên thị trường.

Lan tỏa những điều tốt đẹp đến 
cộng đồng

Trong 2 năm qua, đại dịch Covid ập 
đến gây nên những khó khăn, ảnh hưởng 
nặng nề đến các doanh nghiệp, cũng như 
đời sống của người dân. Tuy nhiên, Thiện 
Nhân Senko Land đã thực hiện mục tiêu kép 
trong việc phát triển công ty, cũng như hỗ 
trợ các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người 
dân vượt qua đại dịch.

Công ty hướng đến trở thành nhà phân phối các sản phẩm bất động sản hàng đầu

Công ty lan tỏa yêu thương đến cộng đồng 
trong đợt bùng phát dịch thứ 4
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Dù tình hình dịch Covid -19 vừa 
qua tại TP. HCM diễn ra vô 
cùng phức tạp, doanh nghiệp 

gặp rất nhiều khó khăn do phải đóng 
cửa hoặc thu hẹp kinh doanh để 
phòng, chống dịch. Thế nhưng các 
doanh nghiệp vẫn không quên trách 
nhiệm cộng đồng xã hội, tinh thần 
tương thân tương ái, chung tay chia 
sẻ với các cấp chính quyền thành phố 
phòng, chống dịch. Tiêu biểu như 
công ty Gigamall Việt Nam. Sau khi 
bước vào trạng thái bình thường mới, 
Gigamall tiếp tục chứng minh sức 
hút của mình trên thị trường bán lẻ, 
Gigamall trở thành điểm đến được 
yêu thích cho hành trình trải nghiệm 
mua sắm, vui chơi, giải trí và công 
nghệ của người thân TP. Thủ Đức và 
dân cư khu vực lân cận.

Trước đó, ngay khi dịch bệnh 
vừa bùng phát, nhằm hưởng ứng 
lời kêu gọi của Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
TP. HCM về vận động ủng hộ Quỹ 
mua Vaccine phòng dịch Covid-19, 
đồng thời thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, chung tay, góp sức cùng nhân 
dân TP. Thủ Đức phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19.  Với tấm lòng nhân 
ái và chia sẻ, Công ty Gigamall Việt 
Nam đã ủng hộ 2.000.000.000VNĐ 
(hai tỷ đồng) vào Quỹ mua Vaccine 
phòng Covid-19 và hỗ trợ chăm lo 
cho Cán bộ, Chiến sĩ, Y Bác sĩ đang 
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
dịch Covid-19 và người nghèo bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn TP. 
Thủ Đức.

Là một trong những đơn vị tích 
cực tham gia chương trình Bình 
ổn thị trường TP.HCM, Công ty 

Gigamall Việt Nam luôn triển khai 
kịp thời các hoạt động thiết thực do 
UBND TP.HCM, Sở Công Thương kêu 
gọi nhằm chủ động, đảm bảo cung 
cầu hàng hóa, ổn định giá cả các mặt 
hàng thiết yếu trên địa bàn thành 
phố, kể cả khi dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp Covid-19 lan rộng trên 
cả nước.

Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng 
lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP. 
Thủ Đức về vận động hỗ trợ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn, đồng thời thể hiện tinh thần 
trách nhiệm, chung tay, góp sức 
cùng nhân dân TP. Thủ Đức phòng, 
chống dịch bệnh. Với tấm lòng chia 
sẻ và nhân ái, Công ty Gigamall Việt 
Nam đã ủng hộ 10 tấn gạo cho người 
khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh 
trên địa bàn TP. Thủ Đức vào giữa 
tháng 6/2021.

Với mong muốn được đồng hành 
cùng TP. Thủ Đức trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, đồng 
thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, 
chung tay, góp sức cùng nhân dân 
TP. Thủ Đức phòng, chống dịch bệnh. 
Ngày 21/7/2021, công ty Gagamall Việt 

Nam đã trao tặng TP. Thủ Đức 10.000 
bộ kít xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 
và 10 tấn gạo nghĩa tình nhằm chia sẻ 
chó khăn với người dân TP. Thủ Đức 
trong bối cảnh dịch Covid-19 đang 
hoành hành. Tiếp tục ngày 21/9, công 
ty Gigamall Việt Nam đã tài trợ 10 tỷ 
đồng mua thuốc đặc trị tài trợ cho 
các BV Lê Văn Thịnh, BV TP. Thủ Đức 
và BV Lê Văn Việt điều trị cho bệnh 
nhân nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, Công ty  Gigamall 
Việt Nam còn tổ chức Khu bán hàng 
lương thực thực phẩm và nhu yếu 
phẩm” tại phía trước Trung tâm 
thương mại Gigamall. Hoạt động 
này nằm trong chuỗi “Kết nối cung 
cầu nông sản, thủy hải sản giữa các 
tỉnh thành địa phương với thị trường 
TP. HCM nhằm kiến tạo một điểm 
bán hàng lương thực, thực phẩm 
nhằm phục vụ cho người dân thành 
phố đăng gặp khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19 với giá bình ổn thị trường. 
Đồng thời là cầu nối kết nối các hộ 
nông dân, hợp tác xã, đơn vị sản 
xuất…của các tỉnh thành, góp phần 
giải quyết đầu ra, tiêu thụ nông sản, 
thủy hải sản lương thực thực phẩm, 
nhu yếu phẩm từ các địa phương đến 

CÔNG TY GIGAMALL VIỆT NAM: 
MỘT DOANH NGHIỆP ĐẦY TRÁCH NHIỆM 
VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

với người tiêu dùng TP. HCM với tiêu 
chí phi lợi nhuận.

 Ngoài ra, là một trong những đơn 
vị tích cực tham gia chương trình 
Bình ổn thị trường TP. HCM, Công 
ty Gigamall Việt Nam luôn triển khai 
kịp thời các hoạt động thiết thực do 
UBND TP. HCM, Sở Công Thương kêu 
gọi nhằm chủ động, đảm bảo cung 
cầu hàng hóa, ổn định giá cả các mặt 
hàng thiết yếu trên địa bàn thành 
phố, kể cả khi dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp Covid-19 lan rộng trên cả 
nước. Đồng hành cùng Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Thủ 
Đức, Đại siêu thị CoopXtra  Phạm 
Văn Đồng phối hợp tổ chức “Siêu thị 
nghĩa tình Thủ Đức” và chương trình 
“đi chợ giúp dân mùa Covid-19” trên 
địa bàn TP. Thủ Đức.

Có thể nói, là một doanh nghiệp, 
nhưng Công ty Gigamall Việt Nam 
luôn thể hiện tinh thần hết mình 
đóng góp nguồn lực cho những nỗ lực 
phòng, chống dịch bệnh mà Chính 
phủ đang tích cực triển khai trong 
thời gian vừa qua. Song song với đó 
là tạo điều kiện và đảm bảo cho việc 
kinh doanh phục vụ nhu cầu mua 
sắm thiết yếu của người dân trên địa 
bàn trong giai đoạn dịch bệnh.

Là trung tâm thương mại kiểu 
mới, kết hợp mua sắm và giải trí, sau 
hơn gần 3 năm hoạt động Gigamall 
tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại 
trong chuỗi dịch vụ giải trí, cũng như 
ẩm thực, mua sắm những thương 
hiệu thời trang nổi tiếng…

Trung tâm thương mại Gigamall 
của công ty Gigamall Việt Nam tiếp 
tục chứng minh sức hút của mình 
trên thị trường bán lẻ, Gigamall trở 
thành điểm đến được yêu thích cho 
hành trình trải nghiệm mua sắm, vui 
chơi, giải trí và công nghệ của người 
thân TP. Thủ Đức và dân cư khu vực 
lân cận, đặc biệt trong dịp lễ Noel, tết 
dương lịch, âm lịch sắp tới. n

 
 THÙY DƯƠNG

Trung tâm thương mại Gigamall

Gigamall luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh
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Quản lý thai kỳ
Sàng lọc trước sinh NIPT,

Tiền sản giật, Thalassemia,...

Khám, điều trị bệnh lý phụ khoa,
vú, bệnh lây qua đường

tình dục, thẩm mỹ thu hẹp âm đạo,... 

Khám, điều trị các bệnh
do rối loạn chức năng sàn chậu, 

són tiểu, sa tạng chậu, sa tử cung,...

Ðình chỉ thai giảm đau có gây mê
Tư vấn tránh thai, đặt dụng cụ tử cung,

cấy que tránh thai,...

TRAO NHẬN

NGUỒN
HẠNH PHÚC

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế về chuyên môn kỹ 
thuật Sản Phụ khoa. Mỗi năm, Bệnh viện thực hiện hơn 40,000 ca đẻ, hơn 
1,000,000 lượt thăm khám và điều trị, hàng chục ngàn ca thủ thuật, nổi bật nhất là 
ứng dụng thành công mổ can thiệp y học bào thai - kỹ thuật cao nhất trong lĩnh 
vực sản khoa.
Khi đến với Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội người dân được hưởng dịch vụ khép kín bắt 
đầu từ sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, sàng lọc các bệnh di truyền, tiêm phòng 
vắc xin, chăm sóc thai phụ trong suốt quá trình mang thai

Sàng lọc tim bẩm sinh, thính lực
Sàng lọc 50 bệnh rối loạn chuyển hóa
Sàng lọc Hb/Thalassemia
Sàng lọc thiếu men Biotinidase
Sàng lọc bệnh xơ nang
Sàng lọc tăng sinh thượng bẩm sinh
Sàng lọc hội chứng SCID
Sàng lọc thiếu men G6PD
Sàng lọc suy giáp bẩm sinh
Sàng lọc Phenylketonuria
Sàng lọc Galactosemia

Khám, tư vấn tiền hôn nhân, tiền mang thai
Khám và điều trị hiếm muộn nam nữ

Ðiều trị bệnh lý nam khoa,...

Khám sàng lọc, phát hiện sớm,
điều trị ung thư, phụ khoa,

ung thư cổ tử cung, ung thư vú,...

1900 6922
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XUÂN NHÂM DẦNXUÂN NHÂM DẦN

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
DINH DƯỠNG VIỆT NHẬTDINH DƯỠNG VIỆT NHẬT  

C húc MừngC húc Mừng
Năm MớiNăm Mới

20222022



36   TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM XUÂN NHÂM DẦN 2022   37   

ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND  XÃ TÂN TRIỀU,  ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND  XÃ TÂN TRIỀU,  
QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘIQUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI   

Chúc MừngChúc Mừng
Năm MớiNăm Mới

ĐẢNG	ỦY	–	HĐND		–	UBND		PHƯỜNG	ĐỊNH	CÔNG,	
QUẬN	HOÀNG	MAI,	THÀNH	PHỐ	HÀ	NỘI	

Chúc MừngChúc Mừng
Năm MớiNăm Mới
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Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022

ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND XÃ TÂN VIỆT, 
HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN

ĐẢNG ỦY – HĐND  – 
UBND  XÃ TÂN LẬP,  HUYỆN YÊN MỸ,  

TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HUYỆN 
MÃ GIA HÃNH 

ĐẢNG ỦY – HĐND  – 
UBND  HUYỆN BẢO LÂM, 

TỈNH CAO BẰNG 

Chúc Mừng Chúc Mừng 
           Năm Mới           Năm MớiChúc Mừng Chúc Mừng 

Năm MớiNăm Mới
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ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND XÃ  THÀNH THỌ, ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND XÃ  THÀNH THỌ, 
HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA  HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA                                

Chúc Mừng Chúc Mừng 
           Năm Mới           Năm Mới

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớNăm Mớii

ĐẢNG ỦY – HĐND  – ĐẢNG ỦY – HĐND  – 
UBND  TT. PHÚ XUYÊN, TP. HÀ NỘUBND  TT. PHÚ XUYÊN, TP. HÀ NỘI  I  

ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND XÃ  ĐỒNG THỊNH 
HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC                         

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022
Chúc Mừng Chúc Mừng 

           Năm Mới           Năm Mới

ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND  XÃ  VĨNH THỊNH,  
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

20222022
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ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND  XÃ LONG HƯNG, HUYỆN MỸ HÀO, 
TỈNH HƯNG YÊN

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022

Chúc Mừng Chúc Mừng 
           Năm Mới           Năm Mới

20222022
Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND XÃ NHÂN HÒA, 
HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN 

ĐẢNG ỦY – HĐND  – UBND  XÃ XUÂN DỤC,  
HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN      
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SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, PHƯỜNG AN TẢO, TP. HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN 

Chúc Mừng Chúc Mừng 
           Năm Mới           Năm Mới

20222022
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ĐỊA CHỈ:  KHU 7, THỊ TRẤN TRẠM TRÔI, 
HOÀI ĐỨC, TP. HÀ NỘI

 CÔNG TY TNHH BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT CHÂU Á

Mừng Xuân Mừng Xuân 
Nhâm DầnNhâm Dần

20222022

BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN  BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN  

ChúcChúc  Mừng Mừng 
           Năm Mới           Năm Mới
                                          20222022

ĐC: ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, 
PHƯỜNG AN TẢO, TP. HƯNG YÊN

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓABỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA

ĐỊA	CHỈ:	183	HẢI	THƯỢNG	LÃN	ÔNG	,	PHƯỜNG	QUẢNG	THẮNG,	THÀNH	PHỐ	THANH	HÓA,	TỈNH	THANH	HÓA
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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG TUẤN

ĐỊA	CHỈ:	KHU	CN	VÀ	DT	HOÀNG	LONG	–	PHƯỜNG	LONG	ANH,	THÀNH	PHỐ	THANH	HÓA,	TỈNH	THANH	HÓA.

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂNBỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN

ĐỊA CHỈ: KHU 6, THỊ TRẤN THỌ XUÂN, HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA.

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022



42   TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM XUÂN NHÂM DẦN 2022   43   

2              22
XUÂN NHÂM DẦNXUÂN NHÂM DẦN

ĐỊA	CHỈ:	181	HẢI	THƯỢNG	LÃN	ÔNG,	PHƯỜNG	
ĐÔNG	VỆ,	THÀNH	PHỐ	THANH	HÓA,	TỈNH	

THANH	HÓA.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA.BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA. BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Chúc 
Mừng 
Năm 
Mới

ĐỊA	CHỈ:	724	ĐƯỜNG	QUANG	TRUNG,	PHƯỜNG	ĐÔNG	VỆ,	
THÀNH	PHỐ	THANH	HÓA,	TỈNH	THANH	HÓA.

ĐỊA	CHỈ:	THỊ	TRẤN	BÚT	SƠN,	HUYỆN	HOẰNG	HÓA,	TỈNH	THANH	HÓA.

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BÚT SƠN.ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BÚT SƠN.

Chúc Mừng Chúc Mừng 
           Năm Mới           Năm Mới
                   2022                   2022
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG HẢI

Chúc Chúc 
Mừng Mừng 
Năm Năm 
MớiMới
ĐỊA	CHỈ:	XÃ	QUẢNG	
HẢI	–HUYỆN	QUẢNG	

XƯƠNG	–	TỈNH	
THANH	HÓA.

Chúc Mừng Chúc Mừng 
     Năm Mới     Năm Mới
20222022

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN VĂN BÀN, 
TỈNH LÀO CAI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG THANH HÓA.GIAO THÔNG THANH HÓA.

ĐỊA	CHỈ:	46	BÙI	KHẮC	NHẤT,	PHƯỜNG	ĐÔNG	HƯNG,	THÀNH	PHỐ	THANH	HÓA,	TỈNH	THANH	HÓA

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022
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Ngọc Sơn Dinh 
Điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Núi Dinh - Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu căn cứ cách mạng Núi Dinh nằm sát bên 
quốc lộ 51 thuộc địa phận thành phố Bà Rịa 
và Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Núi Dinh có hình vòng cánh cung theo hướng 
đông nam – tây bắc. Nơi đây là cơ sở cách mạng 
trải qua nhiều thời kỳ kháng chiến; che chở cho 
các bộ đội, chiến sĩ cách mạng của chiến trường 
Đông Nam bộ. Căn cứ Núi Dinh đã được Bộ Văn 
hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) công nhận 
là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào ngày 
16/12/1993. Núi Dinh nằm trong một quần thể các 
dãy núi với các tên gọi khác nhau như: núi Dinh 
(cao 491m), núi Cao (193m), núi Bao Quan (504m), 
núi Da Dâu (436m)...

Trên khu vực núi Dinh còn là nơi hội tụ của 
nhiều ngôi chùa nổi tiếng; trong đó có nhiều ngôi 
chùa có giá trị lớn về mặt tôn giáo cũng như nghệ 
thuật kiến trúc, có nhiều nét riêng và đặc sắc. Một 
trong những ngôi chùa hình thành lâu đời tại khu 
vực núi Dinh đó là Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh nhiều 
năm qua vào các ngày lễ lớn, những ngày rằm trong 
năm được nhiều du khách, các phật tử phương xa 
tìm đến để tham quan, bái phật 

Ngọc Sơn Dinh - điểm du lịch tâm 
linh còn nguyên vẻ hoang sơ của 
núi rừng

Từ TP.HCM, du khách đi theo quốc lộ 51 đến 
Trung tâm thị xã Phú Mỹ, đi thêm vài Km nữa 
nhìn bên tay trái sẽ thấy thấp thoáng một tượng 
Phật Quan Âm lộ thiên đứng trên triền núi. Từ đầu 
đường quốc lộ 51 rẽ trái vô ngã 3 - đường đi vào 
Khu căn cứ núi Dinh chừng 2km là đến chân núi - 
quần thể Di tích lịch sử Núi Dinh.

Nằm sát chân núi là Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh. Đi 
vào bên trong khu vực chính của Tịnh xá du khách 
sẽ thấy một khu vườn Lộc Uyển với nhiều cây cối 
xanh tươi và một số công trình văn hóa tâm linh 

như: Tượng Bồ Tát Di Lạc đứng trên quả địa cầu, 
Phật Thích ca hành đạo…Đặc biệt là công trình 
tượng Phật ngọa thiền to lớn (chiều dài 20 mét, cao 
6 mét), phía bên tay trái là chánh điện (đang được 
trùng tu xây dựng sắp hoàn thiện); và một khu nhà 
nghỉ dành cho phật tử, khách du lịch tham quan; 
bên tay phải là quầy phát hành kinh sách và những 
gian nhà võng để du khách nằm nghỉ ngơi.

Từ dưới chánh điện của Tịnh xá du khách muốn 
lên núi tham quan, thưởng lãm phong cảnh….sẽ đi 
bằng 2 con đường là bằng xe ô tô, xe máy và đường 
đi bộ được lót đá hoa cương sạch sẽ, dọc đường đi 
bên sườn núi có nhiều điểm dừng chân để du khách 
ngắm cảnh, chụp hình…Điểm dừng ở giữa núi Dinh 
là một số công trình tâm linh, nhiều ngôi tịnh thất 
nhỏ; những dãy dành cho tăng, ni, phật tử bốn 
phương về tu tập, du khách hành hương giải lao, 
nghỉ ngơi.

Hằng năm, ngoài những ngày lễ truyền thống 
như Lễ Vu Lan, Lễ Phật Đản Sanh, Lễ tổ (mùng Một 
tháng Hai), ngày lễ Phật thành đạo (ngày 15 tháng 
Chạp)…có hàng ngàn phật tử và du khách khắp các 
nơi về Tịnh xá tham dự lễ và chiêm quan, bái phật. 

Qua thời gian hàng chục năm với những biến 
đổi, thăng trầm, chánh điện Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh 
đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng…Hiện nay, 
Tịnh Xá đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện 
lại ngôi chánh điện và một số công trình khác. 
Thông qua bài viết này, Đại đức Thích Minh Phương 
- Trụ trì Tịnh xá ngỏ lời kêu gọi đến quý phật tử, 
quý mạnh thường quân hoan hỷ phát tâm cúng 
dường, hỗ trợ để Chánh điện và các công trình của 
Tịnh xá sớm được xây dựng hoàn thiện.

ĐỨC HẢI

ĐÔI NÉT VỀ TỊNH XÁ NGỌC SƠN DINH
Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh do Cố Hòa Thượng Thích Minh Hùng 
(sinh năm 1942) sáng lập. Vào năm 1986, Cố Hoà thượng 
Thích Minh Hùng đến vùng núi Dinh khai khẩn, và tu tập. Từ 
bàn tay cần mẫn của mình, Ngài đã khai phá cỏ hoang, cây 
cối để biến vùng đất hoang sơ khô cằn thành vùng đất hoa 
màu tươi tốt và xây dựng một ngôi chùa nhỏ trên núi. Đến 
năm 1989, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền 
địa phương cho phép thành lập Chùa và tên gọi là Tịnh xá 
Ngọc Sơn Dinh - Ngài được bổ nhiệm làm Trụ trì Tịnh xá. 
Đến năm 1994 Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh phát triển thành hai 
khu vực: Khu vực trên núi và ven sườn núi Dinh dành cho 
chư Tăng lấy tên Ngọc Sơn, khu vực đất bằng ngay chân 
núi lấy tên Ngọc Dinh. Đến ngày 11/9/2020, HT Thích 
Minh Hùng đã xả bỏ báo thân. Trước khi viên tịch, Hòa 
thượng đã truyền thừa cho Đại đức Thích Minh Phương kế 
vị trụ trì để tiếp quản trông nom, điều hành Tịnh xá. Đại 
đức Thích Minh Phương là đệ tử chân truyền của cố Hòa 
thượng Thích Minh Hùng, đại đức đã xuất gia theo cố Hòa 
Thượng tu học và hành đạo từ thủa nhỏ và là một trong 
những vị đầu tiên tu học tại Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh.

ĐC: Tịnh Xá Ngọc Sơn Dinh - Thôn Phước Thành, Xã Tân 
Hòa, Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cổng Tam quan đi vào Tịnh xá

Công trình tượng Phật ngọa thiền (chiều dài 20 mét, cao 6 mét) và một số 
công trình văn hóa tâm linh khác…

Chánh điện Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh đã xây dựng được một số hạng mục 
chính, hiện đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện....

Du lịch tâm linh là một trong những loại hình phổ biến trên thế giới và đang phát triển tại 
Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Du lịch Tâm linh lấy yếu tố tâm linh làm mục tiêu để 
đáp ứng nhu cầu về tâm linh, tín ngưỡng gắn liền với những giá trị văn hóa phi vật thể và 
vật thể với văn hóa, lịch sử, tôn giáo và những giá trị tinh thần khác. Chính vì vậy, du lịch 
tâm linh không chỉ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm khám phá vùng đất 
mới, mà còn mang đến những giá trị khác về tinh thần trong mỗi con người...

Công trình tượng Phật ngọa thiền (chiều dài 20 mét, cao 6 mét)

Đại đức Thích Minh Phương được các cơ quan, ban ngành trao tặng 
giấy khen, kỷ niệm chương Vì cộng đồng...



Thức ăn chăn nuôi chứa đầy đủ chất dinh 
dưỡng, là yếu tố giúp vật nuôi phát huy hết 
tiềm năng di truyền của chúng về năng suất, 

đảm bảo thời gian xuất bán của chúng đúng thời gian 
dự định. Đồng thời còn giúp vật nuôi khỏe mạnh, có 
sức đề kháng cao. Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P 
Việt Nam với sự hỗ trợ về KHCN của C.P Thái  Lan đã 
phát triển ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn 
nuôi tại Việt Nam hơn 20 năm qua. Cung cấp thức 
ăn chăn nuôi cho các trang trại trên cả nước với chất 
lượng cao, an toàn và không bị nhiễm vi sinh nguy 
hại, đứng top đầu trong lĩnh vực này. 

Hiện tại, C.P sản xuất các sản phẩm thức ăn chăn 
nuôi gia súc (lợn, bò thịt, bò sữa), thức ăn gia cầm (gà 
thịt, gà đẻ, vịt thịt, vịt đẻ, chim cút), và thức ăn thủy 
sản (tôm, cá). Sản phẩm thức ăn chăn nuôi và thủy 
sản của C.P được sản xuất từ nguồn nguyên liệu được 
kiểm soát chặt chẽ, có hệ thống phòng thí nghiệm 
hiện đại để kiểm soát tốt giá trị dinh dưỡng và tồn 
dư chất cấm trong nguyên liệu. Nhà máy thế hệ mới, 
hiện đại nhất giúp quá trình phối trộn, diệt khuẩn, ép 
viên và đóng gói là những yếu tố tạo thành hệ thống 
hoàn chỉnh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy 
sản chất lượng cao, nâng cao hiệu quả chuyển hóa 
thức ăn của con vật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
và tối đa lợi nhuận cho người chăn nuôi.

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi được kiểm 
soát nghiêm ngặt, áp dụng công nghệ cao trong thiết 
lập khẩu phần cân đối, quản lý quá trình sản xuất tự 
động đảm bảo ổn định về chất lượng sản phẩm.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, C.P ngày càng gặt 
hái được nhiều thành công. Năm 2021, mặc dù gặp 
rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid -19 
diễn biến phức tạp. Nhưng C.P vẫn không ngừng nỗ 
lực để gặt hái được những mục tiêu đã đề ra. Ngày 
09/12/2021 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao 
giải “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021”, 
chương trình có sự tham dự của Phó Thủ Tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam và Đại diện các Bộ, Lãnh đạo 
các địa phương ban ngành liên quan. C.P. Việt Nam 
đã vinh dự nhận chứng nhận “Top 10 doanh nghiệp 
bền vững lĩnh vực sản xuất”.

Năm nay, C.P. Việt Nam vinh dự đạt giải “Giải 
thưởng Top 10 - Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 
năm 2021”. Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh 
doanh khép kín, kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực 
chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, nông nghiệp và công 
nghiệp chế biến thực phẩm, nên công ty cổ phần chăn 
nuôi C.P. Việt Nam luôn xác định tầm nhìn và định 
hướng phát triển bền vững và nâng cao năng lực quản 
trị. C.P đã thiết lập các kế hoạch để ứng phó linh hoạt 
kịp thời với những khó khăn tác động, không những 
đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, đáp ứng tối 
đa nhu cầu của người tiêu dùng mà còn tạo ra hướng 
phát triển bền vững tốt nhất cho doanh nghiệp, đồng 
thời đã và đang thành công khi áp dụng bộ chỉ số CSI 
để vượt qua khó khăn, khẳng định được niềm tin, tầm 
nhìn, nội lực của mình trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, hỗ trợ cộng đồng xã hôi và bảo vệ môi trường, 
thực hiện việc xây dựng chiến lược kinh doanh bền 
vững theo các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ 
(SDGs) về xã hội và môi trường. 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp nhận giải “Top 10 - 
Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực sản xuất” chính là 
nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của cán bộ 
công nhân C.P. Việt Nam trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh cũng như hỗ trợ cộng đồng xã hội và bảo 
vệ môi trường. Đây cũng là động lực để công ty tiếp 
tục phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa. Thông qua 
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, C.P. Việt 

Nam luôn tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ 
môi trường, sử dụng năng lượng hợp lý nhằm giảm 
khí thải nhà kính, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn 
để giảm thiểu tác động vào môi trường, cân bằng hệ 
sinh thái hướng đến sản xuất kinh doanh bền vững. 

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh 
bền vững, C.P. Việt Nam còn quan tâm đến lợi ích 
xã hội với một loạt các hoạt động vì cộng đồng như: 
Hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh và cấp phát 
thuốc cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa,… 
C.P.Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ tích cực 
về tinh thần và vật chất cho người dân các tỉnh Miền 
Trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ. Ngoài 
ra, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, với tinh thần 
chung tay phòng, chống Covid-19, Công ty đã cung 
cấp hàng triệu khẩu trang y tế và thực phẩm miễn 
phí cộng đồng, đồng hành cùng dự án “Bệnh viện tại 
Nhà (Hospital at Home)” hỗ trợ bệnh nhân Covid-19, 
hỗ trợ về tư vấn, bình oxy, máy tạo oxy, xe cấp cứu, 
túi thuốc....

Được vinh danh trong chương trình “Lễ công bố 
các doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam 
2021” là niềm tự hào của tập thể C.P và là thành quả 
của công ty trong việc phát triển doanh nghiệp theo 
hướng bền vững. C.P. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực và 
phấn đấu vì sự phát triển bền vững của công ty và 
cho nền kinh tế – xã hội của Việt Nam. n

THÚY THANH - THÙY DƯƠNG

Được thành lập vào năm 1993 bởi tập 
đoàn C.P, đến năm 2011, Công ty TNHH 
Chăn nuôi C.P. Việt Nam chính thức đổi 
tên thành Công ty Cổ phần Chăn nuôi 
C.P. Việt Nam.  Luôn là doanh nghiệp 
dẫn đầu về sản xuất thức ăn chăn nuôi 
và thủy sản tại Việt Nam. Sản phẩm 
sản xuất từ nguồn nguyên liệu được 
kiểm soát chặt chẽ, có hệ thống phòng 
thí nghiệm hiện đại để kiểm soát tốt 
giá trị dinh dưỡng và tồn dư chất cấm 
trong nguyên liệu. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM: 
Không ngừng phát triển ngành công nghiệp Không ngừng phát triển ngành công nghiệp 
sản xuất thức ăn chăn nuôi

Năm 2021, C.P lần thứ 2  nhận chứng nhận “Top 10 doanh nghiệp bền 
vững lĩnh vực sản xuất”.

Nhà máy sản xuất cám, thức ăn chăn nuôi của C.P luôn được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất khép kín

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi của C.P luôn được khách hàng đánh giá 
cao về chất lượng

46   TẠP CHÍ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
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Cuối tháng 11 vừa qua, Công ty Vietnam Report 
tổ chức Lễ vinh danh Top 10 Công ty uy tín 
ngành Thực phẩm - Đồ uống cùng với Lễ công 

bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt 
Nam năm 2021. Đây là giải thưởng thường niên của 
Vietnam Report nhằm tôn vinh những doanh nghiệp 
có uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh 
vực Thực phẩm và Đồ uống. Giải thưởng năm nay 
ghi nhận nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó 
khăn và “thích nghi an toàn” với đại dịch Covid-19, 
đạt được những thành tựu nổi bật, đem về lợi nhuận 
tăng trưởng cho doanh nghiệp và góp phần hồi phục 
nền kinh tế trong giai đoạn bình thường mới. Vissan 
đã vinh dự đón nhận Danh hiệu Top 10 Công ty uy 
tín ngành Thực phẩm – Đồ uống và Top 500 Doanh 
nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021.

Danh hiệu này là nguồn động lực to lớn tiếp sức 
cho Công ty Vissan ngày càng phát triển vững mạnh 
hơn, đồng hành mang đến những bữa ăn ngon, dinh 
dưỡng đến hàng triệu gia đình Việt.

Bí quyết thành công, đồng thời cũng là động lực 
phát triển của Vissan nằm ở chính sứ mệnh cung 
ứng cho thị trường những sản phẩm thực phẩm 
an toàn, chất lượng cao và giàu dinh dưỡng; không 
ngừng cải tiến để có được những sản phẩm tốt nhất, 
mang đến những trải nghiệm thú vị cùng sự hài lòng 
cho cộng đồng và toàn xã hội. Vissan hiểu rằng để 
sản phẩm của mình được thị trường chấp nhận, đòi 
hỏi sự đầu tư, nghiên cứu, sáng tạo nhiều hơn nữa để 
thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, những mong 
đợi của khách hàng và đáp ứng được xu hướng của 
thị trường.

Công ty sẽ tiếp tục lấy lợi ích của người tiêu dùng 
làm mục tiêu phát triển, đẩy mạnh thương hiệu 
Vissan thành thương hiệu thực phẩm uy tín, chất 
lượng và dinh dưỡng đối với mọi người dân Việt Nam 
bằng việc áp dụng nghiên cứu khoa học để phát 
triển những dòng sản phẩm tối ưu nhất cho người 
tiêu dùng; mở rộng các kênh phân phối bán hàng; 
triển khai liên kết với các đối tác kinh doanh để tiếp 

cận rộng rãi đến người tiêu dùng trong nước và các 
quốc gia khu vực. Với định hướng chiến lược như vậy, 
Vissan sẽ không ngừng nỗ lực để giữ vững lòng tin 
với khách hàng và khẳng định vị thế là thương hiệu 
thực phẩm hàng đầu Việt Nam.

Công ty Vissan đã đi qua chặng đường 51 năm 
chinh phục người tiêu dùng Việt. Đến thời điểm này, 
Vissan có thể tự hào rằng hiện là một trong những 
doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm của cả 
nước. Với sứ mệnh cung ứng cho thị trường những 
sản phẩm an toàn, chất lượng, công ty không ngừng 
xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn bền vững Feed - Farm - Food “Từ trang trại 
tới bàn ăn”, thực hiện sứ mệnh cung cấp sản phẩm 
chất lượng cao, dinh dưỡng, góp phần bình ổn giá 

cả thị trường thực phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm cho cộng đồng. 

Năm 2021, tác động  từ  đại dịch Covid-19 gây ra rất 
nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Vissan đã khắc phục vượt 
qua những khó khăn trước đại dịch Covid-19 để duy 
trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng kịp thời 
và đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân 
Thành phố và các tỉnh trong thời gian thực hiện giản 
cách xã hội. Khó khăn thử thách chưa bao giờ và sẽ 
không bao giờ ngăn được bước tiến của Vissan, bằng 
chứng là những thành tích mà công ty đã đạt được. 

Không chỉ dừng lại ở đó, thấu hiếu được sự khó 
khăn của người dân khi phải đối đầu với đại dịch 
Covid-19, mưa bão ở miền trung cũng như những 
mảnh đời bất hạnh, trong năm qua, Vissan đã vận 
động đóng góp cho quỹ vắc xin Covid-19, luôn kịp 
thời ủng hộ hàng ngàn phần quà đến các lực lượng 
tuyến đầu chống dịch, cũng như người dân có hoàn 
cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của Dịch Covid – 19. 
Các phần quà này dù là những sản phẩm nhỏ bé như 
đồ hộp, Xúc xích tiệt trùng dinh dưỡng, tiện lợi của 
Công ty Vissan sẽ được gửi tới các y, bác sĩ và người 
dân nhằm bổ sung năng lượng hỗ trợ một phần 
những khó khăn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch 
Covid-19. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân, 
tương ái và chia sẻ chân tình, Công ty Vissan mong 
rằng những phần quà này sẽ phần nào tiếp thêm sức 
mạnh và nghị lực cho người dân có hoàn cảnh khó 
khăn vượt qua đại dịch trước những diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh Covid–19 như hiện nay.  Rồi những 
căn nhà tình thường cho người dân ở Bến Tre, 1000 
phần quà và 200 triệu tiền mặt ủng hộ cho bà con bị 
ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miển Trung. n

 ĐỨC HÒA

Với chặng đường 51 năm xây dựng và phát 
triển, công ty Vissan đã trải qua các cột mốc 
quan trọng đánh dấu sự thay đổi cơ bản về cơ 
chế hoạt động để bắt kịp xu hướng phát triển 
kinh tế đất nước cùng sự đồng lòng gánh vác 
để vượt qua muôn vàn khó khăn. Cho đến 
hôm nay, Vissan tự hào là một trong những 
thương hiệu thực phẩm hàng đầu Việt Nam, 
là một điểm sáng trong việc triển khai thực 
hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế xã 
hội của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước 
nói chung, vinh dự nhận được nhiều danh 
hiệu, giải thưởng cao quý. Cuối năm 2021 vừa 
qua, Vissan vừa vinh dự đón nhận Danh hiệu 
Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ 
uống và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt 
nhất Việt Nam năm 2021.

Vissan vinh dự đón nhận Danh hiệu Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021

Những sản phẩm của Vissan luôn được người tiêu dùng đón nhận

VISSANVISSAN :  : TỰ HÀO VỚI MỘT THƯƠNG TỰ HÀO VỚI MỘT THƯƠNG 
HIỆU 51 NĂM XÂY DỰNG VÀ HIỆU 51 NĂM XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂNPHÁT TRIỂN
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CÔNG TY MAY PHÚ LINHCÔNG TY MAY PHÚ LINH

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022

DỊCH VỤ BẢO VỆ TƯ GIA
DỊCH VỤ THÁM TỬ VGS

DỊCH VỤ BẢO VỆ SỰ KIỆN
DỊCH VỤ ÁP TẢI TIỀN, HÀNG HÓA
DỊCH VỤ BẢO VỆ YẾU NHÂN - VIP

DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

TRỤ SỞ CHÍNH: 172 Nguyễn Oanh,Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
1900 58 58 28 – W: http://vgs.com.vn – E: info@thangloitoancau.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI TOÀN CẦU - VGS

Mừng XuânMừng Xuân
Nhâm Dần Nhâm Dần 

20222022
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GIÁM	ĐỐC	CÔNG	TY:	ÔNG	TRẦN	TRUNG	KIÊN

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm MớiNăm Mới

20222022

CÔNG TY CỔ PHẦN  DINH DƯỠNG VIỆT NHẬT 
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CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG SƠN LÂM
Chuyên sản xuất các loại gạch không nung

Chúc MừngChúc Mừng
Năm MớiNăm Mới

Xuân NhâmDầnXuân NhâmDần
20222022

ĐC: KHU PHỐ ÔNG TRỊNH, PHƯỜNG TÂN PHƯỚC, THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
CHI NHÁNH: TỔ 2, ẤP 5, XÃ LONG PHƯỚC, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

CTY  TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG HÀ

CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG 
NĂM MỚINĂM MỚI
Xuân NhâmDần 2022Xuân NhâmDần 2022

LÔ SỐ 2, KĐT ĐẠI KIM – ĐỊNH CÔNG, P. ĐẠI KIM, Q. HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC: 
HOÀNG XUÂN BIÊN
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Đôi vợ chồng trẻ 
         làm giàu từ cây mía

Nói đến nghề trồng  và cung cấp mía 
ở Chí Linh, ai cũng biết đến đôi vợ 
chồng trẻ, chị Thu Trang và  anh Phan 

Văn Nhì. Ở tuổi 28, anh chị đã trở thành nông 
dân tỷ phú. Với cuộc sống “không thiếu thứ 
chi”…Vươn lên trong gian khó, chị Trang  và 
anh Nhì giờ đây đã  điều hành một hệ thống 
trang trại trên 100 mẫu mía, hàng ngày anh 
chị cung cấp số lượng mía sạch rất lớn cho 
các tỉnh thành trên toàn quốc.

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Dược Hà 
Nội, cô cử nhân Thu Trang đã không ở lại 
thủ đô  lập nghiệp như bao bạn trẻ khác mà 
Cô đã quyết định rời chốn phồn hoa đô thị 
trở về quê hương kết hôn với anh Nhì, phát 
triển kinh tế gia đình bằng nghề trồng và 
cung cấp mía. Với mong muốn được góp một 
phần sức lực nhỏ bé của gia đình mình trong 
công cuộc xây dựng phát triển kinh tế nông 
thôn mới. Cũng như bao cặp đôi khác, sau 
khi lập gia đình, anh chị được bố mẹ cho một 
diện tích đất ra ở riêng, làm hoa màu. Và sự 
nghiêp trồng mía cũng được nhen nhóm từ 
đây. Ngoài ruộng đất bố mẹ cho anh chị thuê 
thêm đất để làm trang trại trồng mía.

Cái khác biệt của anh chị so với nhiều  
nông dân khác là trồng mía không phải để 
thu hoạch ép đường, mà trồng mía để bán 
mía cây cung cấp cho bà con mua về bán 
nước mía. Trước khi xuống giống, anh chị 
cũng đi tìm hiểu nhiều nơi và thấy nhu cầu 
mía cây để cung ứng cho người bán nước mía 
là rất lớn. Anh Nhì cho biết: “Mía là loại cây 
rất dễ trồng, thích hợp với đất  bãi bồi, không 
sâu bệnh, ít vốn đầu tư, nhẹ công chăm sóc, 
trồng một lần thu hoạch được nhiều vụ. Sau 
khoảng 6 tháng trồng là mía có thể cho thu 
hoạch. Những vụ đầu, khi thu hoạch xong 
mình tiếp tục vô đất, bón phân là mía lại lên 
măng và không lâu sau thì sẽ cho thu hoạch. 
Đến khi mía bị cỗi, năng suất không cao thì 
phá bỏ và xới đất, lên giồng để trồng lại”. Về 
lý thuyết là thế nhưng khí hậu thời tiết cũng 
rất quan trọng trong quá trình trồng và chăm 
sóc cây mía.

Trải qua gần chục năm  gặp không ít  
khó khăn nhưng bằng tấm lòng yêu cây mía 
với sự say mê tìm tòi học hỏi áp dụng các 
phương pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc 
cây mía sạch cho năng suất thu hoạch cao, 
hiện nay gia đình anh chị đã trở thành triệu 
phú trồng mía nơi đây. Với hơn 100 mẫu 

HOÀNG THU

mía gia đình anh chị cùng hàng 100 công 
nhân và gần chục xe tải của gia đình làm 
việc hết công suất mà vẫn không đủ hàng để 
cung cấp cho thi trường. Bận rộn là thế mà 
anh chị vẫn tranh thủ thời gian nghỉ trưa 
tham gia các hoạt động thiện nguyện ủng 
hộ người nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại Sao 
Đỏ - Chí Linh – Hải Dương. Tham gia ủng 
hộ quỹ vaccine với một số tiền không nhỏ. 
Ấy vậy mà chị vẫn khiêm tốn nói với chúng 
tôi rằng việc làm của anh chị so với những 
người đang thầm lặng hàng ngày với công 
việc thiện nguyện của mình thì những đóng 
góp của cá nhân của anh chị không đáng gì. 

Tấm lòng vàng và sự khiêm tốn của anh chị 
thật đáng ngưỡng mộ, chị Trang thật sự là 
"bông hoa đẹp" giữa đời thường.

Chia tay anh chị chúng tôi kính chúc sang 
năm mới dự định thành lập Công ty sản xuất 
và cung cấp mía sạch của anh chị sớm trở 
thành hiện thực, đặc biệt là kế hoach mô 
hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao 
của anh Nhì, chị Trang được anh chị nhân 
rộng ra giúp cho nhiều hộ nông dân khác 
trong xã học tập và làm theo. Giúp bà con 
nông dân trong xã tăng thu nhập, phát triển 
kinh tế các gia đình nói riêng và phát triển 
kinh tế toàn bãi bồi – Cồn Trụ- Đồng Lạc - 
Chí Linh – Hải Dương nói chung. n  

Chị Trang - anh Nhì trên đường đi giao mía

Mùa thu hoạch mía tại trang trại

“Bông hoa đẹp" giữa đời thường Thu Trang
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Rời Hà Nội về thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) 
vào một chiều Đông, một miền quê thanh 
bình, êm ả, một vùng quê lúa thuần nông có 

nhịp sống thật bình dị, nhóm PV chúng tôi tìm đến 
gặp “Vua sáng chế” Đinh Văn Giang. Ông sinh ra và 
lớn lên  trong một gia đình ở nông thôn. Ông thấu 
hiểu nỗi khổ của bà con nông dân trên mọi miền tổ 
quốc với các công việc của nhà nông, nên dù không 
qua một trường lớp đào tạo nào nhưng nhà khoa 
học của nhà nông “nhà khoa học chân dất" (cái tên 
thân thương mà người dân thường gọi Ông) vẫn 
cho ra đời nhiều loại máy móc, sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật áp dụng cho sản xuất phục vụ các công 
việc của nhà nông đạt hiệu quả rất cao.

Lấy ý tưởng từ máy xay sinh tố của Nhật ngày 
xưa, ông đã tỉ mỉ nghiên cứu, cải tiến, chế tạo ra 
máy chế biến thức ăn đa năng công nghệ xanh. Đó 
là câu chuyện từ những năm 1995, khi Ông Giang tỉ 
mẩn chế tạo ra cái máy xay thức ăn chăn nuôi đầu 
tiên. Đến năm 2000, người nông dân đặc biệt này 
bắt đầu mở rộng quy mô và cải tiến sản phẩm với 
cơ sở mang tên Trí Đạt.

Hơn 20 năm kể từ ngày chế tạo ra cái máy xay thức 
ăn chăn nuôi đầu tiên, đến nay Ông Đinh Văn Giang 
sản xuất trên 20 sản phẩm với nhiều loại kích cỡ giúp 
bà con sử dụng, phù hợp từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến quy 
mô trang trại lớn. Một cái máy chế biến thức ăn chăn 
nuôi nhỏ nhất có giá dưới 7 triệu đồng nhưng giúp 
nhà nông giải phóng được rất nhiều công đoạn trong 
tăng gia chăn nuôi và sản xuất. Những sản phẩm của 
ông được bà con truyền tai nhau đón nhận sử dụng 
rộng rãi và đều rất hài lòng. Ông Nguyễn Quang Hòa, 
hàng xóm với Ông Đinh Văn Giang, một trong những 
người đầu tiên mua máy cho biết: “Gia đình tôi chủ 
yếu sống bằng nghề chăn nuôi. Trước, mỗi lứa tôi 
nuôi khoảng 20 - 30 con lợn, rất vất vả. Từ khi có máy 
của ông Giang, đàn lợn nhà tôi tăng lên 60 - 70 con/
lứa. Để nuôi chúng, tôi chỉ cần bỏ ra 3 giờ vớt bèo 
cộng với 3 giờ xay và ủ là đủ thức ăn trong 10 ngày. 
Thời gian rảnh còn lại, tôi có thể làm các việc khác"

Tiếp tục phát huy khả năng của mình, sáng chế 
và sản xuất gần chục loại máy móc khác như máy 
đào ao hút bùn, chế biến thực phẩm (giò, chả, chả 
mực...), máy ép viên, máy trộn thực phẩm, máy 

nghiền đá lạnh, máy đóng gạch... 
Tính đến nay, cơ sở của ông Giang đã sản xuất 

được hàng chục nghìn sản phẩm máy móc các loại. 
Nhiều sản phẩm đã tiến xa đến thị trường quốc tế 
như Mỹ, Nga, Canada, Lào, Campuchia. Ông “Vua 
sáng chế nhà nông” cũng đã được Thủ tướng Chính 
phủ tặng bằng khen “Đã có thành tích trong công 
tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc”. Đến năm 2017, Thủ tướng 
Chính phủ tiếp tục tặng ông Đinh Văn Giang bằng 
khen: “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 
phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”. Cũng trong năm này, ông được trao 
bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm thiết bị 
chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng.

Không chỉ phát huy hết năng lực của mình để 
tạo ra những sản phẩm có ích giúp người nông dân 
phát triển kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng, 

Ông Giang còn hỗ trợ, truyền cảm hứng sáng tạo 
cho thế hệ trẻ thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, 
tư vấn kỹ thuật. Song song với sáng chế cho sản 
phẩm thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng, 
ông đã âm thầm đóng góp một số tiền không nhỏ 
vào các hoạt động thiện nguyện xã hội như: Ủng 
hộ miền Trung, một số tỉnh miền Bắc và các hộ 
nghèo… Đặc biệt năm 2021, chia sẻ khó khăn với 
tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu. Tuy 
nhiên, ông Giang lại rất hiếm khi kể về những điều 
mình đã làm. Bởi ông cho rằng so với những người 
đang thầm lặng hàng ngày với công việc thiện 
nguyện của mình, thì những đóng góp của cá nhân 
ông không đáng là bao.

Có Tài – Trí – Đức lại có Tâm nên ông Đinh Văn 
Giang được các cấp chính quyền, người dân nhất 
là dân nghèo ở Quảng Yên rất tin yêu và ngưỡng 
mộ, thật xứng với cái tên mà họ vẫn thường gọi khi 
nhắc tới ông “Vua sáng chế có tấm lòng vàng”.

Tạm biệt Quảng Yên chúng tôi cùng chúc cho 
ông “Vua sáng chế của nhà nông” tiếp tục sáng chế, 
chế tạo ra nhiều công cụ, máy móc hữu ích tới gần 
bà con, phục vụ đông đảo người tiêu dùng và nông 
dân cả nước trong công việc của Nhà nông. n

 ĐỨC THUẬN

“Ông Vua sáng chế  nhà nông” 
có tấm lòng vàng

Đinh Văn Giang

Ông Đinh Văn Giang tại lễ tôn vinh “Nhà Khoa học của nhà nông”

Ông  Đinh Văn Giang hướng dẫn bà con nông dân cách sử dụng máy
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ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND XÃ TRUNG HƯNG,  
HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN

Chúc 
Mừng 

Năm Mới

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MIỀN BẮC TNC

ĐỊA CHỈ: 0301 TÒA CT2, TỔ HỢP 
CHUNG CƯ XUÂN MAI, PHƯỜNG 

ĐÔNG HẢI, TP. THANH HÓA, 
TỈNH THANH HÓA

ChúcChúc  

Mừng Mừng 
           Năm            Năm 

MớiMới
20222022

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG KHÁNH

TẦNG 5 SỐ NHÀ 3, NGÕ 85 PHỐ TRẦN NHÂN TÔNG PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI. ĐT: 0981648988

20222022

ChúcChúc  
Mừng Mừng 

                      Năm Năm 
MớiMới
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CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH 
MTV SƠN GIA PHÚMTV SƠN GIA PHÚ

SỐ F225 KHÓM 5, PHƯỜNG 5, 
TP. VĨNH LONG ,TỈNH VĨNH LONG

20222022

ChúcChúc  Mừng  Mừng  

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ MINH 
KHAI, HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Năm MớiNăm Mới

Xuân Nhâm Dần Xuân Nhâm Dần 
20222022

CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG 
NĂM MỚINĂM MỚI CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG 

NĂM MỚINĂM MỚI
20222022

UBND XÃ NGA HẢI, UBND XÃ NGA HẢI, 
HUYỆN NGA SƠN, HUYỆN NGA SƠN, 
TỈNH THANH HÓATỈNH THANH HÓA
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UBND	PHƯỜNG	THẠNH	XUÂN,	
QUẬN	12,	TP.	HỒ	CHÍ	MINH

Chúc Mừng Chúc Mừng 
     Năm Mới     Năm Mới

      20222022

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÌNH THẠNHTRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÌNH THẠNH
 – TP. HỒ CHÍ MINH  – TP. HỒ CHÍ MINH 

CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG 
NĂM MỚINĂM MỚI

20222022
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Chúc Mừng Năm Mới Chúc Mừng Năm Mới 
20222022

Không ngừng đổi 
thay trở thành 
đô thị văn minh, 
hiện đại

Thành	phố	Thái	Nguyên	là	thành	phố	
trực	thuộc	tỉnh	Thái	Nguyên.	Hiện	nay	
thành	phố	đang	mang	trên	mình	sứ	
mệnh	“đầu	tầu”	đó	là	phát	triển	kinh	
tế	-	xã	hội	không	chỉ	riêng	tỉnh	Thái	
Nguyên	mà	cả	vùng	trung	du	miền	núi	
phía	Bắc	hơn	59	năm	qua	đang	ngày	
càng	phát	triển.

Trước đây về thành phố Thái Nguyên đi 
dọc nhiều tuyến đường chúng ta đều thấy 
cái cảnh “Nhà không số, phố không tên” 
nhưng đến nay chúng ta nhìn thấy sự đổi 
thay trông thấy. Thành phố Thái Nguyên 
đang trên đà nhanh chóng phát triển và mở 
rộng. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, người dân 
thành phố Thái Nguyên đã được hưởng các 
loại hình dịch vụ ngày càng mở rộng, đa 
dạng phong phú, chất lượng dịch vụ từng 
bước được nâng cao; phát triển nhanh và 
bền vững theo hướng văn minh, hiện đại; 
nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
xứng đáng là đô thị trung tâm của Vùng 
Trung du miền núi Phía Bắc.

Thành phố Thái Nguyên có bề dày 
truyền thống lịch sử, văn hóa, được biết 
đến với những địa danh nổi tiếng: Ðền thờ 
Ðội Cấn, Nhà lao Thái Nguyên, Phòng tuyến 
Gia Sàng, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Địa 
điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915, Đội 91 
Bắc Thái... Nơi ghi dấu sự kiện vang dội cả 

nước, chấn động nước Pháp, đó là cuộc khởi 
nghĩa Thái Nguyên năm 1917 do Ðội Cấn 
và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo. 59 năm đã 
đi qua, một chặng đường dài để mỗi người 
hiểu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa mà cuộc 
sống đem lại. Nhờ thế mà các thế hệ người 
dân thành phố Thái Nguyên, ở mọi lứa tuổi, 
mọi thành phần và dù ở cương vị công tác 
nào họ đều chung một khao khát là làm sao 
đóng góp hữu ích cho sự phát triển của quê 
hương, đất nước. 

Để Thái Nguyên tiếp tục tiến những bước 
vững chãi trong bối cảnh đất nước không 
ngừng phát triển, hội nhập sâu rộng với kinh 
tế toàn cầu... Đó là cả một sự trải nghiệm 
lớn lao để từ đó người ta lớn lên, trưởng 
thành hơn trên bước đường đời, để rồi sau 
mỗi bước chân đi qua, in hằn lên đó những 
dấu chân, vấn vương đâu đó những ký ức về 
một thời xa vắng. Và trong dòng chảy của 
cuộc sống ngày hôm nay, mỗi người con 
của thành phố Thái nguyên đều tin rằng: 
Từ trong lòng đất, lòng sông, từ trong mỗi 
con người và tập thể ban lãnh đạo thành 
phố Thái Nguyên… Bao nhiêu con người là 
bấy nhiêu tâm hồn của đất, của cây sẽ cùng 
chung sức bật lên từ miền quê cách mạng 
đang chuyển mình trong thời kỳ đổi mới và 
hội nhập. Và tiến tới không xa thành phố 
Thái Nguyên trở thành trở thành một đô thị 
phát triển văn mình và hiện đại. n

THÁI SƠNCông trình Khu di tích Lịch sử Quốc gia 60 Liệt sĩ TNXP Đại đội 915, 
Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng – TP.Thái Nguyên.

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TP THÁI NGUYÊN, 
TỈNH THÁI NGUYÊN
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Nỗ lực gìn giữ, bảo vệ và 
phát triển Vườn Quốc gia 
Hoàng Liên

Vẻ đẹp thiên nhiên rừng Quốc gia Hoàng Liên

Giám đốc VQG Hoàng Liên thăm, tặng quà và động viên các 
chiến sỹ CSCĐ tham gia  bảo vệ rừng  năm 2021

Đồng chí Nguyễn Hữu Hạnh Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng 
Liên phát biểu trong hội nghị tổng kết Kế hoạch 268

ĐỨC THUẬN

Di sản thiên nhiên Đông Nam Á Vườn 
Quốc gia (VQG) Hoàng Liên  đã được 
Hiệp hội các nước Đông Nam Á công 

nhận với những giá trị nổi bật toàn cầu là 
niềm vinh dự, tự hào của nhân dân Lào 
Cai nói riêng và niềm vinh dự tự hào của 
đất nước Việt Nam nói chung. Trải qua 20 
năm hình thành và phát triển, với sự quan 
tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh Lào Cai , sự 
phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền 
địa phương, các sở, ban, ngành liên quan 
cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức 
trong nước, quốc tế, các nhà khoa học, đặc 
biệt, là sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của tập 
thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Quản 
lý VQG Hoàng Liên , vị thế và thương hiệu 
của VQG ngày càng lan tỏa mạnh khắp năm 
châu bốn bể.

Vườn Quốc gia Hoàng Liên nằm trên dãy 
Hoàng Liên, phía Tây Bắc huyện Sa Pa, cách 
thành phố Lào Cai 36 km và cách Hà Nội 350 
km. Diện tích tự nhiên của vườn là 29.845 
ha nằm trên đất huyện Sa Pa của tỉnh Lào 
Cai và huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu. 
Khu vực Vườn Quốc gia này có địa hình 
khá đa dạng và phức tạp, có nhiều đỉnh núi 
cao trên 2000m, cao nhất là đỉnh Fanxipan 
(3.143m so với mực nước biển). Fanxipan 
là đỉnh núi cao nhất Việt Nam nói riêng và 
Đông Dương nói chung. Quản lý và  bảo vệ  
bền vững tài nguyên rừng  năm 2021 ban 
quản lý VQG Hoàng Liên đã  tổ chức triển 
khai 12 đợt tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc 
(dài ngày) với trên 130 lượt người tham gia 
tuần tra ở các tuyến, điểm chính như Dền 
Thàng - suối Nậm Pu - đỉnh Nam Kang; 
Dền Thàng - Nậm Pu - rừng già Pơ mu; 
Dền Thàng - Suối Đá; Đỉnh Fansipan - tiểu 
khu 274 thôn Cát Cát, xã Hoàng Liên… và 
mở rộng khu vực tuần tra trên các Tiểu khu 
295B, 301, 305 thuộc các thôn Tả Trung Hồ, 
xã Bản Hồ và thôn Dền Thàng, xã Tả Van. 
Cùng với Công an tỉnh Lào Cai  tăng cường 
quan tâm, chỉ đạo, đề xuất nhiệm vụ liên 
quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng .

Các tổ tuần tra đã phát hiện, lập hồ sơ xử 
lý 30 vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm 
nghiệp. Trong đó: Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên 
đã trực tiếp xử lý 19 vụ vi phạm Luật Lâm 
nghiệp, phạt tiền 197.000.000 đồng (đã đôn 
đốc thu nộp được 67.000.000 đồng thu nộp 
Ngân sách nhà nước), tịch thu 0,527 m3 gỗ 
xẻ các loại, 04 xe mô tô, 06 đầu cưa xăng; 
Tham mưu cho UBND xã Tả Van xử lý 09 
vụ, tổ chức 02 đợt cưỡng chế về các vụ việc 

lấn chiếm rừng, dựng lều lán trái pháp luật 
tại các tiểu khu 286, 280a thuộc các thôn 
Séo Mý Tỷ, Tả Van Dáy 1, 2 và thôn Tả Van 
Mông của xã Tả Van; tham mưu cho UBND 
xã Hoàng Liên xử lý 02 vụ về lấn chiếm 
rừng, dựng lều lán trái pháp luật. Đợt triển 
khai này, các đơn vị tham gia Kế hoạch đã 
phối hợp thực hiện bài bản, chuyên nghiệp; 
khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt từ lãnh 
đạo, chỉ đạo của các đơn vị tham gia. Dưới 
sự lãnh đạo tài tình của Giám đốc Bùi Hữu 
Hạnh và ban quản lý  công tác tuần tra, 
kiểm soát, truy quét và bảo vệ rừng trọng 
điểm VQG Hoàng Liên đã đạt được kết quả 
toàn diện; ý thức và nhận thức của người 
dân đã có sự chuyển biến, số vụ vi phạm 
liên quan đến người dân trên địa bàn đã 
giảm rõ rệt, 14 cá nhân đã được Chủ tịch 
UBND thị xã Sa Pa và Giám đốc VQG Hoàng 
Liên khen thưởng về thành tích xuất sắc , 
góp phần động viên, khích lệ và tạo sự lan 
tỏa, hăng hái thi đua thực hiện công tác bảo 

vệ rừng trọng điểm nói riêng và quản lý bền 
vững tài nguyên rừng đặc dụng VQG Hoàng 
Liên nói chung.

Trong khó khăn, thử thách do đại dịch 
bằng những nỗ lực cao nhất, ban quản lý 
VQG tiếp tục phát huy sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức, 
đồng lòng của  các cấp và người dân để thiết 
lập trạng thái “bình thường mới”, ổn định 
đời sống nhân dân. Một lần nữa tinh thần 
đại đoàn kết, những phẩm chất cao quý và 
truyền thống tốt đẹp : Văn hiến, anh hùng, 
hòa bình, hữu nghị, sáng tạo tiếp tục được 
kế thừa xứng đáng và tỏa rạng, phát huy lên 
tầm cao mới. Ban Giám Đốc và  nhân viên 
VQG Hoàng Liên quyết tâm gương mẫu, đẩy 
mạnh đổi mới sáng tạo, đi đầu xây dựng 
Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh và đặc biệt là bảo vệ và gìn giữ  
Di sản thiên nhiên Đông Nam Á. Vững bước  
trên con đường hội nhập phát triển. n
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Sau 17 năm thành lập, quận Hoàng Mai đã 
“thay da đổi thịt” từ quận có xuất phát 
điểm thấp, vẫn còn đậm nét của kinh tế 

nông nghiệp, thương mại - dịch vụ nhỏ lẻ, 
công nghiệp chưa phát triển, đến nay kinh 
tế của quận Hoàng Mai liên tục tăng trưởng 
nhanh, bứt phá. Cùng với đó, bộ mặt đô thị 
quận Hoàng Mai ngày càng khang trang, sạch, 
đẹp, hiện đại, đời sống của người dân trên địa 
bàn quận hướng đến cuộc sống chất lượng.

Có thể nói, đầu tư xây dựng cơ bản góp 
phần quan trọng trong công cuộc xây dựng 
cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân trên địa bàn quận Hoàng 
Mai. Việc đầu tư xây dựng cơ bản hiệu quả sẽ 
thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội. Vì 
vậy, tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản phải luôn là ưu tiên hàng đầu 
được lãnh đạo quận, Ban quản lý đầu tư xây 
dựng quận Hoàng Mai đặt ra.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên, thời 
gian qua, quận Hoàng Mai đã triển khai thực 
hiện đồng bộ nhiều giải pháp về phát triển 
hạ tầng đô thị. Đơn cử, dự án mở rộng đường 
Tam Trinh nối dài từ cầu Mai Động đến đường 
Vành đai 3 được thi công mở rộng gấp đôi so 
với trước đây. Trong đó, đoạn từ ngã tư Minh 
Khai đến Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở rộng 
40m, đoạn cuối giáp với đường Vành đai 3 rộng 
55m. Khi đưa vào vận hành, tuyến đường này sẽ 

Hạ tầng đô thị Hoàng Mai ngày càng phát triển đồng bộ.

Quận Hoàng Mai nằm ở cửa ngõ 
phía Nam của Thủ đô, có nhiều 
lợi thế phát triển như tập trung 
nhiều đầu mối giao thông quan 
trọng, quỹ đất rộng, nguồn lực 
cho đầu tư phát triển tăng dần 
qua các năm... những năm qua 
quận Hoàng Mai đã vươn mình 
phát triển mạnh mẽ.

giúp giảm thiểu áp lực giao thông đáng kể cho quận 
Hoàng Mai, đặc biệt là vào những giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đang 
tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, 
thi công hoàn thiện các dự án giao thông trọng 
điểm như: Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam, dự 
án đường Vành đai 2,5. Đáng chú ý, dự án đường 
Vành đai 2,5 được thiết kế rộng 40m, lòng đường với 
4 làn xe chạy rộng 22m, vỉa hè rộng 7,5m.

Tuyến đường Vành đai 2,5 nằm giữa trục đường 
Vành đai 2 và Vành đai 3, đi qua các quận Tây Hồ, 
Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, khi 
hoàn thành sẽ giúp người dân sống tại quận Hoàng 
Mai rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm 
Thủ đô. Ngoài ra, tuyến đường nối từ Minh Khai - 
Vĩnh Tuy - Yên Duyên kết nối đường Minh Khai với 
Vành đai 2,5 đang được triển khai xây dựng cũng 
sẽ góp phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo 
quận Hoàng Mai.

Từ khi thành lập đến nay, Ban quản lý đầu tư xây 
dựng quận Hoàng Mai luôn cố gắng, nỗ lực cao nhất 
để chọn lựa những nhà thầu uy tín, chất lượng và 
tiết kiệm nhất cho ngân sách. Mục đích của công 
tác đấu thầu là lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ 

năng lực một cách khách quan, công bằng, minh 
bạch nhằm đảm bảo thực hiện gói thầu đúng 
tiến độ, chất lượng. Đồng thời, giá trị tiết kiệm 
qua đấu thầu sẽ được sử dụng cho mục đích tái 
đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chính bởi sự đầu tư có tầm nhìn chiến lược 
và triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển 
hạ tầng đô thị, nên môi trường sống trên địa bàn 
quận Hoàng Mai đã thay đổi từng ngày. Với tốc 
độ đô thị hóa nhanh như hiện tại, Hoàng Mai 
đang trở thành một điểm đến rất hấp dẫn thu 
hút các nhà đầu tư bất động sản và những người 
tiêu dùng thông thái khi lựa chọn nơi đây là trốn 
an cư lạc nghiệp. n

THÁI SƠN

ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, 
THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯTHU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ

QUẬN  HOÀNG MAI  
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
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ĐỊA CHỈ: XÃ ĐÔ THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

MÁI ẤM THIỆN TÂM

Ông Hoàng Văn Thịnh được ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bình 
chọn công dân tiêu biểu đi dự Đại Hội thì đưa yêu nước lần thứ X 
năm 2020.

Ông Hoàng Văn Thịnh - Giám đốc cơ sở Mái ấm Thiện Tâm là một 
giáo dân sống “tốt đời đẹp đạo”. Cơ sở của ông hiện đang nuôi 
khoảng 200 người không nơi nương tựa.

Chúc Mừng Chúc Mừng 
Năm Mới Năm Mới 

20222022
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