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BACO FARM – PHÚ QUỐC:

ĐIỂM THAM QUAN 
DU LỊCH VỚI MÔ HÌNH 
NÔNG NGHIỆP SẠCH
Mô hình trồng rau, quả hữu cơ mở ra hướng kết hợp giữa việc sản xuất nông 
nghiệp sạch với sản phẩm du lịch trải nghiệm đang là xu hướng mới được 
nhiều du khách tìm đến để trải nghiệm.

Nằm trên khu đất rộng hơn 04 ha tại 
Cầu số 2, xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, 
nhà vườn rau hữu cơ Baco Farm của 

Cty TNHH nông nghiệp sạch Baco Farm 
– Phú Quốc không những là nơi cung cấp 
các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho thị 
trường Phú Quốc mà còn là một điạ điểm 
thăm quan du lịch trải nghiệm về sản xuất 
nông nghiệp sạch.

Hai bên đường dẫn vào nhà vườn rau hữu 
cơ Baco Farm là những hàng dừa mát mắt, 
bên trái là khu nhà trưng bày, giới thiệu các 
sản phẩm nông nghiệp sạch, với hàng loạt 
những bộ bàn ghế gỗ gốc cây tạo cảm giác 
thiên nhiên, gần gũi. Phía sau bên trái là 04 
khu nhà màng riêng biệt, khép kín với diện 
tích gần 1000m2/nhà màng, được thiết kế 
theo tiêu chuẩn khắt khe với hệ thống tưới 
tiêu tự động, hiện đại. Bên phải là hệ thống 
nhà chòi ăn uống, kết nối với dịch vụ du lịch 
khám phá rừng chàm ngập nước bằng xuồng. 
Ở vị trí trung tâm của khu đất là hệ thống hồ 
chứa nước với diện tích khoảng 01 ha, là nơi 
cung cấp nước phục vụ cho việc tưới tiêu. 
Hơn nữa, hồ nước được Baco Farm trồng 
thuỷ canh các loại hoa tạo cảnh quan và điểm 
nhấn bắt mắt cho du khách đến thăm quan.

Hiện tại, nhà vườn rau hữu cơ Baco Farm 
đang trồng số lượng dưa lớn, đảm bảo mỗi 
sản phẩm đến tay người tiêu dùng là sản 
phẩm sạch, an toàn tuyệt đối với quy trình 
khép kín tạo nên thương hiệu riêng cho 
doanh nghiệp. 

Bà Cao Thị Anh Thư - Cổ đông chính của 
Baco Farm cho biết: “Baco Farm được thành 
lập bởi những cổ đông có tâm huyết với lĩnh 
vực nông nghiệp sạch, muốn mang đến cho 
người dân Phú Quốc nói riêng và khách du 
lịch trên cả nước nói chung khi đến với Phú 
Quốc được thăm quan, thưởng thức những 
sản phẩm nông nghiệp sạch nơi đây. Baco 
Farm đã đầu tư, áp dụng công nghệ tiên 
tiến nhất trong lĩnh vực nông nghiệp sạch 
với công nghệ tưới nhỏ giọt Israel, cùng với 

đó là đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đầu ngành trực 
tiếp giám sát trong tất cả các quy trình. Chính vì 
vậy, các sản phẩm nông nghiệp nơi đây đang dần 
chiếm được thị trường bởi chất lượng làm nên 
thương hiệu của sản phẩm”.

Ông Phạm Văn Thái - Kỹ sư nông nghiệp (người 
trực tiếp theo dõi quy trình trồng rau của Baco 
Farm) cho hay: Sản xuất rau, quả bằng hệ thống 
nhà màng có nhiều ưu điểm hơn cách sản xuất 
truyền thống. Chính vì vậy, Baco Farm đã áp dụng 
công nghệ tiên tiến với hệ thống tưới nhỏ giọt 
kiểu Israel cho 04 nhà màng, trồng được khoảng 
4.800 gốc dưa, phần đất còn lại sử dụng làm các 
khu vực phụ trợ. Hiện nhà vườn Baco Farm đang 
chủ yếu trồng hai loại dưa, gồm 03 nhà màng 
trồng dưa lưới xanh Nagami - Nhật Bản và 01 nhà 
màng trồng dưa chuột Baby Kichi - Nhật Bản. 
Thời gian thu hoạch của mỗi lứa là khoảng 65 ngày 
đối với dưa lưới Nagami và khoảng 55 ngày đối với 

dưa chuột Baby Kichi. Hiện mỗi lứa thu hoạch 
đều cho năng suất và hiệu quả cao, đáp ứng 
tất cả các tiêu chuẩn khắt khe nhất khi đến tay 
người dùng”.

   Được biết, hệ thống trồng dưa tại nhà 
vườn Baco Farm được lắp đặt nhà màng và 
hệ thống tưới, phía trên được che nylon đặc 
biệt, bên trong lắp đặt một loạt hệ thống điều 
khiển tự động, gồm: Cáp treo dây, lưới cắt 
nắng, điều hòa không khí và tưới nhỏ giọt 
theo công nghệ Israel. Nhà màng giúp chắn 
mưa và ngăn côn trùng xâm nhập, do đó 
không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đặc 
biệt, Baco Farm đã và đang xây dựng mô hình 
và sản xuất theo chuỗi giá trị, đăng ký thương 
hiệu và dán tem truy xuất nguồn gốc. Đây là 
hướng đi phù hợp với xu thế sản xuất nông 
nghiệp sạch hiện nay nhằm cung cấp cho 
người tiêu dùng sản phẩm an toàn, chất lượng 
và tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

“Để dưa phát triển đồng đều, cần thường 
xuyên cắt tỉa dây và theo dõi lượng nước cung 
cấp hàng ngày theo từng thời điểm phát triển 
của cây, nhất là giai đoạn cây ra hoa kết trái, 
vì dưa được trồng trong nhà màng sẽ không 
có ong bướm thụ phấn tự nhiên. Dưa không 
trồng trực tiếp xuống đất mà được trồng 
trong chậu gồm mạt cưa trộn xơ dừa, thêm 
một ít phân chuồng và phân vô cơ tạo chất 
dinh dưỡng nuôi cây”- Kỹ sư Phạm Văn Thái 
cho biết thêm.  n  

 ĐOÀN DUY
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TỪ PHÒNG NGỰ 
SANG CHỦ ĐỘNG 
TẤN CÔNG

Trước tình hình dịch bệnh có 
diễn biến mới, Thủ tướng Chính 
phủ nêu rõ, chúng ta phải có cách 
tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm 
chỉ đạo mới, “chuyển trạng thái 
phòng chống dịch từ phòng ngự 
sang chủ động tấn công, song phải 
hài hòa giữa phòng ngự và tấn 
công, bảo đảm hiệu quả cao nhất”.

Không để lây lan dịch bệnh 
trong các KCN, làm đứt gãy 
chuỗi sản xuất

Sáng 12/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng 
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 
đã họp trực tuyến với TP. Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc 
Giang sau khi các địa phương này ghi nhận một 
số ca nhiễm trong khu công nghiệp (KCN).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc 
cả Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Bắc Ninh, 
Bắc Giang, cùng hệ thống y tế, công an, quân đội 
đã vào cuộc quyết liệt, thần tốc, trách nhiệm ngay 
khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên. Dịch đến 
đâu khoanh đến đấy, nhanh nhất có thể, sau đó 
xác định được điểm cần cách ly thật chặt theo 
đúng nghĩa, điểm nào thì lỏng hơn.

Mặc dù còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ở các 
KCN nhưng lãnh đạo 3 địa phương nêu trên đều 
khẳng định cơ bản đã khoanh vùng, cách ly được 
các ổ dịch, tiếp tục khẩn trương truy vết, lấy mẫu, 
xét nghiệm các trường hợp F1, F2. Tới đây, các 
địa phương cần tăng tốc lấy mẫu, xét nghiệm, cố 
gắng không để lan rộng ra các cơ sở công nghiệp.

Qua kinh nghiệm của 3 tỉnh, Phó Thủ tướng giao 
Bộ Y tế, Bộ Công Thương đúc kết thành hướng dẫn 
cụ thể, phổ biến cho các địa phương khác trong 
xử lý tình huống có dịch bệnh ở KCN.

Sáng tạo, linh hoạt trong xét 
nghiệm sàng lọc

Để công tác xét nghiệm theo kịp tốc độ truy 
vết, lấy mẫu, nhằm xác định nhanh nhất tình 
hình dịch bệnh, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang 
đã sử dụng, kết hợp cả xét nghiệm nhanh và 
xét nghiệm PCR. Trong khi đó, TP. Đà Nẵng thực 
hiện xét nghiệm PCR mẫu gộp với số lượng khác 
nhau dựa vào đánh giá mức độ nguy cơ ở từng 
khu vực.

Tuy nhiên, việc đặt mua các loại sinh phẩm xét 
nghiệm nhanh hiện rất khó khăn, hầu hết các tỉnh 
đang sử dụng xét nghiệm nhanh do doanh nghiệp 
tặng tài trợ. Đơn cử, tỉnh Bắc Giang có khoảng 
160.000 công nhân trong các KCN thì cần có 
khoảng 100.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh 
nhưng chỉ có khoảng 2.000 bộ do doanh nghiệp 
tài trợ và mua thêm được gần 2.000 bộ.

Phó Thủ tướng cho rằng Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc 
Giang đã rất sáng tạo trong việc sử dụng kết hợp 
xét nghiệm PCR với các công nghệ xét nghiệm 
mới, xét nghiệm nhanh để bảo đảm xét nghiệm 
theo kịp tốc độ lấy mẫu trong thời gian ngắn nhất.

Xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang, kiên 
quyết đóng cửa cơ sở không bảo đảm an toàn

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch có hiệu quả: Đối với cá nhân là thực 
hiện “5K”, đặc biệt là phải bắt buộc đeo khẩu 
trang khi ra khỏi nhà; đối với cơ sở, đơn vị, cơ 
quan, doanh nghiệp,… là tự đánh giá, cập nhật 
lên hệ thống an toàn Covid, xử lý nghiêm người 
không đeo khẩu trang, kiên quyết đóng cửa các 
cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp nếu không bảo đảm 
an toàn.

Chỉ đạo các địa phương khoanh vùng nhanh; lấy 
mẫu nhanh, xét nghiệm nhanh, công bố kết quả 
nhanh để triển khai các biện pháp phòng chống 
dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả; chỉ đạo việc 
nhập sinh phẩm, kỹ thuật xét nghiệm nhanh, hiện 
đại. Đồng thời, so sánh, đánh giá, giữa phương 
pháp xét nghiệm mới với phương pháp Realtime 
- PCR, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia trước ngày 
17/5/2021.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm 
“chống dịch như chống giặc”, tập trung cao độ 
thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
Huy động cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, 
tiếp tục phát huy vai trò các Tổ phòng dịch cộng 
đồng. Đẩy mạnh thực hiện phương châm “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phát hiện, 
xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế 
không trung thực, không chấp hành cách ly khi 
nhập cảnh, không thực hiện nghiêm theo dõi y tế 
sau cách ly tập trung.

Rà soát các phương án, chuẩn bị sẵn sàng ứng 
phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kể 
cả tình huống xấu hơn theo phương châm “4 tại 
chỗ”; khẩn trương thực hiện tiêm hết số vaccine 
được phân bổ, trước hết cho các đối tượng ưu 
tiên theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 
26/02/2021 của Chính phủ. Lãnh đạo cấp tỉnh 
phải gương mẫu, đi đầu trong việc tiêm vaccine 
phòng dịch.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn 
dân phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của 
các tổ chức chính trị, tôn giáo, đoàn thể; huy động 
người có uy tín trong tôn giáo, trong cộng đồng 
để vận động người dân tham gia công tác phòng, 
chống dịch, không để dịch bệnh lây lan.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 
số 101/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc 
họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 
Covid-19 diễn ra sáng ngày 10/5/2021. n PV

CHUYỂN TRANG THÁI 
PHÒNG CHỐNG DỊCH

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Xung yếu nhất trong phòng, chống dịch bệnh là bệnh viện, sau đó đến các nhà máy, xí 
nghiệp, đặc biệt trong KCN..  Ảnh: VGP/Đình Nam
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Phóng viên: Thưa ông, cùng với cả nước, tỉnh 
Hậu Giang đã có những chuẩn bị gì cho ngày 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ 
chức vào ngày 25/3/2021?  

Ông Trần Văn Huyến: Sau khi tiếp nhận Chỉ thị 
số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị 
về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026, ngày 18/8/2020, Tỉnh ủy Hậu Giang 
ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về lãnh đạo cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, 
ngày 21/01/2021, Tỉnh ủy Hậu Giang ra Quyết định 
số 276-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu 
cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; và ngày 22/01/2021, 
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ 
chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026. Trước đó, ngày 13/01/2021, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc thành 
lập Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hậu Giang, xây 
dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, phân 
công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng 
thành viên; thành lập các tiểu ban, tổ chuyên viên 
thuộc UBBC,… và nhiều văn bản khác có liên quan 
để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử. 

“Sẵn sàng cho ngày 
   bầu cử thành công”

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu 
cử tỉnh Hậu Giang đã có buổi trả lời 
phỏng vấn tạp chí Doanh nghiệp 
và Tiếp thị về công tác chuẩn bị 
cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

HẬU GIANG:

Bên cạnh việc ban hành các văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác bầu cử, Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Ban Chỉ đạo, UBBC 
tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc họp để nghe 
Thường trực UBBC cấp tỉnh, UBBC cấp huyện, cấp 
xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo tiến 
độ, tình hình thực hiện công tác bầu cử; những 
khó khăn, vương mắc, kiến nghị trong công tác 
bầu cử để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Giao Thường 
trực UBBC tỉnh tổng hợp tình hình công tác bầu 
cử trên địa bàn tỉnh báo cáo định kỳ hàng tuần để 
Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 

Việc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện công 
tác bầu cử cũng được Ban Chỉ đạo, UBBC các 
cấp đặc biệt quan tâm. UBBC, Ban bầu cử, các 
tiểu ban, tổ chuyên viên cấp tỉnh, cấp huyện 
đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác bầu 
cử với từng giai đoạn, gắn với nội dung thực 
hiện nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn. Bên 
cạnh việc kiểm tra thực hiện công tác bầu cử 
theo lịch trình Kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo, 
UBBC tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất 
việc thực hiện các nhiệm vụ bầu cử tại các địa 
phương, đặc biệt là cấp xã, các điểm bỏ phiếu 
để chỉ đạo kịp thời và giải quyết triệt để những 
khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. 

Tính đến thời điểm hiện nay các nhiệm vụ 
chuyên môn trong công tác bầu cử như: Việc 
thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử các cấp 
(thành lập UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử); các Tiểu 
ban, Tổ chuyên viên trực thuộc UBBC các cấp; 
Công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người 
ra ứng cử (lần 01, lần 02, lần 03); việc lấy ý kiến 
cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và 
HĐND các cấp; việc rà soát, điều tra lập và niêm 
yết danh sách cử tri, công tác tuyên truyền, giải 
quyết tố cáo, khiếu nại, an ninh trật tự, phòng 

chống Covid,… đều được UBBC các cấp, các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chủ động thực hiện, hầu 
hết các nhiệm vụ đều được thực hiện sớm hơn so 
với thời gian quy định và đảm bảo đúng số lượng, 
thành phần, cơ cấu theo quy định của Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng như các 
quy định, hướng dẫn của Trung ương.

 
Phóng viên: Thưa ông, sau 3 lần hiệp thương, 
tỉnh ta đã “chốt” được số lượng đại biểu, số 
lượng cử tri, điểm bầu cử như thế nào ? 

Ông Trần Văn Huyến: Tỉnh Hậu Giang có 525 ấp, 
khu vực với dân số: 728.592 người (612.189 cử tri), 
được chia 880 khu vực bỏ phiếu và đã thành lập 
880 Tổ bầu cử (một số ấp khu, khu vực có địa bàn 
rộng, dân số đông được chia làm 02, 03 khu vực bỏ 
phiếu); Mỗi khu vực bỏ phiếu có hơn 300 cử tri đến 
gần 4.000 cử tri. Trong đó, có 10 điểm bỏ phiếu tại 
lực lượng vũ trang, 01 điểm bỏ phiếu tại Trại giam 
Kênh V; Trường học 103 điểm bỏ phiếu; Nhà Văn 
hóa, ấp, khu vực 298 điểm bỏ phiếu; Nhà dân 438 
điểm bỏ phiếu; Chùa, miếu thờ 10 điểm bỏ phiếu; 
Trung tâm Văn hóa, học tập cộng đồng 03 điểm 
bỏ phiếu; UBND xã, phường, thị trấn 06 điểm bỏ 
phiếu; Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn 02 
điểm bỏ phiếu; khu thương mại 01 điểm bỏ phiếu; 
Trạm Y tế phường 01 điểm bỏ phiếu; Bệnh viện đa 
khoa, bệnh viện sản nhi 02 điểm bỏ phiếu; Trạm 
bảo vệ rừng 01 điểm bỏ phiếu; Nhà lồng chợ 02 
điểm bỏ phiếu; Trung tâm cai nghiện 01 điểm bỏ 
phiếu; khuôn viên công cộng 01 điểm bỏ phiếu. 

Về số lượng đại biểu: tỉnh đã chọn được 8 ứng 
viên (1 người ngoài Đảng) giới thiệu ứng cử đại 
biểu Quốc hội, Trung ương giới thiệu 2 ứng viên; 
HĐND cấp tỉnh có 81 người đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-
2026. HĐND cấp huyện có 408 người đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 
huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Cấp xã có 3.188 người 
đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm 
kỳ 2021-2026.

Phóng viên: Việc thông tin, tuyên truyền phục vụ 
cho công tác bầu cử là một hoạt động đặc biệt 
quan trọng. Xin ông cho biết, đến nay Hậu Giang 
đã thực hiện cho công tác này như thế nào? 

Ông Trần Văn Huyến: Tiểu ban Thông tin Tuyên 
truyền đã ban hành Kế hoạch hoạt động, phân 
công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban; Kế hoạch 
kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử 
trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện 
tốt các nhiệm vụ do UBBC tỉnh giao. 

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang

HỒNG ÂN - VĂN DƯƠNG

Công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử



SỐ: 21 (61) - THỨ BA, 18-5-2021 3CHÍNH TRỊ 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 
tuyên truyền, định hướng tuyên truyền đối với đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, 
nhà báo trên địa bàn qua Hội nghị báo cáo viên, 
giao ban báo chí, họp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh 
năm 2021, đã tổ chức 03 cuộc, với 274 lượt người 
dự; biên soạn, phát hành 50.000 quyển tài liệu 
hỏi - đáp về bầu cử; phối hợp với các ngành thẩm 
định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử; 
đăng thông tin về bầu cử trong bản tin Thông báo 
nội bộ, đăng 19 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử 
Tỉnh ủy Hậu Giang.

Hệ thống dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp tổ 
chức các cuộc họp, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, 
tổ, nhóm, tập huấn … trong đoàn viên, hội viên để 
lồng ghép tuyên truyền về cuộc bầu cử; đã thực 
hiện được 6.569 cuộc, 381.775 lượt người dự. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo hệ 
thống các trường tuyên truyền bầu cử trong sinh 
hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, họp lãnh đạo, 
tổ chuyên môn, chi bộ được 50 cuộc, 34.402 lượt 
người dự.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban 
MTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy 
mạnh tuyên truyền vận động trong cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu 
cử, qua đó triển khai được 8.964 cuộc, 304.602 
lượt người dự.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định 
hướng tuyên truyền bầu cử đối với 08 bản tin, 
gần 57 cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn 
tỉnh. Một số sở, ban, ngành của tỉnh mở chuyên 
mục, chuyên trang, đăng panner, khẩu hiệu tuyên 
truyền bầu cử trên cổng/trang thông tin của đơn 
vị. Đài PT&TH Hậu Giang tuyên truyền bầu cử 
được 310 tin, 70 phóng sự, 8 phỏng vấn, 34 tiết 
mục hỏi đáp, 4 chuyên đề (10 phút); 24 khẩu hiệu 
tuyên truyền. Báo Hậu Giang tuyên truyền bầu cử 
từ đầu năm đến nay, 133 tin, 71 bài, 1 phỏng vấn, 
13 chuyên mục, 20 câu hỏi đáp. Đài truyền thanh 
cấp huyện tuyên truyền về cuộc bầu cử; đã thực 
hiện được 497 tin bài, phóng sự, phỏng vấn các 
loại. Sau khi công bố danh sách chính thức những 
người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Đài 
PT&TH tỉnh sẽ ghi hình chương trình hành động 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
làm việc với Ban Thường vụ Thành 
ủy Hải Phòng

Chiều 11-5, tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc 
hội (QH) Vương Đình Huệ và Đoàn công 
tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban 
Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội; công tác bầu cử 
ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 
công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Sau khi nghe lãnh đạo TP Hải Phòng báo 
cáo, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ bày tỏ 
phấn khởi khi TP Hải Phòng có sự thay đổi về 
cán bộ chủ chốt, nhưng công tác xây dựng 
Đảng, hệ thống chính trị và các mặt công tác 
của Hải Phòng vẫn hoạt động tốt và triển khai 
các nhiệm vụ một cách thông suốt, liên tục.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, Hải Phòng triển khai bài bản, chặt 
chẽ, quyết liệt, cho nên tình hình vẫn được 
kiểm soát tốt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
tiếp xúc cử tri TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10-5, tại huyện Hóc Môn, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp 
xúc cử tri (cử tri đại diện các giới, cán bộ, 
chiến sĩ, tổ chức, doanh nghiệp và xã Trung 
Chánh) với người ứng cử ÐBQH  khóa XV, đơn 
vị bầu cử số 10. Trình bày Chương trình hành 
động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cam 
kết thực hiện đúng các quy định và làm tròn 
trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, 
gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của cử tri, thúc đẩy giải quyết các kiến 
nghị của người dân, nhanh chóng phản hồi 
cử tri trong thời gian quy định; đồng thời 
phản ánh kịp thời với Quốc hội và các cơ 
quan chức năng. 

Hậu Giang tích cực tuyên truyền cho ngày bầu cử

của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 
tuyên truyền qua sóng truyền hình để người dân 
theo dõi.

Tỉnh có văn bản đề nghị và được các doanh 
nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thống nhất 
hỗ trợ nhắn tin đến các thuê bao di động của 
đơn vị, với tiêu đề tin nhắn: UBBC_THG với nội 
dung: “Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả 
nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026”; thời gian nhắn tin từ ngày 01/5 
đến 20/5/2021. 

Hệ thống dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp 
tuyên truyên trên các trang, nhóm của hội, đoàn 
với trên 15 nhóm, 1.035 tài khoản trên 27 cuộc, 
2.945 lượt bình luận, 13.974 lượt chia sẻ về cuộc 
bầu cử. Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền bầu 
cử trên mạng xã hội; đã thực hiện được 900 tin, 
bài lượt bình luận, chia sẻ về cuộc bầu cử. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lắp mới 
nội dung tại các cổng chào, thay mới nội dung 
2 cụm tam giác pano và 8 pano tại các điểm do 
tỉnh quản lý; thực hiện market 9 xe cổ động, 
3 số trang cổ động, 6 mẫu áp áp phích tuyên 
truyền; biên tập, phát bài cổ động tuyên truyền 
về bầu cử; các tác phẩm ca nhạc, ca cổ chuyên 
đề về bầu cử; lập các đội tuyên truyền lưu 
động tuyên truyền bầu cử. Theo Kế hoạch, từ 
cuối tháng 4/2021 cho đến khi kết thúc cuộc 
bầu cử là thời gian tuyên truyền cao điểm cho 
cuộc bầu cử, vào thời gian này sẽ tăng cường 
tuyên truyền trực quan thông qua các pano, áp 
phích, khẩu hiệu, cờ, bảng điện tử, xe cổ động…
tại tất cả các trục đường trên địa bàn tỉnh; các 
hội thi, hội diễn theo kế hoạch cũng sẽ được tổ 
chức tập trung vào thời gian đầu tháng 5/2021.

Có thể nói, mọi công tác chuẩn bị của tỉnh Hậu 
Giang cho ngày bầu cử trọng đại của đất nước đã 
và đang diễn ra sôi động, khẩn trương và đúng 
quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông đã dành 
cho tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị cuộc 
phỏng vấn này!
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CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI 
CHO NGÀY BẦU CỬ 

An toàn cho ngày bầu cử là mục tiêu hàng đầu của lực lượng Công an cả 
nước. Do vậy, ngay từ những tháng trước Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lực 
lượng Công an TP. Cần Thơ đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và các 
kịch bản ứng phó tình huống bất lợi.

Trước thềm Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp diễn ra ngày 23/5/2021, phóng viên tạp 

chí Doanh nghiệp và Tiếp thị đã có buổi phỏng vấn 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận-Giám đốc Công an 
TP. Cần Thơ.

 Phóng viên: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn 
Thuận, để cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp diễn ra ngày 23/5/2021 sắp tới thành 
công, là lực lượng chủ chốt đảm bảo an ninh, 
trật tự, Công an TP. Cần Thơ đã có kế hoạch 
như thế nào ?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận: Bầu cử đại 
biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một 
trong những sự kiện chính trị đặc biệt quan 
trọng của đất nước trong năm 2021 để lựa chọn, 
bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 
của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ mới. 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, 
Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về bảo 
đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo cấp 
cao của Đảng, Nhà nước, các hoạt động chuẩn 
bị, tổ chức bầu cử theo đúng chương trình, kế 
hoạch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an 

ninh, trật tự, khủng bố, biểu tình, gây rối, cháy, 
nổ,... Ngay trong năm 2020, Công an thành 
phố đã xây dựng, triển khai đến tất cả cán bộ, 
chiến sĩ nắm, thực hiện Kế hoạch bảo đảm an 
ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 
khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kế hoạch xác định nhiều 
nhiệm vụ trọng tâm như: Phòng, chống cháy, 
nổ; Huy động lực lượng, phương tiện; Đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông; Tuyên truyền, vận 
động cử tri, nhân dân tham gia giữ gìn trật tự, 
an toàn xã hội; Bảo đảm thông tin liên lạc; Công 
tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; Phối hợp 
bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ hoạt động tiếp 
xúc cử tri trên toàn thành phố…

Trong quá trình triển khai công tác, Công an 
thành phố chủ động xây dựng văn bản tham 
mưu, đề xuất Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành 
phố, Ủy ban bầu cử thành phố và chỉ đạo Công 
an đơn vị, địa phương toàn diện các mặt công 
tác như: Thành lập Tiểu ban An ninh trật tự 
(thuộc Ủy ban bầu cử thành phố), Tổ giúp việc, 
phân công nhiệm vụ thành viên. Đến nay, Công 
an thành phố ban hành thêm 09 kế hoạch, 
phương án và nhiều văn bản chỉ đạo khác có 
liên quan cuộc bầu cử. Công an 09 quận, huyện 
và 83 Công an xã, phường, thị trấn đã thành lập 
Tiểu ban An ninh trật tự, Tiểu ban bảo vệ; phân 
công rõ trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp thực hiện 
với Ủy ban bầu cử cùng cấp. Qua đó, tình hình 
an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố được 
đảm bảo ổn định.

Hiện nay Công an thành phố đang xây dựng, 
triển khai các phương án, kế hoạch, bố trí lực 
lượng trực tiếp tham gia bảo vệ tại các Tổ bầu 
cử trong ngày 22 và ngày 23/5/2021 nhằm đảm 
bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, 
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Phóng viên: Cần Thơ là một trong 05 thành 
phố lớn nhất cả nước, nơi có tân Thủ tướng 
Chính phủ về tham gia ứng cử, vì vậy nhiệm 
vụ của Công an thành phố Cần Thơ sẽ đặc biệt 
hơn. Đến thời điểm hiện nay, Công an thành 
phố Cần Thơ phải đối diện với khó khăn, thách 
thức nào, thưa Thiếu tướng ?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận: Với vị trí 
trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là 
01 trong 05 thành phố trực thuộc Trung ương. 
Thời gian qua, các đối tác trong và ngoài nước 
lựa chọn thành phố Cần Thơ để triển khai nhiều 
dự án lớn. Thành phố cũng được lựa chọn, đăng 
cai tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị tầm cỡ quốc 
gia, khu vực như: Hội nghị APEC - Tuần lễ an ninh 
lương thực; Hội nghị chuyển đổi mô hình phát 
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với biến đổi khí hậu; Hội nghị ASEM về cùng 
hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm 
đạt các mục tiêu phát triển bền vững,… Công 
tác bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tuyệt đối 
an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
đến tham dự sự kiện, thăm và làm việc tại thành 
phố Cần Thơ luôn được Công an thành phố tăng 
cường ở mức cao nhất, được đại biểu quốc tế, 
Trung ương đánh giá cao, khen ngợi. 

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, thành phố Cần Thơ được bầu 07 đại biểu 
Quốc hội khóa XV. Đến nay có 10 nhân sự trên 
địa thành phố và 03 nhân sự Trung ương giới 
thiệu ứng cử, trong đó có Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu 
Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành 
phố Cần Thơ; là niềm vinh dự, tự hào của người 
dân Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và 
thành phố Cần Thơ nói riêng. Song đây cũng là 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên BTV Thành ủy, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ

Thứ trưởng Lương Tam Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến 
về công tác đảm bảo ANTT cho bầu cử
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trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố, trong 
đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong công 
tác bảo đảm an ninh, trật tự. Như đã nói, Công 
an thành phố đã tăng cường các mặt công tác 
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên 
địa bàn bằng xây dựng, triển khai các kế hoạch, 
phương án cụ thể. Ngoài ra, được sự chỉ đạo 
thống nhất từ Trung ương, Thành ủy, Ủy ban 
nhân dân thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố, 
công tác phối hợp giữa Công an thành phố với 
sở, ban, ngành, địa phương đến nay thuận lợi, 
mọi vấn đề đều được trao đổi, thống nhất để 
triển khai thực hiện nên chưa phát sinh khó 
khăn, thách thức nào. 

 Phóng viên: Trong những năm qua, ngành 
Công an luôn có những kịch bản để ứng phó 
các trường hợp xấu nhất xảy ra trong các sự 
kiện lớn. Đối với ngày bầu cử trọng đại 23/5 
sắp tới, Công an thành phố Cần Thơ đã sẵn 
sàng cho các kịch bản trước và sau bầu cử 
như thế nào, thưa Thiếu tướng ?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận: Công an 
thành phố đã triển khai, quán triệt mục tiêu, 
yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc 
bầu cử và công tác Công an tham gia bảo đảm 
an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công 
cuộc bầu cử. Hiện nay, trong bối cảnh tình 
hình chính trị, dịch bệnh Covid-19 trên thế 

Toàn cảnh cuộc họp

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt 
điểm các ổ dịch, ổn định tình hình

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành 
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực 
tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam 
và cuộc họp Thường trực Chính phủ về 
phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai 
quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa dịch 
bệnh lây lan trên diện rộng; giải quyết dứt 
điểm các ổ dịch hiện có, không để phát 
sinh các ổ dịch mới, nhanh chóng ổn định 
tình hình.

Sáng 9/5/2021, tại Ủy ban nhân dân tỉnh 
An Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 
lãnh đạo các tỉnh: An Giang, Bình Phước, 
Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang 
về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quốc hội XIV: Nâng cao chất lượng 
công tác lập pháp

Quốc hội khóa XIV (2016-2021) tiếp tục 
đẩy mạnh xây dựng, ban hành khối lượng 
lớn văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời 
thể chế hóa chủ trương, đường lối của 
Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp 2013.

Quốc hội khóa XIV (2016-2021) tiếp tục 
đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành một 
khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp 
luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương, 
đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa 
Hiến pháp năm 2013.

Quốc hội khóa XIV đã thông qua 72 luật, 
135 nghị quyết.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông 
qua 2 pháp lệnh.

giới, khu vực và các nước giáp biên giới nước 
ta có nhiều diễn biến phức tạp. Càng đến gần 
ngày bầu cử 23/5/2021, các thế lực thù địch 
càng gia tăng hoạt động chống phá, tuyên 
truyền, xuyên tạc, kích động, bôi nhọ lãnh 
đạo, viết tin bài gây nhiễu loạn thông tin, tình 
hình liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội 
khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công an thành phố đã ban hành các kế 
hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự với 
những yêu cầu, dự kiến nhiều tình huống cụ 
thể để ứng phó kịp thời. Thời gian tới sẽ tiếp 
tục quán triệt các kế hoạch, phương án, huy 
động lực lượng, phương tiện, bám địa bàn, nắm 
chắc tình hình, chủ động trao đổi thông tin với 
Cục nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan, đơn vị liên 
quan để kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
tình huống nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 
chặn các hành vi gây mất an ninh, trật tự phù 
hợp với tình hình thực tiễn theo phương châm 
“bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 
chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); 
tuyệt đối không để xảy ra tình huống đột xuất, 
bất ngờ.

Từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, Công an 
thành phố phối hợp chặt với Sở Y tế và cơ quan 
liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
kiểm tra, nhắc nhở, xử lý trường hợp vi phạm 
công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện 
“phương án ứng phó với các tình huống phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau 
ngày bầu cử”; tiếp tục phương châm “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà” nắm, phát hiện và xử lý sớm 
từng trường hợp cụ thể không để lây nhiễm 
trong cộng đồng, vận động người dân thực 
hiện 5K (khẩu trang, khoảng cách, không tập 
trung đông người, khử khuẩn, khai báo y tế),… 
bảo đảm môi trường thực sự an toàn để nhân 
dân, cử tri thành phố tham gia cuộc bầu cử.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng.

HỒNG ÂN- VĂN DƯƠNG Công an TP Cần Thơ bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng
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Hà Nội đẩy mạnh học tập và làm 
theo lời Bác

Không hô hào mà đi vào những việc 
làm thực chất, chọn những việc cụ thể 
mang tính chất đột phá để tập trung 
giải quyết. 5 năm qua, Ðảng bộ thành 
phố Hà Nội kiên trì cách làm đó khi thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-
2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Ðẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đạt 
được nhiều kết quả rõ nét, tạo hiệu ứng 
lan tỏa, góp phần quan trọng để xây 
dựng, phát triển Thủ đô.

Đắk Lắk: Bảo tồn và phát huy giá 
trị các di tích 

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành 
Quyết định 2615/QĐ-UBND về phê 
duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị 
di tích trên địa bàn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của đề án là nhằm 
hướng đến việc xây dựng các di tích 
trở thành các điểm du lịch văn hóa, 
các “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền 
thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ 
trẻ; góp phần bảo tồn di sản văn hóa 
dân tộc; đồng thời xây dựng tỉnh Đắk 
Lắk trở thành “Điểm đến an toàn, thân 
thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”.

Căn cứ Cái Chanh đón nhận 
Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Khu Căn cứ Cái Chanh thuộc ấp Cây 
Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng 
Dân, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm 
thành phố Bạc Liêu khoảng 60 km 
về hướng tây bắc. Trong những năm 
kháng chiến chống thực dân Pháp, đế 
quốc Mỹ, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chọn nơi 
đây là Khu căn cứ để lãnh đạo Đảng bộ, 
quân và dân kháng chiến.

Ngày 31-12-2020, Khu Di tích lịch sử 
Căn cứ Cái Chanh đã được Thủ tướng 
Chính phủ ký Quyết định 2280/QĐ-TTg 
xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Tại 
đây, nhiều năm qua luôn được Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu đặc biệt 
quan tâm; đồng thời đã đầu tư thỏa 
đáng xây dựng các hạng mục công 
trình, nhằm xứng với tầm vóc, ý nghĩa 
lịch sử, văn hóa to lớn của Khu Căn cứ 
cách mạng đặc biệt của tỉnh.

GIA LAI KIÊN QUYẾT XỬ LÝ 
HÀNH VI LŨNG ĐOẠN 
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
UBND tỉnh Gia Lai vừa có Chỉ 
thị số 08/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác quản lý thị trường 
bất động sản và giá đất. Gia Lai sẽ 
xử lý nghiêm đối với các cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp có dấu 
hiệu lừa đảo, lũng đoạn, xúi giục, 
kích động, gây bất ổn thị trường 
bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Xây 
dựng tỉnh này kịp thời thông tin về quy 
hoạch trên địa bàn bằng nhiều hình thức 

như đăng trên Website; niêm yết công khai quy 
hoạch; thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền 
thanh cơ sở… để người dân biết và thực hiện, 
tránh bị lợi dụng trục lợi. Tiếp tục vận hành hệ 
thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 
sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo được thông suốt. 
Thường xuyên cập nhập hệ thống thông tin, chế 
độ báo cáo tình hình kinh doanh bất động sản để 
nắm bắt diễn biến của thị trường. Kịp thời phát 
hiện, tham mưu các giải pháp ngăn chặn hiện 
tượng đầu cơ bất động sản, không để xảy ra tình 
trạng sốt giá và “bong bóng” bất động sản trên 
địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất 
động sản. Nhất là bất động sản hình thành trong 
tương lai. Bảo đảm việc đưa bất động sản vào 
kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản 
phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật 
về kinh doanh bất động sản. Thực hiện và hướng 
dẫn các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hoạt 
động môi giới bất động sản bảo đảm tuân thủ 
đúng các quy định của pháp luật.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai xuất hiện hiện 
tượng một số doanh nghiệp, nhà đầu cơ từ nơi 
khác đến tìm cách lũng đoạn, gây sốt ảo thị 
trường bất động sản.

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường kiểm soát các giao dịch ảo, “thổi” 
giá đất, giá bất động sản. Quản lý, kiểm tra, chấn 
chỉnh việc tách thửa đất sai quy định. Bảo đảm 
tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất 
đai. Đặc biệt, rà soát và xử lý nghiêm đối với hành 
vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm 
so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định 
của pháp luật.

Tại các khu vực quy hoạch dự kiến thực hiện các 
dự án trên địa bàn tỉnh như: Khu dân cư, khu đô 
thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng 
giao thông... đang xuất hiện hoạt động đầu cơ 
mua đi bán lại bất động sản gây “sốt ảo”, có hiện 
tượng “thổi giá” làm cho giá trị khu đất không 
đúng với giá phổ biến trên thị trường.

Bên cạnh đó, có dấu hiệu một số chủ đầu tư, 
nhà đầu tư tổ chức huy động vốn, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật; 
tổ chức hội nghị, phát tờ rơi thổi phồng để quảng 
cáo, rao bán khi chưa đầy đủ quy trình, thủ tục 
và chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho dự án; còn 
có địa phương kiểm soát việc thực hiện các quy 
hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
chưa chặt chẽ; có tình trạng tách một thửa đất 
nông nghiệp thành nhiều thửa để lợi dụng hợp 
thức hóa, chuyển mục đích sang đất ở không phù 
hợp quy hoạch...

UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, nếu tình trạng này 
không được kiểm soát hiệu quả thì sẽ gây ảnh 
hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 
trật tự và việc thực hiện các dự án kêu gọi đầu 
tư của tỉnh. n  MINH HOÀNG

Một góc TP. Pleiku.  Ảnh: Phan Nguyên
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Những điểm sáng tích cực, lạc 
quan của nền kinh tế

Dù gặp phải một số khó khăn nhưng lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý I/2021 
có những chuyển biến tích cực. Một số ngành sản 
xuất có thêm đơn đặt hàng với số lượng lớn. Thị 
trường tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm có xu hướng 
phát triển tốt, tác động tích cực đến ngành sản xuất 
như: Chế biến sản phẩm gỗ, giày da, may mặc, dệt... 
Đã thúc đẩy chỉ số sản xuất chung toàn ngành công 
nghiệp quý I tăng so cùng kỳ.

Các chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 
đều cho thấy tín hiệu khả quan. Dự ước quý 
1/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 
tăng 5,85% so cùng kỳ. Trong đó: Ngành công 
nghiệp khai thác mỏ tăng 2,93%; ngành công 
nghiệp chế biến tăng 6,32%; ngành sản xuất 
và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 
nước tăng 0,25%; ngành cung cấp nước, hoạt 
động quản lý và xử lý rác – nước thải tăng 1,38%. 
Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
6,32%. Có 16/22 ngành sản xuất tăng trưởng. 
Nguyên nhân tăng, một số ngành sản xuất chủ 
lực có chỉ số sản xuất tăng tích cực, ký kết hợp 
đồng sản xuất với số lượng lớn.

Đồng Nai là tỉnh phát triển sản xuất công 
nghiệp và thu hút dự án đầu tư nước ngoài 
mạnh, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà ở  
tăng cao. Một số dự án mới bắt đầu triển khai 
thực hiện trong quý I/2021. Các nhà thầu chủ 
yếu tập trung thi công các công trình chuyển 
tiếp từ năm 2020 và một số công trình mới của 
năm 2021. Giá trị sản xuất ngành xây dựng của 
các thành phần kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. 

Sản xuất nông nghiệp trong quý I/2021 tăng 
trưởng thuận lợi. Các loại cây trồng, vật nuôi 

Kinh tế - xã hội phục hồi, 
đạt mức tăng trưởng

ĐỒNG NAI: Các chỉ số quan trọng của kinh tế - 
xã hội cho thấy, kinh tế tỉnh Đồng 
Nai đang phục hồi tích cực và có 
xu hướng phát triển tốt. Với việc 
quyết liệt ngăn chặn và kiểm soát 
tốt dịch Covid-19, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
đã có xu hướng phục hồi. Nhiều 
ngành sản xuất, nhóm hàng kinh 
doanh và các mặt hàng xuất khẩu 
trong quý I/2021 đều đạt mức tăng 
trưởng tăng so với cùng kỳ năm 
trước, đời sống nhân dân ổn định.

sinh trưởng tốt. Đối với cây trồng vụ Đông Xuân, 
diện tích gieo trồng bằng 99,03% so cùng kỳ năm 
trước. Đối với các loại cây lâu năm, nông dân tiếp 
tục chăm bón, làm cỏ và thu hoạch. Tình hình 
chăn nuôi gia súc trên địa bàn tương đối ổn định: 
Heo đang tiếp tục tái đàn, gia cầm phát triển 
tốt... Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây 
trồng, vật nuôi được chú trọng thực hiện thường 
xuyên, đúng quy trình. Sản xuất lâm nghiệp phát 
triển ổn định. Ngành thủy sản, sản lượng sản 
phẩm đạt khá so cùng kỳ.

Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 
sản trong quý I/2021 (theo giá so sánh 2010) đạt 
10.761,68 tỷ đồng, tăng 3,48% so cùng kỳ. Trong 
đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 9.606,43 tỷ 
đồng, tăng 3,78% (trồng trọt tăng 1,77%; chăn nuôi 
tăng 4.79%; dịch vụ tăng 2,82%). Giá trị sản xuất 
lâm nghiệp đạt 521,68 tỷ đồng, giảm 3,72%. Giá trị 
sản xuất thủy sản đạt 633,58 tỷ đồng, tăng 5,44% 
so cùng kỳ.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, hoạt động thương mại và đầu tư trên 
thế giới suy giảm. Trong nước, dỡ bỏ các quy 
định cách ly, giãn cách xã hội sau thời gian 
dịch Covid-19 bùng phát ở một số địa phương 
đã đưa nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường 
mới. Trong bối cảnh đó, xuất khẩu hàng hóa của 
tỉnh trong những tháng đầu năm có dấu hiệu 
phục hồi. Triển vọng thương mại toàn cầu sẽ 
khởi sắc khi đại dịch Covid-19 được khống chế, 
tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự 
do (FTA) đã ký kết. Xuất, nhập khẩu các doanh 
nghiệp trên địa bàn tận dụng cơ hội để tìm giải 
pháp mở rộng thị trường, tăng sản lượng xuất, 
nhập khẩu hàng hóa. 

Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 
3/2021 đạt 1.702,9 triệu USD, tăng 19,04% so với 
tháng trước và tăng 7,33% so với cùng kỳ năm 
trước. Tính chung quý I/2021 kim ngạch xuất 
khẩu ước đạt 5.065,23 triệu USD, tăng 11% so 
cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 118,51 
triệu USD, tăng 4,85%. Kinh tế tư nhân đạt 938,57 
triệu USD, tăng 18,9%. Kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đạt 4.008,15 triệu USD, tăng 9,49%. Trong 
quý I/2021, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất 
khẩu trên 100 triệu USD, chiếm 66,3% tổng kim 
ngạch xuất khẩu. Cụ thể: Giày dép có kim ngạch 
xuất khẩu lớn nhất đạt 1.073,1 triệu USD, tăng 2,2% 

so với cùng kỳ. Máy móc thiết bị và phụ tùng đạt 
464,3 triệu USD, tăng 14,61%. Sản phẩm gỗ đạt 
446,84 triệu USD, tăng 33,43%. Xơ, sợi dệt các loại 
đạt 352,69 triệu USD, tăng 13,2%. Phương tiện vận 
tải và phụ tùng đạt 282,04 triệu USD, tăng 26,68%. 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 212,1 
triệu USD, tăng 50,4%. Sản phẩm từ sắt thép đạt 
159,84 triệu USD, tăng 8,07%....

Quyết liệt với những nhiệm vụ 
trọng tâm

Mục tiêu của tỉnh trong Quý II/2021 tiếp tục 
phát huy giá trị văn hóa, xây dựng Đồng Nai phát 
triển toàn diện về kinh tế, xã hội; là trung tâm 
công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng 
nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế. Một trong 
những tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và 
là một trong những tỉnh phát triển trong tốp đầu 
của cả nước vào năm 2030.

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với 
nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tỉnh. 
Phát triển công nghiệp - xây dựng có hàm lượng 
khoa học công nghệ cao. Tập trung phát triển 
các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Phát 
triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu 
cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Huy động và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh 
tế. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, 
hiện đại, phát triển đô thị. Phát triển các thành 
phần kinh tế và mô hình kinh doanh mới. Phát 
triển đồng bộ các loại thị trường. Đẩy mạnh hợp 
tác, liên kết vùng và quốc tế. Năm 2021 sẽ là một 
năm có nền kinh tế phát triển khả quan, đáng ghi 
nhận của tình Đồng Nai. n

ĐỨC DUY - ĐỨC HÒA
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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I-2021
Mặc dù kinh tế hồi phục rõ nét, với một số thành tựu quan trọng, 
nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2021 
vẫn chưa được như kỳ vọng, đạt 4,48%. Điều này đòi hỏi sự chỉ đạo 
quyết liệt, vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng doanh 
nghiệp, tạo đà để tăng trưởng nhanh hơn trong 3 quý còn lại, hoàn 
thành mục tiêu 6,5% của cả năm 2021.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm              
trong nước

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 
ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao 
hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Từ cuối 
tháng Một đến đầu tháng Ba, dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng 
tiêu cực tới tình hình kinh tế – xã hội cả nước, kết 
quả tăng trưởng quý I cho thấy sự chỉ đạo, điều 
hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, 
người dân và doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện 
hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch 
bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Trong mức tăng 
chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 3,16%, đóng góp 8,34% 
vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp 
và xây dựng tăng 6,3%, đóng góp 55,96%; khu vực 
dịch vụ tăng 3,34%, đóng góp 35,70%.

Sản xuất công nghiệp
Ngành công nghiệp quý I/2021 đạt mức tăng 

khá 6,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó 
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,45%, cao 
hơn tốc độ tăng 7,12% của cùng kỳ năm trước 
nhưng thấp hơn tốc độ tăng 14,30% của quý 
I/2018 và 11,52% của quý I/2019; sản xuất và 
phân phối điện tăng trưởng ổn định; ngành khai 
khoáng giảm sâu chủ yếu do khai thác dầu thô 
và khí đốt tự nhiên giảm mạnh.

Hoạt động của doanh nghiệp
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 

3 tháng đầu năm 2021 giảm 1,4% so với cùng kỳ 
năm trước nhưng có vốn đăng ký tăng 27,5%, 
nguyên nhân do gia tăng số lượng doanh nghiệp 
có vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng (tăng 36,8%) và 
giảm số lượng doanh nghiệp có vốn đăng ký dưới 

10 tỷ đồng (giảm 3,3%). Số doanh nghiệp tạm 
ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 28,2% so với 
cùng kỳ năm 2020; doanh nghiệp hoàn tất thủ 
tục giải thể tăng 26,4%, đây  phần lớn là doanh 
nghiệp trẻ, quy mô nhỏ, dễ chịu tổn thương do tác 
động tiêu cực từ bên ngoài. Kết quả điều tra xu 
hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy các doanh 
nghiệp kỳ vọng sản xuất kinh doanh trong quý 
II/2021 khả quan hơn quý I/2021.

Hoạt động dịch vụ
Trong tháng 3/2021, hoạt động thương mại 

trong nước và vận tải hàng hóa có dấu hiệu tích 
cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ tiêu dùng tháng 3/2021 tăng 9,2% so với cùng 
kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 5,4%) cho 
thấy cầu tiêu dùng của người dân đã tăng trở lại; 
vận tải hàng hóa tăng 5,3% so với tháng trước về 
lượng hàng hóa vận chuyển. Vận tải hành khách 
và khách quốc tế đến nước ta vẫn gặp khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, 
thị trường chứng khoán

Dịch Covid-19 được khoanh vùng và kiểm soát, 
hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình 
thường làm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tăng; 
thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn 
định; thị trường chứng khoán tăng trưởng khá với 
tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế quý I/2021 

tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư phát triển
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2021 theo 

giá hiện hành ước đạt 507,6 nghìn tỷ đồng, tăng 
6,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng này cho 
thấy tín hiệu tích cực trong việc huy động và sử 
dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế trong bối 
cảnh dịch Covid-19 đã cơ bản kiểm soát thành 
công tại Việt Nam. Đây cũng là động lực quan 
trọng để việc huy động và sử dụng vốn đầu tư toàn 
xã hội sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong các quý 
tiếp theo của năm 2021.

Cơ cấu nền kinh tế quý I-2021
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Sốt đất đã có dấu hiệu hạ nhiệt

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, với sự 
vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành 
và chính quyền các địa phương, tình 
trạng giá đất tăng nóng cục bộ tại một 
số địa phương chỉ diễn ra trong thời 
gian ngắn và đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ Xây dựng cho biết, giá giao dịch 
đất nền trong khu dân cư tại thời điểm 
nửa cuối quý I/2021, đặc biệt là sau dịp 
nghỉ Tết Nguyên đán, đã xảy ra hiện 
tượng tăng nóng ở nhiều địa phương 
trên địa bàn cả nước như: TP. Hà Nội 
(các huyện Đông Anh, Đan Phượng, 
Thạch Thất…), TPHCM (TP. Thủ Đức), 
TP. Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên), 
tỉnh Bắc Ninh (thị xã Từ Sơn), tỉnh Ninh 
Bình (huyện Gia Viễn), tỉnh Bình Thuận 
(TP. Phan Thiết và thị xã La Gi), tỉnh 
Bình Phước (huyện Hớn Quảng), tỉnh 
Quảng Trị (huyện Gio Linh),…

TP. Hồ Chí Minh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong bầu cử để 
phòng dịch Covid-19

Chiều 11/5, ông Từ Lương, Phó Giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ 
Chí Minh cho biết, tính đến nay, các địa 
phương cơ bản đánh giá cao phần mềm 
hỗ trợ bầu cử với tính năng hiệu quả, 
giúp đảm bảo an toàn trong mùa dịch 
bệnh Covid-19.

Theo Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh, 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 
2021-2026 diễn ra ngày 23/5. Đây là sự 
kiện chính trị quan trọng của đất nước, 
là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ 
của mình, lựa chọn bầu ra những người 
tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của 
nhân dân trong Quốc hội và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ mới. Tại TP Hồ Chí Minh 
có 3.092 tổ bầu cử với 5.502.162 cử tri, 
trong đó cử tri nữ là 2.901.024 người sẽ 
bầu ra 30 đại biểu Quốc hội và 95 đại 
biểu HĐND TP Hồ Chí Minh.

Thu, chi ngân sách Nhà nước
Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, hoạt 

động sản xuất – kinh doanh trong nước trở lại 
bình thường như thời điểm trước Tết Nguyên đán 
Tân Sửu đã tác động tích cực đến thu, chi ngân 
sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng Ba. Chi 
đầu tư phát triển trong kỳ có chuyển biến tốt, 
trong đó đã hỗ trợ kịp thời để mua sắm vật phẩm, 
trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống 
dịch Covid-19.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, 
dịch vụ

Quý I năm 2021 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ 
của hoạt động xuất, nhập khẩu. Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu hàng hóa quý I năm 2021 ước 
tính đạt 152,65 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng 
kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa đạt 77,34 tỷ USD, tăng 22%; nhập khẩu 
hàng hóa đạt 75,31 tỷ USD, tăng 26,3%. Cán cân 
thương mại hàng hóa quý I năm 2021 ước tính 
xuất siêu 2,03 tỷ USD.  n PV
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Một câu nói của Bác Hồ với báo chí

Trong một bức thư đề ngày 25/5/1947 gửi giới 
trí thức Nam Bộ, trong đó có các nhà báo, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ngòi bút của các bạn 
cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò 
chính, trừ tà, mà anh em văn hóa trí thức phải 
làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong 
công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống 
nhất và độc lập cho Tổ quốc”.

Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập 
và thống nhất đất nước, các nhà báo Việt Nam 
đã làm được những gì mà Bác Hồ kỳ vọng qua 
những dòng thư tâm huyết trên. Nhưng câu nói 
của Bác Hồ còn vượt ra ngoài phạm vi của nhiệm 
vụ “kháng chiến chống ngoại xâm” mà các nhà 
báo yêu nước Việt Nam cần thực hiện.

Câu nói của Bác Hồ: “Ngòi bút của các bạn 
cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò 
chính, trừ tà”, ý nghĩa của câu nói có nội hàm rất 
rộng. Và nhiệm vụ của các nhà báo chân chính 
đương đại cũng đã được nhấn mạnh: Một là “phò 
chính”, tức bảo vệ chính nghĩa, nói lên sự thật, 
đồng hành với lẽ phải; Hai là “trừ tà”, tức lên 
án cái xấu cái ác, chống lại sự phi nghĩa. Muốn 
phân biệt được đâu là “chính” đâu là “tà” phải 
dựa vào dân, phụng sự nhân dân, phải dựa vào 
lợi ích quốc gia, phụng sự Tổ quốc.

74 năm qua, từ khi Bác Hồ viết bức thư này gửi 
các nhà báo Nam Bộ, cũng là gửi chung cho các 
nhà báo Việt Nam, đất nước ta giờ đã được độc 
lập, Tổ quốc ta đã thống nhất. Nhưng không phải 
vì thế mà các nhà báo Việt Nam hết việc để làm, 
vì hai nhiệm vụ “phò chính” và “trừ tà” vẫn còn 
phải được các nhà báo coi là phần quan trọng 
trong sự nghiệp làm báo của mình.

Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 96 
năm qua báo chí cách mạng Việt Nam đã trưởng 
thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nội 
dung và hình thức; cũng như sự lớn mạnh chưa 
từng có của đội ngũ những người làm báo.

Bác Hồ thăm và chúc Tết cán bộ phóng viên Báo Nhân 
Dân năm 1957. Ảnh: Tư liệu

NOI GƯƠNG NHÀ BÁO 
HỒ CHÍ MINH

Tháng Năm,nhớ Bác!
Từ ngày Báo Thanh niên ra số đầu tiên, ngày 

21/6/1925 đến tháng 8/1945, hoạt động báo chí 
nước ta luôn gắn liền với cuộc vận động cách 
mạng của nhân dân. Sau bao năm bôn ba ở nước 
ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước và sáng 
lập tờ Việt Nam độc lập, nhằm kêu gọi nhân dân 
đoàn kết đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp.

Theo Người, giữa cách mạng và báo chí có sự 
thống nhất hữu cơ. Bởi, “Chế độ ta là chế độ dân 
chủ, tư tưởng phải được tự do. Đối với một vấn 
đề, mọi người bày tỏ ý kiến của mình, góp phần 
tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, 
đã tìm thấy chân lý, lúc đó, quyền tự do tư tưởng 
hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý 
là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì 
trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là 
không phải chân lý”.

Xuất phát từ mục đích hoạt động của nền báo 
chí cách mạng là vì dân và từ vai trò to lớn của 
báo chí đối với xã hội, Người nhắc nhở những 
người làm báo: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, 
chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần 
viết, chớ nói, chớ viết càn”. Để báo chí luôn là diễn 
đàn của nhân dân, Người khẳng định: “Một tờ báo 
không được đại đa số (dân chúng) ham muốn thì 
không xứng đáng là một tờ báo”, và “không riêng 
gì viết sách, viết báo, mà công tác gì muốn làm tốt 
đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”.

Những lời căn dặn của Bác Hồ với 
người làm báo

Bác chỉ ra rằng: “Cán bộ báo chí cũng là chiến 
sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén 
của họ”. Bác nói: “Bài báo là tờ hịch cách mạng”. 
Cho nên, điều đầu tiên mà bất cứ người cầm bút 
nào trên mặt trận báo chí cách mạng phải hiểu rõ 
mục tiêu và nhiệm vụ của cách mạng là gì? Như 
Bác từng nói: “Bắn thì phải có bia, phải có mục 
tiêu”. Nghĩa là ngòi bút phải gắn với đối tượng.

Người nêu rõ, phải viết cho đúng trình độ của 
người xem, viết rõ ràng, gọn gàng. Người dạy 

phải học cách nói, tiếng nói của quần chúng, 
chớ ham dùng chữ, những chữ mà không biết rõ 
thì chớ dùng, những chữ mà tiếng ta có, thì phải 
dùng tiếng ta, bất đắc dĩ mới phải dùng chữ, làm 
sao cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết 
tâm theo lời kêu gọi của mình. Viết phải thiết 
thực, kịp thời, “nói có sách, mách có chứng”, tức là 
nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh 
ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?

Làm báo, phải nói đúng sự thật
Từ kinh nghiệm hoạt động báo chí và từ quan 

điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hiệu quả, 
công dụng của báo chí truyền thông, Người lưu 
ý trước tiên đề tài cho người cầm bút là “những 
điều mắt thấy, tai nghe”. Nghĩa là viết báo trước 
tiên phải đúng sự thật, bắt nguồn từ thực tế 
cuộc sống với những con số, những sự kiện đã 
được xem xét kiểm tra, chọn lọc. Bởi theo Bác, 
sự thực vừa là sức mạnh của bài nói, bài viết 
cũng đồng thời là thước đo đạo đức của người 
làm báo cách mạng.

Hơn ai hết, mỗi nhà báo, phóng viên phải đề 
cao trách nhiệm và sứ mệnh của mình với xã 
hội, nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, 
không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản 
lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp để 
báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén, phục vụ đắc 
lực sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Đặc biệt, qua hơn 30 năm đổi mới, báo chí 
nước ta đã đi đầu trong việc định hướng tư 
tưởng, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã 
hội, tích cực đấu tranh chống tham nhũng và 
các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, góp phần 
củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; là một trong 
những động lực trực tiếp tham gia và thúc đẩy 
sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. n

 MINH CHÁNH

Tháng Giêng 1969, tại Phủ Chủ tịch, Bác Hồ thân mật tiếp 
nhà báo, nhà thơ Wlly Zahl banu Tổng thư ký ủy ban đoàn 
kết với Việt Nam của CHDC Đức

Bác Hồ với báo chí. Ảnh: Tư liệu
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“Cường từ thiện” – cách gọi thân thương 
của một số anh em báo chí dành gọi 
ông – Doanh nhân Lưu Quốc Quyền, 

Chủ cơ sở sản xuất dây điện Lập Quyền, quận 11, 
TP. Hồ Chí Minh. Làm người ai cũng có những 
mưu cầu nhất định. Tuy nhiên, có những mưu 
cầu chẳng cho riêng mình, không toan tính thiệt 
hơn, không mong chờ báo đáp…, đó là phương 
châm của ông Lưu Quốc Quyền trong hoạt động 
từ thiện.

Trong hầu hết các câu chuyện khi ngồi nói 
chuyện với ông, đều xoay quanh những công tác 
xã hội, từ thiện và hỗ trợ cộng đồng. Dường như 
với ông, niềm vui, hạnh phúc và động lực sống 
là được cho đi, được chia sẻ với người khác. Lãi 
trong hoạt động sản xuất, ông dành hầu hết cho 
công tác từ thiện. Khi doanh nghiệp gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19, ông kêu gọi người 
thân đang định cư ở nước ngoài gửi tiền về để 
công việc thiện nguyện không bị gián đoạn. 
Không làm từ thiện một mình, ông kêu gọi người 
thân, bạn bè cùng đồng hành trong việc thiện 
nguyện.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình người Hoa 
nghèo ở Sài Gòn, vào đầu những năm 60 của thế 
kỷ trước, trong ký ức của ông vẫn in đậm những 
ngày lam lũ,  giúp cha mẹ chở hàng bỏ mối ở các 
cửa hiệu bán lẻ trong chợ Bình Tây. Với tuổi thơ 
khổ cực kiếm sống, đã giúp ông hiểu giá trị đích 
thực của những việc làm chân chính, sự thanh 

NGHĨA CỬ CAO ĐẸP 
TỪ DOANH NHÂN

 LƯU QUỐC QUYỀN
Trong xã hội có muôn vàn những việc làm đẹp, những nghĩa cử đẹp, 
là sự sẻ chia thấm đẫm tình người với đạo lý “thương người như thể 
thương thân”, trở thành một nét văn hóa đẹp trong cộng đồng. Ngày 
càng có nhiều hoạt động “nhường áo, sẻ cơm” với những người khó 
khăn hay sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút 
đông đảo người tham gia... 

tao của người dân bình thường trong đời sống 
hàng ngày vất vả mưu sinh. Nhưng đó là những 
đồng tiền chân chính kiếm được từ mồ hôi và 
công sức của người lao động. 

Từ rất lâu, ông đã nhận ra rằng, chung quanh 
mình vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, rất 
cần được quan tâm giúp đỡ của những nhà hảo 
tâm. Để rồi ông quyết tâm thực hiện việc làm 
nghĩa tình, giúp đỡ, sẻ chia với những người 
nghèo trong xã hội.

Ngoài thời gian quản lý sản xuất - kinh doanh, 
từ hàng chục năm nay, ông dành thời gian còn 
lại, công sức, tiền của, cùng một số cơ quan báo 
chí, trong đó có báo Kinh doanh và Pháp luật – 
tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị dấn thân vào 
các việc làm thiện nguyện, giúp đỡ xã hội.

Thật cảm động trước những nghĩa cử cao đẹp 
của ông cùng các tổ chức, cá nhân đã và đang 
thực hiện các hoạt động từ thiện này. Họ đến 
từ nhiều thành phần trong xã hội, là những cá 
nhân, tổ chức tôn giáo, người tu hành, và cả 
những người từng có quá khứ lỗi lầm…Họ cùng 
nhau, người góp công sức, người góp tiền của. 
Dù nhiều người chưa hẳn đã có cuộc sống dư dả 
về vật chất, song họ đều có một mục đích chung 
là giúp đỡ người khác, giúp đỡ những hoàn cảnh 
bất hạnh vượt qua khó khăn và bệnh tật.

Người viết còn nhớ mãi, sau khi cơn bão số 
6, số 7 tàn phá ở một số tỉnh ven biển miền 
Bắc, gây thiệt hại nặng nề cho người dân miền 
duyên hải, ông Quyền và một số phật tử chùa 
Sùng Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh gom 
góp tiền lặn lội đi tàu ra Bắc. Ông kết hợp cùng 
chúng tôi đến tận nơi những gia đình bị tàn phá 
bởi cơn bão ở các huyện ven biển tỉnh Thái Bình 
và Nam Định để trao các phần quà. Tuy giá trị 
không lớn, nhưng tất cả là tấm lòng, là cái tâm, 
cái đức, là “một miếng khi đói bằng một gói khi 
no” dành cho các nạn nhân bị bão lũ.

Gần đây, khi lũ lụt tràn vào các tỉnh Nam 
Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ, người ta lại 
thấy ông âm thầm rong ruổi cùng đoàn người 
đi cứu trợ. Không tìm được xe vận chuyển hàng, 
ông đã ưu tiên sử dụng xe của cơ sở mình để kịp 
chuyến hàng cứu trợ. Dù phải thuê xe bên ngoài 
để vận chuyển hàng hóa của cơ sở mình đi các 
nơi tiêu thụ.

Từ khi báo Kinh doanh và Pháp luật – tạp chí 
Doanh nghiệp và Tiếp thị gây quỹ học bổng mang 
tên Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi nhằm giúp 
đỡ học sinh nghèo hiếu học ở 2 ngôi trường tại 
tỉnh Quảng Nam và quận 4, thành phố Hồ Chí 

LÊ HẢI

Minh, ông đều tích cực tham gia đóng góp.
Doanh nhân Lưu Quốc Quyền – “Cường từ 

thiện” chưa thật sự giàu có, nhưng tấm lòng 
vàng của ông luôn dành cho người nghèo, những 
hoàn cảnh khó khăn. Thật đáng trân trọng!

Hoạt động từ thiện của doanh nhân Lưu Quốc 
Quyền đã góp phần làm vơi bớt khó khăn cho 
các đối tượng dễ bị tổn thương, người nghèo. 
Qua đó, đã nhận được sự quan tâm, tạo điều 
kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự 
ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, lan tỏa rộng 
rãi tinh thần nhân đạo cao đẹp.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng  nói, 
“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa 
đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Mong 
rằng ngày càng có nhiều tổ chức và cá nhân 
cùng góp sức chung tay hành động vì cộng đồng, 
vì những người nghèo, cơ nhỡ. n

Ông Quyền trao quà cho người tàn tật

Ông Quyền kết hợp cùng cơ quan báo chí trao quà cho 
người nghèo tại tỉnh Bến Tre trong dịp tết nguyên đán 2021

Chụp ảnh cùng đồng chí Lưu Vinh, cố Tổng Biên tập báo 
Kinh doanh và Pháp luật
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Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng 
trong sự phát triển toàn diện của con 
người. Đặc biệt, trong giai đoạn mắc 

bệnh thì dinh dưỡng cân bằng và hợp lý lại càng 
quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi, dinh dưỡng 
giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao 
thể trạng và đẩy lùi bệnh tật.

Sức đề kháng cũng như hệ miễn dịch có ý nghĩa 
quan trọng trong việc ngăn ngừa các tác nhân như: 
Vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng,…xâm nhập 
vào cơ thể. Những người có sức đề kháng tốt sẽ 
giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh, hoặc người đã 
nhiễm bệnh sẽ có thời gian hồi phục nhanh hơn. 
Việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là vô cùng 
quan trọng trong thời điểm này.

Để phòng và chống dịch bệnh Covid-19 chúng 
ta cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y 
tế. Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường dinh 
dưỡng để duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh. 
Các bữa ăn hàng ngày phải đảm bảo cung cấp đủ 
thành phần các chất như: Chất đạm, đường, chất 
béo. Bên cạnh đó, cần cung cấp đủ các vitamin 
và khoáng chất cần thiết như: Vitamin A, C, D, 
E, sắt, kẽm… Đây là những chất quan trọng góp 
phần tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Tăng sức đề kháng sẽ giúp phòng tránh được 
nhiều virus gây bệnh tật, nhất là loại virus như 
chủng virus Corona (SARS-CoV-2). Biết cách lựa 
chọn thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho cơ 
thể là điều mà mọi người nên lưu ý trong cuộc 
sống hàng ngày.

Những thực phẩm giúp tăng 
cường sức đề kháng

Để các bộ máy của cơ thể, trong đó có hệ 
miễn dịch hoạt động bình thường thì cần có đầy 
đủ các thành phần dinh dưỡng. Trước hết, trong 
thành phần bữa ăn hàng ngày của cần có chất 
bột, đường để cung cấp năng lượng. Chất đạm, 
chất béo để xây dựng nên các thành phần của 
một hệ miễn dịch. Mỗi loại thực phẩm có một 
số chất dinh dưỡng đặc hiệu. Do đó, nên ăn đa 
dạng, cân bằng tất cả loại thực phẩm chứa chất 
bột đường (cơm, bún, phở, bánh mì...). Bên cạnh 
đó là các nhóm thực phẩm giàu chất đạm (thịt, 
cá, trứng, sữa..). Một ít chất béo từ dầu hoặc các 

GIÚP CƠ THỂ 
NÂNG SỨC ĐỀ KHÁNG 
PHÒNG TRÁNH 
BỆNH TẬT

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn 
biến phức tạp trên thế giới và Việt 
Nam. Việc bảo vệ sức khỏe bằng 
cách tăng cường sức đề kháng là 
một trong những giải pháp quan 
trọng nhất để phòng ngừa nguy 
cơ nhiễm bệnh.

PHƯƠNG QUANG

loại hạt và tăng cường gấp đôi rau xanh, trái cây 
trong khẩu phần để cung cấp cho cơ thể đầy đủ 
các chất dinh dưỡng.

Bổ sung vitamin, khoáng chất  
cần thiết

Một số thực phẩm có nhiều chất chống oxy 
hóa như: Vitamin A, vitamin C, kẽm, vitamin 
B-caroten, polyphenol... có vai trò kháng khuẩn 
và hỗ trợ hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân 
gây bệnh. Vitamin C, vitamin E có nhiều trong 
trái sơ ri, cam, bưởi, các loại ớt chuông, ổi, các 
loại rau có màu xanh đậm… giúp tăng cường hệ 
miễn dịch cho cơ thể.

Các loại thực phẩm khác như trứng, sữa tách 
béo, hải sản có nhiều vitamin D giúp phòng ngừa 
và hạn chế nhiễm khuẩn đường hô hấp. Một số 
thực phẩm đặc biệt khác như: Hành, trà, tỏi, 
gừng có những chất chống viêm và làm tăng hoạt 
động của hệ tế bào miễn dịch.

Lợi khuẩn đường ruột Probiotic có nhiều trong 
sữa tươi giúp cơ thể chống lại những tác nhân gây 
bệnh từ virus. Các chất xơ tan từ gạo ít xay xát, lúa 
mạch, chuối, cam, khoai lang… sẽ cung cấp nguồn 
bổ dưỡng cho lợi khuẩn đường ruột.

Thực phẩm tăng cường miễn dịch 
hệ hô hấp 

Hệ hô hấp cũng giống như tất cả hệ cơ quan 
khác trong cơ thể, phụ thuộc vào bộ máy miễn 
dịch chung bao gồm: Các tế bào diệt vi khuẩn 
và các kháng thể. Để các tế bào hoạt động bình 
thường, cơ thể đều cần những chất dinh dưỡng 
nói trên. Không có thực phẩm đặc biệt nào dành 
riêng cho hệ hô hấp để tăng cường sức đề kháng.

Nếu cơ thể thiếu vitamin D thì làm cho tỷ lệ 
nhiễm trùng đường hô hấp sẽ cao hơn. Vì vậy, 
cần bảo đảm cung cấp đủ vitamin D cho cơ thể. 
Vitamin D có hai nguồn cung cấp từ ánh nắng 
mặt trời hoặc từ thực phẩm như sữa tách béo, 
trứng, nấm, hải sản...

Có cần thiết bổ sung thực phẩm 
chức năng?

Thực phẩm chức năng có vai trò trong một số 
trường hợp nhất định. Ví dụ, nếu cơ thể một người 
suy dinh dưỡng, chắc chắn sẽ thiếu những chất 
dinh dưỡng. Hoặc, người có hệ miễn dịch yếu, 
đang mắc bệnh nào đó thì có thể bổ sung thực 
phẩm chức năng, bổ sung những vitamin, khoáng 
chất từ thuốc để cung cấp thêm cho những chất 
dinh dưỡng bị hao hụt. Thành phần trong thực 
phẩm chức năng sẽ nhiều hơn so với những chất 
dinh dưỡng lấy từ thực phẩm cần thiết. n
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ĐỀ PHÒNG TÉ NGÃ 
Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Té ngã là một thảm họa đối với người cao tuổi. Bởi vì hàng loạt 
những vấn đề rắc rối sẽ diễn ra sau đó: đau đớn, xương không lành 
phải bất động kéo dài, nằm lâu một chỗ bị viêm loét da thịt, vấn đề 
chăm sóc phục vụ và sức chịu đựng của người nhà… Chất lượng 
cuộc sống của người già sẽ bị giảm sút nghiêm trọng sau khi bị ngã.

Té ngã là một vấn đề nghiêm trọng ở 
người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ. Gần 
1/3 số người già trên 65 tuổi bị té trong 

một năm, và gần một nửa trong số đó té từ 
hai lần trở lên, 25% trong số họ bị thương tích 
nặng nề. Theo số liệu thống kê của Nhật Bản (đất 
nước có tỷ lệ người già cao nhất thế giới), té ngã 
là nguyên nhân đứng hàng thứ hai gây tử vong ở 
người già. Tuy nhiên, té ngã có thể tránh được và 
cũng có thể khắc phục được hậu quả trong phần 
lớn các trường hợp.

Để cơ thể giữ thăng bằng và di chuyển được 
cần có sự tham gia của nhiều hệ cơ quan. Phải 
có sự nhận biết bình thường, hệ thần kinh 
nguyên vẹn, hệ cơ xương khớp hoạt động nhịp 
nhàng, hệ tim mạch bảo đảm cung cấp máu 
đầy đủ cho toàn bộ cơ thể và khả năng ứng 
phó với các tình huống bất ngờ. Khi tuổi cao, 
khả năng giữ thăng bằng giảm và tình trạng 
loạng choạng cũng trở nên phổ biến. Hậu quả 
là hay té ngã, nhất là khi có tổn thương ở một 
hệ cơ quan nào đó của cơ thể. Thông thường, 
ngã ở người già là do mất khả năng ứng phó 
tức thì. Nền nhà lót gạch trơn quá có thể làm 
người trẻ bị trượt nhưng chưa ngã, nếu có ngã 
cũng không gây tổn thương nghiêm trọng, 
ngược lại, có thể làm người già bị trượt và té 
ngã với nguy cơ gãy xương hoặc chấn thương 
sọ não.

Té ngã là do nguyên nhân bên trong cơ 
thể của người già và do nguyên nhân từ môi 
trường xung quanh.

1. Nguyên nhân tại cơ thể người già :

- Các bệnh làm giảm sự phản xạ nhanh 
nhạy của hệ thần kinh: Di chứng tai biến 
mạch máu não, viêm các dây thần kinh ngoại 
biên, chứng run… 

- Các bệnh làm suy yếu giác quan: đục thủy 
tinh thể, giảm thính lực, điếc, rối loạn tiền 
đình gây chóng mặt, mất thăng bằng.

- Các bệnh làm giảm sức mạnh của hệ cơ 
xương: teo cơ do thiếu vận động, viêm khớp…

- Do những bệnh lý có sẵn : Cơn hạ đường 
huyết, cơn thiếu máu não, cơn hạ huyết áp tư 
thế… cũng có thể do dùng thuốc sai, quá liều 
gây nên tình trạng trên, bởi vì người già luôn 
lúc nào cũng có bên mình nhiều loại thuốc và 
chứng hay quên! 

2. Nguyên nhân do môi trường 
xung quanh: 

Đây là nguyên nhân chiếm hơn 50% các 
trường hợp té ngã ở người lớn tuổi : Mặt sàn 
nhà không bằng phẳng hoặc quá trơn, các 
bậc cầu thang không đều, hẹp và dốc, trong 
nhà thiếu ánh sáng, đồ vật trong nhà bừa 
bãi, hành lang không có tay vịn, giày dép có 
đế trơn trượt hoặc người già đi trong nhà với 
chân mang bít tất …     

Đa số các trường hợp té ngã là do có sự kết 
hợp của 2 loại nguyên nhân kể trên: Nhược 
điểm sẵn có của cơ thể người già và điều kiện 
bất lợi của môi trường làm tai nạn xảy ra.

Sự lo lắng thái quá, tâm lý sợ té ngã cũng rất 
phổ biến nhưng có thể khắc phục được. Tâm 
lý này gặp ở những người tuổi cao, mất tự tin, 
mất tính độc lập đã lâu, phải sống nhờ vào 
người khác, thường phải dùng biện pháp tâm 
lý và cần có thời gian luyện tập để cơ thể thích 

nghi trở lại. Nếu vì sợ té mà ngăn cản người già 
vận động hàng ngày thì lâu dần dẫn đến hậu 
quả đáng tiếc: Táo bón, teo cơ, loãng xương, 
trầm cảm... ngày càng nặng nề và khó điều trị.

Hậu quả xấu nhất của người già bị té là tử 
vong, tỷ lệ tử vong do ngã ở người già cao 
(khoảng 20% một năm) do biến chứng của bệnh 
gây nên té hoặc do những tổn thương sau khi té. 
Gãy xương là tổn thương nghiêm trọng, những 
vùng thường bị gãy xương là cổ tay, cổ xương 
đùi, cột sống, người già thường bị loãng xương 
nên khả năng liền xương khó và chậm (tuổi càng 
trẻ xương càng mau liền do xương đang tăng 
trưởng). Việc bất động lâu rất bất lợi cho cơ thể 
người lớn tuổi. Nếu phải phẫu thuật thì vấn đề 
hậu phẫu cũng gặp nhiều biến chứng hơn người 
trẻ. Gãy cổ xương đùi làm người già chịu nhiều 
đau đớn và phải bất động lâu.

Làm sao để tránh té ngã cho 
người lớn tuổi?

- Đối với các nguyên nhân tại cơ thể người 
già: Người già không cần ăn nhiều nhưng cần 
điều độ và ngon miệng, ngủ không cần lâu 
nhưng khi thức dậy cảm thấy thoải mái vui vẻ 
là đạt yêu cầu. Theo dõi, quan sát sự sinh hoạt 
của người già, thường xuyên gần gũi họ, chúng 
ta sẽ sớm phát hiện những bất thường trong cơ 
thể người già để đưa đi khám bệnh và điều trị 
kịp thời.

Thuốc men cho người già: Nên giám sát việc 
uống thuốc của người già để tránh việc dùng 
thuốc sai gây hậu quả khó lường. Thuốc để 
riêng trong lọ kín, có dán nhãn đúng tên thuốc, 
kèm liều lượng và giờ uống thuốc mỗi ngày, nếu 
sợ bị quên uống thuốc thì phân chia thuốc vào 
hộp chia thuốc trong ngày.

Lắp thêm tay vịn trên tường đề phòng người già té ngã.

- Đối với các nguyên nhân tại môi trường 
bên ngoài: Sàn nhà nên xây dựng bằng phẳng 
xuyên suốt, cần tránh việc lên bậc, xuống bậc dễ 
vấp té. Nhà có người già, em bé nên chọn gạch 
lát sàn ít trơn, gạch trơn bóng thì đẹp nhưng 
chỉ cần có chút nước là trượt ngay. Nếu đã lót 
gạch trơn thì có thể khắc phục bằng cách dùng 
thêm các sản phẩm chống trơn trượt có trên thị 
trường hoặc lót thảm. Nếu trong nhà có lót thảm 
thì mép thảm phải được dán dính, sợ người già 
bị vấp mép thảm.

Trong nhà nên bố trí làm sao cho có đủ ánh 
sáng suốt ngày để người già thấy rõ đường đi. 
Những lối đi của người già cần được dẹp thoáng, 
lý tưởng nhất là có tay vịn.

Người già cũng cần phải ra ngoài tập thể dục, 
phơi nắng, gặp gỡ mọi người, phòng của người 
già nên ở tầng trệt, có đầy đủ tiện nghi, nhà vệ 
sinh gần bên. Đến một tuổi nào đó, người già 
đi lại khó khăn hơn cần phải có người bên cạnh 
giúp đỡ thì người già cần ngủ gần với người trẻ 
để đề phòng bất trắc trong đêm, nhưng đừng cho 
ngủ với đứa nhỏ quá, không giúp ích được gì!

Người già giữ thăng bằng và phản xạ kém, 
đừng cho người già leo trèo dù để đóng cây đinh 
hay lắp một bóng đèn. 

Hãy dành nhiều thời gian và quan tâm chăm 
sóc, gần gũi hơn cho người lớn tuổi trong gia đình, 
cuộc sống của mọi người sẽ hạnh phúc hơn. n

Người già dễ té cầu thang
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NGÀNH CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG: 

Sáng ngày 12/5/2021, Sở Công 
Thương tỉnh Bình Dương đã long 
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm 
ngày truyền thống ngành Công 
Thương Việt Nam (14/5/1951-
14/5/2021). Tham dự buổi lễ có 
ông Nguyễn Thanh Trúc,
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cách đây 70 năm, vào ngày 14 tháng 5 năm 
1951 tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã ký sắc lệnh số 21/SL đổi tên 

Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, mở ra trang 
sử vẻ vang, hào hùng của ngành Công Thương 
Việt Nam. Đây được xem là mốc son quan trọng 
trong lịch sử phát triển của Ngành. 

Trong suốt chặng đường đã đi qua, Công 
Thương Việt Nam luôn gắn liền với sự phát triển 
của vận mệnh nước nhà. Ở mỗi chặng đường 
lịch sử, cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động ngành Công Thương luôn thực hiện tốt 
vai trò tiên phong, không ngại gian khổ, hy sinh, 
vượt mọi khó khăn thách thức để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

70 năm xây dựng và phát triển cùng đất nước, 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác 
Hồ kính yêu, ngành Công Thương đã có những 
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ. Sau 
ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước, ngành Công Thương cũng có những đóng 
góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với cả nước, trải qua 70 năm hình thành 
và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên 
chức và người lao động ngành Công Thương tỉnh 
Bình Dương luôn kề vai sát cánh cùng với nhân 
dân tỉnh nhà lập nên những chiến công xuất sắc.

Toàn tỉnh hiện nay đã quy hoạch và xây dựng 
29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, 106 
chợ các loại và 12 siêu thị, 05 trung tâm thương 
mại thu hút doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Giai đoạn 2015-2020 chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng trung bình 9,64%/năm; tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình 
quân 17,95%/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu 
tăng bình quân 9,31%/năm đã góp phần thúc đẩy 

chuyển dịch Cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng 
tăng tỷ trọng Công nghiệp - Dịch vụ. Cơ sở hạ 
tầng thương mại tiếp tục được đầu tư đổi mới, 
bên cạnh hệ thống chợ truyền thống đã hình 
thành các trung tâm thương mại và siêu thị với 
phương thức mua bán văn minh tạo diện mạo 
mới cũng như đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng. 
Công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ lợi ích người 
tiêu dùng được thực hiện quyết liệt, góp phần 
bình ổn thị trường, bảo vệ lợi ích chính đáng của 
người sản xuất, người tiêu dùng.

Với những đóng góp to lớn trong suốt quá trình 
đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, ngành Công Thương tỉnh Bình Dương 
đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000), 
Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2002), 
Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2013)… 
Nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng được 
Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao 
quý như: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao 
động, danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ 
đổi mới, doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, lá cờ đầu 
của ngành Công Thương…

DIỆU HẰNG 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Trúc 
đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động ngành Công 
Thương Bình Dương qua các thời kỳ, đã góp 
phần viết nên trang sử đáng tự hào của ngành 
Công Thương trong suốt 70 năm qua. Ông đề 
nghị trong giai đoạn tới, ngành Công Thương 
cần tiếp tục ra sức phấn đấu đạt và vượt mục 
tiêu đề ra để tăng trưởng bền vững, đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và 
Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh đã 
trao  Huân chương Lao động hạng ba,  Bằng 
khen của Thủ tướng  cho các cá nhân là công 
chức của Sở Công Thương; trao Cờ thi đua “Đơn 
vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020” của 
UBND tỉnh cho Sở Công Thương.

Trong giai đoạn mới này, thế hệ cán bộ công 
chức viên chức và người lao động ngành Công 
Thương tỉnh Bình Dương tiếp tục ra sức phấn 
đấu đạt và vượt mục tiêu để tăng trưởng bền 
vững, chất lượng đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội chung của tỉnh Bình Dương, phát huy 
hơn nữa những kết quả đã đạt được và nỗ lực 
khắc phục những tồn tại để vươn lên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân 
giao phó. n

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương vinh dự đón nhận cờ thi đua Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

70 NĂM PHÁT TRIỂN 
CÙNG ĐẤT NƯỚC

Gian hàng của Sở Công Thương tại Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội – Quốc phòng – An ninh tỉnh Bình Dương 5 
năm (2015-2020)
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XUÂN BẮC, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI:

RỘN RÀNG KHÔNG KHÍ 
BẦU CỬ Ở MỘT VÙNG QUÊ
Trên địa bàn huyện Xuân Lộc, xã Xuân Bắc còn nhiều khó khăn do cơ 
cấu kinh tế chuyển đổi còn chậm. Nhưng là một trong những xã thực 
hiện tốt các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đội tuyên truyền lưu động “cứu 
đói” thông tin

Ông Trần Văn Trình, Chủ tịch UBND xã Xuân 
Bắc cho biết: “Chúng tôi xác định cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 
cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng của toàn hệ thống. Toàn xã đều nỗ 
lực để hoàn thành mọi công tác theo đúng quy 
định chung và các văn bản chỉ đạo, điều hành, 
hướng dẫn từ cấp trên. Đến nay, các khâu trong 
công tác chuẩn bị bầu cử đều thực hiện đúng 
tiến độ và quy định. Đặc biệt, xã chú trọng việc 
tuyên truyền, vì đây là một trong những khâu 
then chốt, góp phần thành công chung cho cuộc 
bầu cử sắp tới”.

Đi dọc tuyến tỉnh lộ 763 qua địa bàn xã Xuân 
Bắc, phóng viên nhận thấy không khí rộn ràng 
của cuộc bầu cử đang đến rất gần. Khắp nơi, 
từ trụ sở UBND xã đến các nhà văn hóa ấp, các 
tuyến đường đều được trang hoàng cờ hoa, 
pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho Ngày bầu cử. 
Để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ trong 
cuộc bầu cử này, bên cạnh hệ thống truyền 
thanh, xã đã thành lập đội tuyên truyền lưu 
động, di chuyển theo các tuyến đường phát 
thanh các nội dung tuyên truyền về bầu cử, với 
phương châm không để cử tri “đói” thông tin. 
Ngoài kinh phí đã được quy định, khâu tuyên 
truyền bầu cử chủ yếu là sử dụng từ nguồn xã 
hội hóa.

Tại trụ sở UBND xã, đã thực hiện việc niêm 
yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 
2021-2026. Về tình hình nhân sự đại biểu HĐND 
xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả hiệp 
thương lần thứ 3 có số lượng là 51 ứng cử viên 
đạt tiêu chuẩn ứng cử đại biểu.

Chung tay của toàn hệ thống 
chính trị

Theo Ủy ban bầu cử huyện Xuân Lộc, toàn 
huyện đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị 
hiệp thương lần thứ 3 theo đúng quy định. Địa 
phương có tổng cộng 773 ứng cử viên, trong đó, 
có 714 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và 59 
người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Tính 
đến thời điểm này, huyện đã thực hiện xong việc 
thống kê danh sách cử tri, kết quả lấy ý kiến tín 

nhiệm của đại biểu ứng cử tại nơi cư trú.
Cụ thể 59/59 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp 

huyện đạt tín nhiệm 100%; đối với 714 đại biểu ứng 
cử HĐND cấp xã, đạt tín nhiệm từ 85-100%. Tỷ lệ 
về cơ cấu thành phần đảm bảo theo luật định như: 
Tỉ lệ đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu trẻ 
tuổi (dưới 40), đại biểu tôn giáo, dân tộc…

Ông Lê Văn Nam, Phó Chủ tịch HĐND huyện 
kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Xuân 
Lộc cho biết: “Tính đến ngày 22/4, toàn huyện có 
188.120 cử tri. Các khâu phục vụ công tác bầu cử 
đều thực hiện đúng tiến độ và theo đúng quy định”.

Cũng theo ông Lê Văn Nam, thành công của 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cần có 

CHÂU PHỤNG - HUỲNH MẠNH

sự chung tay của toàn hệ thống chính trị. Trong 
đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể các cấp là nòng cốt.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân 
Lộc và các đoàn thể đã xây dựng và ban hành 
hướng dẫn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong 
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 
Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức 
trực quan, thông tin báo chí, tờ rơi, tờ gấp. Tại 
các địa bàn vùng sâu, vùng xa, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các đoàn thể 
phối hợp với người có uy tín trong cộng đồng để 
tuyên truyền. Mục tiêu lớn nhất là để cử tri phát 
huy tối đa quyền và nghĩa vụ của công dân đối 
với ngày hội của toàn dân. Qua đó, cử tri đi bầu 
cử đạt tỉ lệ cao nhất.

“Ở hai kỳ bầu cử là nhiệm kỳ 2011-2016 và 
2016-2021, huyện Xuân Lộc đều được tỉnh tặng 
cờ đơn vị dẫn đầu trong công tác bầu cử. Huyện 
tiếp tục phấn đấu để giữ vững danh hiệu ở kỳ 
bầu cử lần này” - ông Lê Văn Nam cho biết thêm.

Trong những ngày tới, Ủy ban bầu cử huyện 
Xuân Lộc tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu về cử 
tri và các số liệu khác phục vụ công tác bầu cử. 
Ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính 
thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo 
từng đơn vị bầu cử; niêm yết danh sách chính 
thức những người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu; tổ 
chức diễn tập sử dụng phần mềm phục vụ công 
tác bầu cử. n

Ông Viên Hồng Tiến Bí thư Huyện Xuân Lộc  kiểm tra 
công tác bầu cử tại xã Xuân Hoà

Khẩu hiệu truyên truyền bầu cử tại xã Xuân Bắc

Truyên truyền bầu cử bằng xe lưu động

70 NĂM PHÁT TRIỂN 
CÙNG ĐẤT NƯỚC
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Khô cá lóc An Giang 
nổi tiếng nhất ở hai 
huyện Chợ Mới và 

Thoại Sơn. Trong những 
năm gần đây, Khô cá lóc 
Thoại Sơn có hương vị tự 
nhiên hơn nên được khách 
hàng ưa chuộng. Một số đặc điểm 
đơn giản để nhận biết khô cá lóc 
đồng và cá lóc nuôi như: Khô cá lóc đồng có màu 
trắng, mịn, thịt ráo nước. Cá lóc nuôi thường 
có dầu, màu không tươi bằng. Khô cá lóc đồng 
rất được người tiêu dùng yêu thích và lựa chọn. 
Hiện nay, nguồn cá lóc đồng rất khan hiếm nên 

MÓN NGON 
VÙNG ĐẤT AN GIANG
Nằm ở phía Tây Nam Tổ Quốc, An Giang là vùng đất có văn hóa đời sống 
đa dạng, pha lẫn giữa người Kinh, người Khmer, người Hoa… Chính sự đa 
dạng trong đời sống văn hóa đã làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực 
An Giang. Nổi tiếng có các món đặc sản như gà đốt lá chúc, thốt nốt, gỏi 
sầu đâu, bò cạp Bảy Núi, mắm Châu Đốc, Tung lò mò (lạp xưởng bò)…

PHƯƠNG QUANG

Nhắc đến An Giang, người ta thường nhớ 
đến các loại mắm hay món cháo bò hấp 
dẫn. Tuy nhiên, vùng đất này còn có một 

món ăn nổi tiếng khác, hấp dẫn thực khách gần 
xa. Đó là món gà đốt lá chúc Ô Thum. Món gà 
đốt Ô Thum có nguồn gốc từ Campuchia, du 
nhập vào vùng Bảy Núi, An Giang đã lâu. Hương 
vị thơm ngon đặc trưng của món gà này khiến 
thực khách phải vấn vương và không đâu có thể 
tạo nên một hương vị đặc trưng đến vậy.

Để làm món gà đốt lá chúc Ô Thum, cần chọn 
nguyên liệu kỹ lưỡng. Gà để làm món ăn này 
phải là gà ta thả vườn, mỗi con chỉ có trọng 
lượng từ 1,3kg đến 1,8kg. Loại gà này tuy nhỏ 
nhưng thịt rất chắc và ngọt. Đặc biệt, người ta 
không làm sẵn gà để bán. Khi khách gọi thì gà 
mới được thịt, tẩm ướp và chế biến. Chính vì vậy 
thịt gà luôn tươi ngon, ngọt.

Tạo nên vị ngon của món gà đốt lá chúc không 
chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở bí quyết chế 
biến riêng của mỗi quán. Ngoài các loại gia vị 
thường thấy như muối, sả, ớt, tỏi thì lá chúc như 
một loại gia vị đặc biệt không thể thiếu để tạo 
nên hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được 
của món ăn.

Sầu đâu còn được gọi là “sầu đông” hoặc 
“cây xoan”. Cây sầu đâu mọc nhiều ở 
các tỉnh như An Giang, Kiên Giang. Cây 

sầu đâu mọc ở miền Tây có lá màu xanh sẫm, 
vị đắng, tính mát, hoa ít đắng hơn lá và thơm.

Vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến 
tháng Giêng âm lịch, cây sầu đâu bắt đầu 
thay lá, ra hoa. Người dân thường hái lá sầu 
đâu để ăn và bán. Lá sầu đâu có công dụng 
hữu hiệu trong việc phòng ngừa và chữa trị 
bệnh. Theo nhiều nghiên cứu, cây sầu đâu 
có thể chữa được 40 loại bệnh khác nhau. 
Ngoài tác dụng chữa bệnh, lá sầu đâu còn là 
nguyên liệu chính để làm món gỏi sầu đâu – 
đặc sản nổi tiếng tỉnh An Giang.

Nếu có khách xa tới chơi, ngoài những 
món đặc sản miền Tây  trứ danh như canh 
chua điên điển, cá linh… dân Châu Đốc còn 
ra vườn hái nắm lá sầu đâu non để làm món 
gỏi lạ miệng.

Khô cá lóc dùng để trộn gỏi phải là loại cá 
lóc đồng và ngon nhất là loại khô chỉ được 
phơi từ 2-3 nắng (tức khô không quá cũ). 
Đơn giản, chọn cách chiên do dễ thực hiện, 
chỉ cần đặt chảo lên bếp, cho tí dầu ăn rồi 
chiên cho đến khi chín vàng. So với nướng 
lửa than thì cách làm này làm giảm mùi 
thơm độc nhất vô nhị của cá lóc phơi khô. 
Khô sau khi nướng, để nguội, loại bỏ xương 
rồi xé khô thành từng miếng nhỏ. Dưa leo 
tươi, lá sầu đâu non, thơm chua ngọt, khô cá 
lóc nướng góp phần làm nên món gỏi đặc 

sản Tây Nam bộ.

Cây chúc được xem là đặc sản của vùng Bảy 
Núi, trồng nhiều ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh 
Biên. Lá cây có vị the như lá chanh nhưng thơm 
nồng hơn, giữ được hương lâu, không bị đắng.

Gà sau khi đốt chín, da chuyển sang màu 
vàng hấp dẫn, các nguyên liệu thấm đều vào 
thịt, món ăn vừa giữ được vị ngọt tự nhiên, vừa 
hòa quyện mùi thơm đặc trưng của lá chúc 
và sả. Gắp từng miếng thịt gà chấm vào chén 
muối ớt chanh hoặc nước mắm làm từ lá chúc, 
ăn kèm tỏi nướng khiến thực khách phải vấn 
vương và không đâu có thể tạo nên một hương 
vị đặc trưng đến vậy. 

Gà đốt lá chúc Ô Thum

Khô cá lóc Thoại Sơn – 
Khô cá tra phồng Châu Đốc

chỉ khi có người đặt hàng thì mới 
tổ chức thu mua cá về làm khô.

Nghề làm khô cá tra phồng có từ 
lâu đời, được chế biến theo phương 

pháp gia truyền. Chọn cá tra làm 
khô phồng, cá phải tươi sống, được 

nuôi theo quy trình đạt chuẩn sẽ cho 
ra sản phẩm ngon. Muốn có được khô cá 

tra phồng chất lượng bắt buộc phải chế biến 
từ con cá còn tươi sống với độ mặn vừa phải. 
Con khô nếu ướp ít muối dễ bị bủn thịt, nhiều 
muối quá sẽ bị mặn mất ngon. Sau khi ướp 
muối khoảng ba tiếng rồi đem phơi dưới trời 
nắng gắt, phơi khoảng ba nắng là được.

Gỏi sầu đâu – 
khô cá lóc
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BÁNH CUỐN CANH, 
ĂN LÀ NHỚ!

Bánh cuốn là món đặc sản Đông Bắc 
nổi tiếng, thức ăn phổ biến ở cả Nam 
và Bắc. Tuy nhiên, với những ai đã 
từng đặt chân tới vùng đất Cao Bằng, 
chắc chắn sẽ không thể quên được 
hương vị của loại bánh cuốn nơi đây. 
Nếu như bánh cuốn tại nhiều nơi 
chỉ là lớp bột tráng lên, quết vào bên 
trong nhân thịt, chấm với nước 
mắm tỏi, ớt thì bánh cuốn Cao 
Bằng hoàn toàn khác, ăn 
kèm với một chén nước 
súp được ninh nhừ từ 
thịt xương, ngọt lịm còn 
khói bốc lên.

Sở dĩ món bánh cuốn Cao Bằng trở 
nên đặc biệt và được nhiều thực 
khách yêu thích là do hương vị 

hấp dẫn, cũng như cách thưởng thức 
khác biệt so với món bánh cuốn ở 
những nơi khác. Bánh cuốn vừa dai, vừa dẻo, vừa 
thơm, cộng thêm chén nước súp đặc biệt ninh 
từ xương lợn, xương gà. Vị canh ngọt lịm, khiến 
ai cũng xuýt xoa khi thưởng thức.

Để làm nên món bánh cuốn canh hấp dẫn nổi 
tiếng gần xa, phải trải qua rất nhiều công đoạn 
cần sự tỉ mỉ, dồn hết tâm huyết khi chế biến. Đồ 
nghề làm bánh là những chiếc nồi gang rất to, 
khuôn tráng bánh hình tròn, miệng nồi bằng cật 
tre già, cùng miếng vải trắng được căng phẳng 
và một chiếc thanh tre dùng để lấy bánh. Đã 
thưởng thức món quà quê này sẽ không thể nào 
quên được vị ngọt của nước hầm xương, bánh 
cuốn mềm, thơm lừng và béo ngậy. Mỗi phần 
bánh cuốn đều kèm một bát canh xương nước 
trong, nóng hổi, thả thêm một chút rau mùi tàu, 
mùi ta, dậy mùi thơm lừng khó quên. 

Cô Vũ Thị Thanh – chủ một cửa hàng  bánh 
cuốn Cao Bằng tại Hà Nội, chia sẻ: “Để có mẻ 
bánh cuốn ngon, khâu đầu tiên là chuẩn bị 
nguyên liệu chính. Đó là gạo. Gạo phải chọn 
loại gạo tẻ được trồng trên đất Cao Bằng. Hạt 
gạo trắng, đều, dẻo thơm và dai. Nếu gạo không 
ngon, bánh sẽ không trắng mịn và không có mùi 
thơm đặc trưng. Trứng gà ta phải chọn loại tươi, 
khi hấp với bột bánh cuốn không bị vỡ. Thịt làm 
nhân bánh cũng trộn nhiều thứ lắm.... Một nồi 

HUY HÒA  

nước canh khoảng 20 lít 
nước phải hầm với 5kg 

xương, thật nhỏ lửa 
để nước dùng trong. 
Vị ngọt được tạo từ 
xương.  Gia vị ăn 
kèm phải là tương 
ớt, măng, quả mắc 
mật... Nguyên liệu 
tương ớt cũng được 

mang từ Cao Bằng 
xuống...”.
Để kịp buổi chợ 

sáng, cô Thanh thường 
bắt đầu công việc từ 
4 – 5 giờ sáng. Đầu tiên 
là lựa gạo, ngâm gạo. 
Gạo tẻ ngon vo sạch 

rồi nghiền thành bột loãng. Bột xay xong phải 
đảm bảo tiêu chuẩn sánh, dẻo, không đặc quá 
và cũng không loãng, đảm bảo bánh vừa dai và 
mềm. Tất cả công đoạn phải thực hiện trong 
sáng sớm, bởi xay bột từ tối hôm trước, bánh sẽ 
không ngon, không thơm và bột cũng dễ chua 
nếu vào mùa nóng.

Đi kèm bát nước dùng được cho thêm vào vài 
thìa thịt băm nhuyễn, rắc chút rau mùi tàu, mùi 
ta trông vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy, bánh 
cuốn Cao Bằng còn có tên gọi là bánh cuốn canh 
để phân biệt với bánh cuốn chấm nước mắm của 
vùng miền khác.  

Chị Thu – khách hàng quen thuộc của cửa 
hàng , chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đi công tác tại 
thành phố Cao Bằng,  buổi sáng được người 
quen dẫn đi ăn sáng, món bánh cuốn. Thật lạ, 
không phải là bánh cuốn chấm mắm ớt, tỏi, hạt 
tiêu, ăn kèm với chả, giò như ở Hà Nội, mà là 
một bát canh trong veo rắc thịt băm và rau thơm 
phức, rồi đĩa bánh cuốn nóng hổi.  Thật hấp 
dẫn, ăn đến đâu biết đến đó. Lần đầu tiên ăn 
bánh cuốn canh tôi nhớ mãi. May có món bánh 
cuốn canh này ở Hà Nội do một số người đến từ 
Cao Bằng mở tiệm. Tuần nào, ngày nghỉ cả gia 
đình tôi cũng tới ăn. Mặc dù không phải người 
Cao Bằng, nhưng tôi vẫn nghiện món này. Ăn 
vào nhớ mãi…”

Tùy theo khẩu vị, người thích ăn theo kiểu 
thông thường, người lại muốn thêm hương vị 
bằng quả trứng hay miếng giò. Giò để ăn cùng 
bánh cuốn được gói cẩn thận trong những lớp 
lá chuối. Nếu thực khách gọi bánh cuốn với giò 
thì chủ quán cho giò vào cùng nồi canh xương 
đang ninh. Khi miếng giò nở phồng, được vớt 
lên cho vào bát canh, ăn kèm bánh cuốn. Tùy 
yêu cầu của khách mà trứng gà có thể được trần 
chín bằng nước dùng, hoặc thả trứng vào miếng 
bánh đang tráng còn nóng hổi trên khuôn, bánh 
chín cuộn bọc lòng đỏ trứng để thả vào bát 
canh nóng.

Thưởng thức bánh cuốn Cao Bằng kèm bát 
canh nóng, thực khách xuýt xoa vị cay của tương 
ớt, phảng phất vị quả mắc mật thơm dịu. Cảm 

giác ngồi đợi từng mẻ bánh nóng hổi, bát nước 
xương ngọt lịm, sạch sẽ bên bếp lửa có cảm giác 
rất riêng.

Lần đầu tiên được thưởng thức món bánh 
cuốn canh giữa đất trời miền non cao, nơi địa 
đầu của Tổ quốc nên ai cũng trầm trồ pha lẫn 
một chút chờ đợi. Món quà quê giản dị và mộc 
mạc như chính người dân nơi đây. Nếu không có 
điều kiện đặt chân đến miền đất này, du khách 
có thể tìm thấy món ăn này tại một số nơi khác. 
Bánh cuốn Cao Bằng đã trở thành món ăn phổ 
biến được nhiều người yêu thích. Cảm giác khi 
ăn bánh cuốn canh như đang được ở miền non 
cao, giản dị mà đầy lưu luyến. n

ĐẶC SẢN CAO BẰNG:

Tương ớt làm nên sự đặc biệt của món bánh cuốn Cao Bằng.

Một suất bánh cuốn

Trứng được đập vào miếng bánh đang tráng.Bánh cuốn Cao Bằng đặc biệt hơn so với 
bánh cuốn ở các tỉnh thành khác.
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Ngày 28/4/2021, Phòng CSGT - Công an 
tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch tuần 
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến 

quốc lộ 1A (từ km 1658+180 đến km 1752+250), 
từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021, do Đội 
CSGT số 2 Phòng CSGT – Công an tỉnh Bình 
Thuận thực hiện.

Các loại phương tiện giao thông trong phạm vi 
kiểm tra, xử lý là: Xe ô tô khách, xe container, xe 
ô tô con, xe ô tô tải, xe mô tô, xe máy. Các hành 
vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm như: Chở hàng 
quá tải trọng, thay đổi thiết kế xe, chở hàng quá 
tải trọng, quá khổ giới hạn cầu đường; vi phạm 
về kích thước thùng xe, chở hàng rời, chất thải, 
vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có bạt 
che hoặc đậy mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi 
vãi...; vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá 
tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, đi 
ngược chiều; tránh, vượt không đúng quy định; 
lạng lách, đánh võng; không chấp hành hiệu lệnh 
dừng xe; không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy 
định; dừng đỗ và đón trả khách không đúng quy 
định, chở quá số người quy định; không đảm bảo 

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) 
tỉnh Bình Thuận đã triển khai tổ 
chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 
phạm trên tuyến đường quốc lộ 
1A, đi qua địa bàn tỉnh. Đây là kế 
hoạch công khai, được đăng tải để 
người dân được nắm rõ.

an toàn kỹ thuật; xe hết niên hạn sử dụng, hết 
hạn đăng kiểm...; người điều khiển phương tiện 
không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe 
không đúng quy định; không chấp hành tín hiệu 
giao thông, hiệu lệnh dừng xe... Lực lượng CSGT 
sẽ phối hợp ngăn chặn, xử lý các vụ tụ tập đông 
người trái pháp luật. 

Trước đó, Phòng CSGT tỉnh Bình Thuận cũng 
đã công khai 03 kế hoạch tuần tra, kiểm soát. Cụ 
thể, từ 0 giờ ngày 3/5 đến 24 giờ ngày 9/5, Đội 
CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình 
Thuận sẽ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên 
tuyến quốc lộ 1A (từ km 1589 đến km 1658).

Từ 18 giờ 00 ngày 4/5 đến 20 giờ 00 ngày 9/5, 
Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh 
Bình Thuận; Đội CSGT trật tự - Công an huyện 
Bắc Bình và Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) - 
Công an tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp tuần tra 

BÌNH THUẬN: 

PHÒNG CSGT CÔNG KHAI 
KẾ HOẠCH TUẦN TRA, 
XỬ LÝ VI PHẠM 
TUYẾN QUỐC LỘ 1A

kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A (từ 
Km 1632 đến Km 1658).

Từ 6 giờ 30 ngày 3/5 đến 21 giờ ngày 7/5, Đội 
CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT; Đội CSGT trật tự - 
Công an huyện Tuy Phong và Phòng PK02 - Công 
an tỉnh Bình Thuận cũng sẽ phối hợp tuần tra 
kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A (từ 
Km 1589 đến Km 1632).

Như vậy trong tháng 5 này, Phòng CSGT – Công 
an tỉnh Bình Thuận đã triển khai kế hoạch công 
tác rất quyết liệt. Việc lập tổ tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm các vấn đề nổi cộm về trật tự an 
toàn giao thông(TTATGT), bảo đảm TTATGT cho 
người dân. Việc công khai các chuyên đề tuần 
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm rất đáng được hoan 
nghênh, đảm bảo thực hiện dân chủ trong công 
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của 
Phòng CSGT – Công an tỉnh Bình Thuận. n

HẠ DUYÊN

CSGT trên toàn quốc bắt buộc phải công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát 
Nội dung này được quy định cụ thể trong 
Thông tư 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an 
về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn tuần tra 
kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT, có 
hiệu lực từ 5/8/2020.

Cụ thể, Điều 14 Thông tư 65/2020/TT-BCA 
quy định, Trưởng phòng CSGT các đơn vị thuộc 
Cục CSGT, Công an tỉnh, huyện có trách nhiệm 
thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, 
kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về 

thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông, gồm:

l  Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao 
thông đường bộ.

l  Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 
theo chuyên đề về giao thông.

l  Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 
thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân 
công phụ trách.

Theo đó, sẽ có 4 hình thức thông báo công khai:

Thứ nhất, niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của 
đơn vị.

Thứ 2, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 
Cục CSGT hoặc Cổng thông tin điện tử của Công 
an cấp tỉnh, Phòng CSGT.

Thứ 3, công khai trên phương tiện thông tin đại 
chúng.

Thứ 4, áp dụng các hình thức công khai khác 
theo quy định của pháp luật.

Chốt kiểm tra của CSGT tỉnh Bình Thuận

CSGT Bình Thuận tuần tra, kiểm soát tuyến QL1A
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Từ hành động đẹp của người 
CSGT

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 17h 
ngày 6/5, trong lúc đang trực chốt giao thông tại 
khu vực cầu vượt Dầu Giây, Đội CSGT - Công an 
huyện Thống Nhất đã phát hiện một lượng lớn 
cát sỏi rơi vãi trên đường, gây mất an toàn giao 
thông. Tổ công tác đã nhanh chóng phát tín hiệu 
thông báo, phân luồng cho các phương tiện tham 
gia giao thông giảm tốc độ, chú ý an toàn. Đồng 
thời, mượn chổi, xẻng để cùng với người dân dọn 
dẹp, quét sạch mặt đường.

Khu vực này có công trường đang thi công, đã 
có nhiều trường hợp tai nạn thương tâm do bị 
ngã xe. Hình ảnh những chiến sĩ CSGT và người 
dân cùng tham gia quét đá, dọn dẹp đường để 
tránh hiểm họa tai nạn các phương tiện đang 
tham gia giao thÔng đã để lại ấn tượng đẹp 
trong lòng mọi người.

“Đây là đoạn đường đang thi công, rất nguy 
hiểm, thường xảy ra tai nạn giao thông. Việc làm 
của các chiến sĩ không chỉ giữ cho đường phố 
sạch sẽ, đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp 
lan tỏa, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức 
của người dân khi tham gia giao thông” - một 
người dân thán phục.

Được biết, lực lượng CSGT- Công an huyện 
Thống Nhất đã và đang tích cực làm theo Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, gắn với cuộc vận động: “Xây dựng phong 
cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân 
phục vụ” và luôn nêu cao tinh thần của Thông tư 
27/2017/TT-BCA Quy định về quy tắc ứng xử của 
công an nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, 
tiếp xúc với quần chúng nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai 
vì nhân dân phục vụ

Với đặc thù công việc thường 
xuyên tiếp xúc với nhân dân, lực 
lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) 
- Công an huyện Thống Nhất xác 
định xây dựng hình ảnh người 
chiến sĩ Công an Đồng Nai trong 
sạch, vững mạnh, đẹp trong lòng 
dân là một yêu cầu bức thiết. 

Mục tiêu hướng tới là xây dựng lực lượng CSGT 
trong sạch, vững mạnh cả về chuyên môn nghiệp 
vụ lẫn đạo đức, tư tưởng chính trị, chấp hành 
nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân 
dân, giản dị, gần gũi với nhân dân, biết phát huy 
vai trò của nhân dân trong đảm bảo an toàn giao 
thông, an ninh, trật tự.

Xây dựng hình ảnh người CSGT 
thân thiện, nhân văn

Phong cách người chiến sĩ công an nhân dân 
bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ luôn là 
mục tiêu phấn đấu của Phòng CSGT tỉnh Đồng 
Nai trong suốt thời gian vừa qua. Trải qua quá 
trình công tác nhiều hình ảnh đẹp của các chiến 
sĩ công an trong thực thi công vụ đang vun đắp 
niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

Là lực lượng thường xuyên phải tiếp xúc với 
nhân dân, hoạt động mang tính độc lập nên 
mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CSGT phải 
có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội 
bộ, không hoang mang dao động trước mọi tình 
huống. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, thời gian 
qua, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai luôn 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông, vì sự an toàn và hạnh 
phúc của nhân dân. Đồng thời, nỗ lực xây dựng 
hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân 
dân trong lòng người dân.

Thời gian qua, thực hiện nghị quyết của Đảng 
ủy Công an tỉnh Đồng Nai về lãnh đạo công tác 
Công an năm 2020; được sự quan tâm chỉ đạo của 
Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh cùng với sự 
phối hợp của các phòng, ban, Công an các huyện, 

thành thị, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai 
nói chung và Phòng CSGT nói riêng đã khắc phục 
những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phòng CSGT tỉnh cũng tăng cường công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng quản lý cán bộ, chiến sĩ; 
kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi sai phạm, 
chấn chỉnh lề lối làm việc của các đội nghiệp vụ 
để nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa sai 
phạm tiêu cực trong lực lượng CSGT.

Bên cạnh việc đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai 
còn chủ động nắm chắc tình hình, phát huy tinh 
thần cảnh giác, dũng cảm, mưu trí trong đấu 
tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm 
pháp luật. Đó còn là hình ảnh những người CSGT 
bám tuyến, bám đường, điều tiết giao thông, 
hỗ trợ, giúp đỡ người dân đi lại an toàn. Từ việc 
thực hiện nhiệm vụ công tác và các phong trào 
thi đua, trong lực lượng đã xuất hiện nhiều tấm 
gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu cho tinh thần 
vì nhân dân phục vụ. n

HẠ DUYÊN - BẢO PHƯƠNG
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NHỮNG CHIẾC TÀU ĐẮM 
HUYỀN THOẠI TRÊN THẾ GIỚI
Ước tính hiện nay có khoảng ba triệu xác tàu đang bao phủ đáy đại dương ngoài kia, trong đó có những 
cái tên đã lên đến hàng nghìn năm tuổi, mang ý nghĩa lịch sử và được công nhận là di sản văn hóa dưới 
nước bởi UNESCO, đặc biệt là những chiếc vẫn đang mất tích, bao gồm cả những chiến hạm có thể vẫn 
đang chứa đựng hài cốt của các thủy thủ thiệt mạng trong các trận hải chiến. Chúng ta hãy cùng điểm 
qua những thảm kịch hàng hải nổi tiếng nhất trên thế giới.    

1. The Royal Mail Ship Titanic 

4.  The MS World Discoverer 

2. The Vasa 

Đứng đầu danh sách những con tàu xấu số chính là tàu 
Thư tín Hoàng gia Titanic, hay còn được biết đến rộng rãi 
dưới cái tên phổ biến hơn, Titanic. Va phải một tảng băng 
trôi ngay trong chuyến ra khơi đầu tiên năm 1912, chiếc tàu 
lớn nhất hành tinh lúc bấy giờ đã nhấn chìm chính mình và 
là sự kiện thu hút toàn bộ tâm trí nhân loại khi ấy, đưa mình 
vào danh sách số tàu đắm mất tích nổi tiếng cho đến khi 
được tìm thấy vào năm 1985, cách bờ biển Newfoundland 370 
dặm - tức 600 km về phía Đông Nam, xác tàu tuy vẫn có thể 
nhận diện nhưng đang trong đà phân huỷ. Hài cốt của 1.517 
hành khách thiệt mạng đã hoàn toàn bị sinh vật biển ăn mất, 
thứ duy nhất sót lại chỉ là đôi giày, chính con tàu cũng đã 
chịu chung số phận bởi vi khuẩn đang dần bào mòn lớp kim 
loại. Đã từng là một bí ẩn, ngôi mộ nước Titanic ngày nay lại 
trở thành điểm thu hút khách du lịch.

3. The MV Dona Paz

Chiếc phà chở khách thoạt trông có vẻ tầm 
thường này lại là một trong những vụ đắm tàu 
chết chóc nhất thế giới. Vụ việc xảy ra vào tháng 
12 năm 1987 đã cướp đi sinh mạng của 4.386 
người, khiến nó trở thành thảm họa hàng hải 
thương tâm nhất thời bình của lịch sử. Khởi sinh 
với cái tên Himeyuri Maru của Nhật Bản, được 
thiết kế để chở chỉ 608 người, Dona Paz khi ấy va 
chạm với một tàu chở dầu tên MT Vector trong 
lúc đang di chuyển giữa Manila và các hòn đảo, 
đã bùng cháy như một ngọn đuốc. Cả 2 con tàu 
xấu số đều nằm lại ở hành lang cá mập Tablas 
Straight cùng con số thương vong cực lớn do sự 
chậm trễ đến 8 giờ đồng hồ của lực lượng cứu 
hộ. Dona Paz hiện ở dưới mực nước 545m với 
một tên gọi khác - Titanic châu Á.    

Là một tàu chiến khổng lồ được thiết kế để 
làm soái hạm phục vụ Hải quân của Vua 
Thụy Điển - Gustavus Adolphus, Vasa mỉa 
mai thay lại từ giã cõi đời trong chuyến đi 
đầu tiên của mình, ngay bên ngoài bến cảng 
thủ đô Stockholm - Thụy Điển vào năm 1628 
và không bao giờ đến được Ba Lan, nơi nhà 
vua đang tiến hành chiến tranh. Nằm dưới 
đáy biển mãi đến năm 1961, sau đó được 
trục vớt  và chuyển đến bảo tàng tại Nhà 
máy đóng tàu Vasa, chiếc siêu chiến hạm kể 
từ khi được trưng bày đã trở thành con tàu 
đắm được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới 
với số người tham quan là 29 triệu người.

Ra đời tại Đức với thiết kế dành cho các 
chuyến du lịch mạo hiểm ở những địa điểm 
xa xôi nhất trên thế giới, bao gồm cả quần 
đảo Falkland và Bắc Băng Dương, con tàu 
gặp nạn ở Sandfly Passage thuộc quần đảo 
Solomon vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 do 
va chạm với một vật thể không xác định. Vị 
thuyền trưởng đã cố đánh tàu vào một vịnh 
trên Đảo Nggela, nơi nó nằm lại đến ngày 
nay. Do nội chiến trong khu vực cùng tin 
đồn cướp biển hoặc phiến quân địa phương 
đã cướp xác tàu trong cuộc giao tranh, The 
World Discoverer không được trục vớt và hiện 
là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng 
thường được các tàu du lịch khác ghé thăm. 

HỒNG QUÂN
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7. The MV Captayannis

8. The Royal Mail Ship Lusitania

9. The Bismarck

6. The USS Arizona 

5. The MV Le Joola

Giống như Dona Paz, Le Joola là một chiếc 
phà được sở hữu và điều hành bởi lực lượng vũ 
trang thuộc quốc gia châu Phi Senegal. Cùng 
chung lý do quá tải nghiêm trọng như người tiền 
nhiệm, Le Joola là thảm họa hàng hải thời bình 
tồi tệ thứ hai trong lịch sử khi đã chở gấp 3 lần 
sức chứa cho phép với số hành khách là 2000 
người. Trớ trêu thay, thời điểm tai nạn xảy ra lại 
là lúc chiếc phà vừa quay lại hoạt động sau khi 
được sửa chữa. Hiện vẫn chưa rõ con số thương 
vong chính xác do một số khách đi lậu.      

Ngự giữa lòng sông Clyde của Scotland, 
Captayannis được gọi là “con tàu đường” từ 
năm 1974 khi hạ thuỷ cùng một tải đường, sau 
đó bỏ mạng do thân dưới bị mỏ neo của một 
tàu chở dầu khác xé nát, thuỷ thủ đoàn may 
mắn đã được giải cứu nhờ tàu kéo của Anh. Bị 
vơ vét bởi chính những người cứu hộ, xác tàu 
giờ là nơi trú ngụ của các loài chim và động vật 
biển, nằm gần với vị trí của một tàu chiến Pháp 
có tên Maille Breze bị chìm trong Thế chiến II 
đã được trục vớt làm phế liệu năm 1956. 

Sau thảm kịch Titanic thì tàu Thư tín Hoàng Gia 
Lusitania - cũng từng là con tàu lớn nhất thế 
giới, bước vào lịch sử năm 1915 . Vào Thế Chiến I, 
khi tàu ngầm U-20 của Đức bắn ngư lôi vào vùng 
biển Celtic, cách bờ biển Ireland 11km. Con số 
thương vong trong vụ chìm tàu là 1.198 người. 
Nhiều nhà sử học tin rằng sự vụ tàu Lusitania đã 
thúc đẩy Mỹ tham gia Thế chiến I. Xác tàu hiện 
nằm ở độ sâu 90m dưới nước. Chính phủ Anh đã 
nỗ lực thực hiện các hành động pháp lý ngăn chặn 
việc trục vớt sau khi 3 trong 4 bánh chân vịt của 
tàu bị lấy mất vào năm 1982. Các thợ lặn cũng phát 
hiện rằng lính Đức đã hoàn toàn chính xác khi 
ngắm Lusitania làm mục tiêu: Chiếc tàu chở bốn 
triệu viên đạn súng trường, thứ lẽ ra sẽ được dùng 
để tiêu diệt lính Đức. 

Nhận lệnh từ Tổng thống Franklin D. Roosevelt, thiết giáp hạm thuộc lớp Pennsylvania - The 
USS Arizona, đã bị đánh chìm trong cuộc tấn công bất ngờ bởi quân Nhật vào Căn cứ Hải quân 
Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng, Hawaii vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, khi đang trên đường đến 
Hawaii để ngăn chặn phát xít Nhật. Tổng cộng 1.177 nhân viên Hải quân Hoa Kỳ đã thiệt mạng 
và chiếc chiến hạm hoàn toàn bị đánh chìm do một cú nổ hầm đạn, theo đó kích nổ hầm thuốc 
phóng vốn được sử dụng cho dàn pháo chính của tàu. Một đài tưởng niệm đã được xây dựng 
ngang qua phần xác còn lại của con tàu, và tro cốt của những người sống sót trong cuộc tấn công 
sau khi qua đời, sẽ được đặt trong con tàu, bên cạnh những đồng đội đã ngã xuống của họ.

Bismarck chỉ là một trong hai thiết giáp hạm 
cỡ lớn của Đức tham chiến trong Thế chiến II, 
hoạt động vỏn vẹn 8 tháng khi hạ thủy tháng 8 
năm 1940 và bị đánh đắm bởi chính thủy thủ 
đoàn tháng 5 năm 1941 để ngăn chặn Hải quân 
Hoàng gia Anh bắt giữ. Mặc dù là một trong 
những tàu chiến lớn và hiện đại nhất trên thế 
giới khi đó, nó vẫn bị hư hại nặng trong các 
cuộc tấn công của Fairey Swordfish - một loại 
máy bay ném ngư lôi lỗi thời của Anh. Sau một 
cuộc bắn phá từ các tàu chiến Anh, thủy thủ 
đoàn đã quyết định đánh chìm tàu để không 
rơi vào tay kẻ thù. Hài cốt của Bismarck được 
phát hiện bởi Tiến sĩ Robert Ballard, người đã 
phát hiện ra tàu Titanic, vào năm 1989, với phần 
thân tàu vẫn nguyên vẹn một cách ngạc nhiên 
dù bị trúng nhiều quả đạn của Chiến hạm King 
George V- Anh năm 1941.
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ĐẠI DỊCH ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CHÚNG TA: 

Disney Store đóng cửa 
hàng  chục địa điểm
Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Disney cho biết do 
đại dịch, họ sẽ giảm đáng kể các cửa hàng  ở Bắc Mỹ trong năm nay. 
Những nhân viên làm việc tại các cửa hàng  Disney bị đóng cửa đã bị 
“sốc” và rất đau lòng…

Tuổi thơ trải qua  cùng với cửa 
hàng  Disney

Angelica lần đầu tiên đến thăm cửa hàng  
Disney khi mới chập chững biết đi. Cha mẹ cô di 
cư từ Philippines khi cô còn nhỏ và cô cho biết 
họ đã trải qua "cú sốc văn hóa" trong những ngày 
đầu ở Mỹ. Nhưng khi họ khám phá ra Cửa hàng  
Disney, gia đình cô đã tìm ra cách để giúp mình 
thích nghi.

Nếu bạn từng đặt chân đến một trong những 
địa điểm truyền thống của Disney, bạn sẽ dễ 
dàng hiểu được bầu không khí chào đón hấp dẫn 
như thế nào. Nhạc từ các bộ phim Disney được 
phát lên và nhân viên sẽ chào đón bạn ngay lập 
tức. "Những khoảnh khắc kỳ diệu", các cửa hàng  
mở cửa với một "buổi lễ ma thuật" vào mỗi buổi 
sáng, nhân viên tặng người mua hàng những 
miếng dán chuột Mickey miễn phí, v.v...

“Thật là vui”, Angelica, hiện 28 tuổi, nói về việc 
đi mua sắm ở đó với cha mẹ khi cô còn nhỏ. “Đó 
là cách để tôi quen với cuộc sống và con người 
ở đây. Đối với tôi, ngay cả khi mới 3 tuổi, đó là 
một trải nghiệm việc tiếp cận một nền văn hóa 
khác”. Sau đó, cô tiếp tục làm việc tại một địa 
điểm ở Texas khi trưởng thành. Nhưng vào năm 
2021, cửa hàng nơi cô ấy làm việc đã đóng cửa 

để Disney có thể tập trung vào “hoạt động kinh 
doanh thương mại điện tử”.

Giờ đây, Angelica và các nhân viên cũ khác 
nói rằng họ đã cảm thấy đau lòng, bị phản bội 
và hoang mang sau khi mất việc, dường như 
họ không thể tin được. Miko Marshall, một 
cựu nhân viên 36 tuổi của một cửa hàng  ở 
California, cũng đối mặt với một trải nghiệm 
giống như vậy: “Chúng tôi chỉ ngồi đó, tắt điện 
thoại, và tất cả chúng tôi đều khóc”, cô nói về 
bản thân và các đồng nghiệp cũ. “Thực sự rất 
đau lòng...”

Meagan nói rằng quá trình đóng cửa nhanh 
chóng trở thành “một cơn sốc”, các nhân viên 
được hướng dẫn chỉ chia sẻ thông tin tối thiểu 
với khách hàng về việc đóng cửa.

Đối với nhiều người hâm mộ 
Disney, các cửa hàng  không chỉ là 
nơi để làm việc hoặc mua sắm

Marshall đã làm việc tại cửa hàng  Disney hơn 
10 năm trước khi địa điểm của cô đóng cửa, đó 
là công việc đầu tiên của cô ấy, cô đã được thuê 
ngay lập tức sau khi tình cờ nhìn thấy cửa hàng  
ở một trung tâm thương mại địa phương. Kể từ 
đó, nó đã trở thành ngôi nhà của cô ấy. “Chúng 
tôi đã trở thành một gia đình”, cô nói về những 
người cô làm việc cùng. “Rất nhiều cửa hàng  
Disney là như vậy. Chúng tôi làm các sự kiện 
tình nguyện cùng nhau, xem phim cùng nhau, 
đi chơi. Tôi luôn nói đùa rằng tôi không nghĩ 
mình thậm chí còn có bạn bè ngoài công việc”. 

Mối quan hệ độc nhất vô nhị đó khiến việc 
đóng cửa cửa hàng  đã gây tổn hại tâm lý rất 
nhiều cho Marshall: “Tôi bước vào cửa hàng  sau 
khi tấm biển đóng cửa đầu tiên được treo lên, 
một cảm thấy tan nát bên trong tôi…”.

Các cửa hàng Disney thường là nơi gần nhất 
mà người hâm mộ có thể đến thăm như một 
công viên giải trí của Disney. Họ ở rất xa các 
công viên giải trí, vì vậy cửa hàng  chắc chắn 

là điểm đến để có được trải nghiệm đó khi họ 
không thể đi vì khoảng cách xa, vì chi phí  hoặc 
vì lý do gì khác.

Raven, 36 tuổi, người đã làm việc tại một cửa 
hàng  ở California trong gần sáu năm, cô ấy 
đã rất thất vọng khi nghe tin này, mặc dù đã 
rời công ty vào năm 2019. Cô ấy nói rằng cô ấy 
“khóc cả ngày”, đau lòng cho tất cả những người 
bị ảnh hưởng.

Meagan cho biết cô ấy sẽ nhớ các đồng nghiệp 
của mình, và rất buồn khi phải nói lời tạm biệt 
với những khách hàng mà cô ấy đã biết và yêu 
mến. Mọi người đưa con cái của họ đến để chúc 
mừng sinh nhật của chúng  hoặc đã có những lời 
cầu hôn trong cửa hàng  của chúng tôi. Điều đó 
thật tuyệt vời”. Nhưng bấy giờ, Meagan đã không 
dám bước chân vào một cửa hàng  Disney nào kể 
từ khi cửa hàng cũ của cô ấy đóng cửa. 

Những người làm việc cho Disney bắt đầu có 
cảm giác rằng không ai được an toàn, rất có thể 
sẽ không còn bất kỳ Cửa hàng  Disney nào nữa? 
Tất cả chúng ta đều yêu thích Disney – nhưng 
họ vẫn có cảm giác như “đã bị bỏ rơi”. n

TRỊNH KHÔI

Miko Marshall và gia đình cô tại cửa hàng  Disney, nơi 
cô ấy đã làm việc trước khi đóng cửa.

Quang cảnh một cửa hàng  Disney ở California khi nó 
được thanh lý

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, 
Disney cho biết họ sẽ đóng cửa ít nhất 60 cửa 
hàng  ở Bắc Mỹ trong năm nay. Công ty có 300 
cửa hàng  trên toàn thế giới vào đầu năm 2021. 
Theo Disney, sự thay đổi này diễn ra do xu 
hướng tiêu dùng thay đổi và đại dịch Covid-19. 
Tuy nhiên, công ty nói rằng người hâm mộ có 
thể tiếp tục trải nghiệm mua sắm sản phẩm của 
Disney thông qua các cửa hàng  trong công viên 
giải trí hoặc cửa hàng  của các nhà bán lẻ khác .
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ĐẠI DỊCH ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CHÚNG TA: “THẦN ĐÈN” SAN FRANCISCO 
“NHỔ” MỘT NGÔI NHÀ 139 NĂM TUỔI

Đối với những người dậy sớm ở 
San Francisco, buổi sáng ngày 21 
tháng 2 hơi khác so với thường lệ, 
khi nhiều người nhận thấy một 
ngôi nhà hoàn chỉnh nổi trên khắp 
các con phố trong thành phố. 
Nhưng đây không phải là mơ hay 
ảo giác - một nhóm công nhân 
thực sự đã “nhổ” và vận chuyển 
một ngôi nhà 139 năm tuổi đến 
một địa điểm mới gần đó.

Phải mất sáu giờ và 400.000 đô la để di 
chuyển tòa nhà lịch sử sáu khối này. Nỗ 
lực của họ để di chuyển ngôi nhà lịch sử 

này đòi hỏi hơn một năm lên kế hoạch. Đèn 
đường và đường dây điện phải được dỡ bỏ 
và đồng hồ đỗ xe bị phá bỏ để ngôi nhà thời 
Victoria có thể đến đích cuối cùng.

Vào lúc 7h20 sáng Chủ nhật, đám đông  hào 
hứng chụp lại những bức ảnh và theo sau ngôi 
nhà từ  807 phố Franklin đến 635  phố Fulton. 
Ngôi nhà theo phong cách Italianate được di 
chuyển bằng xe tải với bánh xe thủy lực điều 
khiển từ xa. Đây là lần đầu tiên sau 45 năm một 
ngôi nhà thời Victoria ở San Francisco được di 
dời như thế này.

 “Đó là niềm phấn khích nhất mà tôi có được 
trong 10 năm” - một người dân địa phương nói. 
"Điều gì sẽ xảy ra nếu nó lật đổ?" May mắn thay, 
tất cả đều diễn ra tốt đẹp.

Với thiết kế tùy chỉnh và không gian rộng, 
ngôi nhà chắc chắn là một nơi đáng để chiêm 
ngưỡng. Những người quen thuộc với kiến trúc 
thời Victoria hiểu rằng ngôi nhà này không được 
xây dựng theo phong cách khuôn mẫu mà được 
thiết kế theo phong cách cá nhân. Tất cả bắt đầu 

vào năm 1869, với một kiến trúc sư người Đức 
tên là Wildrich Winterhalter.

Sau khi chuyển đến San Francisco vào năm 
1869, người nhập cư bắt đầu xây dựng các nhà 
máy bia bằng gạch quy mô lớn cho các khách 
hàng là người Đức. Ông cũng thiết kế những 
ngôi nhà cho những người tìm đến ông, với 
ngôi nhà thời Victoria mới được di dời gần đây 
là một trong bốn ngôi nhà vẫn còn tồn tại ở San 
Francisco đến ngày nay.

Đó là một ngôi nhà kiến trúc sư đã thiết kế với 
tất cả những chi tiết xa hoa: Các đường gờ, ke chỉ 
công phu, cầu thang lộng lẫy, lan can đẹp mắt. 
Nó còn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc, 
mặc dù nó đang trong tình trạng khá tệ. Một 
công trình kiến trúc tuyệt vời và quan trọng. 

Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1882 cho 
Max Englander, người sở hữu một công ty vận 
chuyển cùng với con trai Aaron của mình. Tài 
sản sau đó bị bỏ hoang và rơi vào tình trạng 
hư hỏng cho đến khi được mua vào năm 1990. 

Người chủ sống ở đó cho đến năm 2013 thì 
tuyên bố phá sản.

Giờ đây, ngôi nhà đang được chủ nhân mới 
nhất của nó chuyển đến. Khu đất mà ngôi nhà 
tọa lạc trước đây sẽ được biến thành một khu 
chung cư 47 căn và được mua với giá 2.650.000 
đô la. Trong khi đó, việc chuyển nhà không 
hiếm như người ta nghĩ: Các tài sản ở San 
Francisco thường được làm bằng gỗ đỏ, khá 
nhẹ và dễ di chuyển. Với một thành phố thay 
đổi liên tục, không có gì lạ khi các tài sản 
thuộc về lịch sử và mới xây dựng được di dời. 
Vào năm 1900, có 19 công ty chuyển nhà đặc 
biệt đề nghị vận chuyển nhà từ địa chỉ này 
đến địa chỉ khác.

Việc chuẩn bị để chuyển ngôi nhà này đã được 
bắt đầu vào năm 2019, may mắn cho chúng ta 
khi đươc theo dõi sự kiện ngoạn mục này từ xa, 
Hiệp hội Lịch sử San Francisco đã ghi lại toàn 
bộ quá trình trên phim và sắp tới sẽ được phát 
hành rộng rãi. n

DUY KHANG

Quá trinh chuyển ngôi nhà 139 năm tuổi, đi qua sáu dãy nhà từ Phố Franklin đến Phố Fulton.

ĐỂ CHUYỂN ĐẾN MỘT ĐỊA ĐIỂM MỚI
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Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, 
nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO:

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn 
ra một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp 
thiết mang tính thời sự. Đó là dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của dịch Covid-19  
gây ra trở thành mối nguy hiểm trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, ngay từ khi phát hiện những ca 
bệnh đầu tiên. Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo tích cực  
và mang lại kết quả quan trọng trong việc triển khai 
phòng, chống dịch. Sau 99 ngày không có ca lây 
nhiễm trong cộng đồng, thì cuối tháng 7/2020, Việt 
Nam đã phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 
Thành phố  Đà Nẵng, lây lan và tái bùng phát. Trong 
khi đó, liên tiếp những ngày gần đây, cơ quan an 
ninh đã bắt được rất nhiều nhóm người đưa người 
nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đây 
là một trong số nguyên nhân nguy cơ xâm nhiễm 
dịch bệnh từ bên ngoài là rất cao. Hành vi tổ chức 
đưa người người nước ngoài, trong đó phần lớn 
từ Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam 
không chỉ là mối nguy hại cho những nỗ lực phòng 
dịch mà cả nước đã đạt được trong suốt thời gian 
qua, mà còn liên quan đến an ninh, trật tự quốc 
gia. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần 
vào cuộc một cách khẩn trương, quyết liệt để khởi 
tố, điều tra đường dây đưa người bất hợp pháp, xử 
lý nghiêm theo quy định pháp luật. Để xử lý nhóm 
người này, cần khởi tố “Tội tổ chức, môi giới cho 
người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt 
Nam trái phép” theo quy định của BLHS và xét xử 
mức án thật nghiêm khắc.

Điều 348 quy định bốn tội gồm: Tội tổ chức cho 
người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Tội môi 
giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; 
Tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; 
Tội môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Tội phạm này về mặt khách thể trực tiếp xâm 
phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực 
xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam. Tội phạm 
này được quy định nhằm đấu tranh phòng chống 
các hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, hoặc ở 
lại Việt Nam trái phép.

Chủ thể của tội phạm này có thể là bất kỳ người 
nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm 
hình sự.

Điều luật quy định bốn tội gồm:

l Tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh 
trái phép. Đây là hành vi vụ lợi chủ mưu, cầm đầu, 
chỉ huy giúp người khác ra khỏi biên giới Việt Nam 
hoặc vào lãnh thổ Việt Nam không có giấy phép 
theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh. 
Thể hiện ở hành vi lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, 
lôi kéo nhằm đưa người khác đi ra khỏi lãnh thổ 
Việt Nam hoặc đi vào lãnh thổ Việt Nam không 
được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
để thu lợi bất chính.

l  Tội môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập 
cảnh trái phép: Thể hiện ở hành vi dẫn dắt, làm 
trung gian cho người có nhu cầu xuất cảnh 
hoặc nhập cảnh trái phép với người có khả 
năng tổ chức cho người khác xuất cảnh hoặc 
nhập cảnh trái phép nhằm giúp người khác đi 
ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đi vào lãnh thổ 
Việt Nam không được phép của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền để thu lợi bất chính.

l Tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam 
trái phép: Thể hiện ở hành vi lập kế hoạch, tổ 
chức, chỉ huy, lôi kéo nhằm giúp người nước 
ngoài ở lại Việt Nam không được phép của cơ 
quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam 
để thu lợi bất chính.

l Tội môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái 
phép: Thể hiện ở hành vi dẫn dắt, làm trung 
gian cho người có nhu cầu ở lại Việt Nam trái 
phép với người có khả năng tổ chức người 
nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép nhằm 
giúp người nước ngoài ở lại Việt Nam không 
được phép của cơ quan có thẩm quyền của 
Nhà nước Việt Nam để thu lợi bất chính.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người 
phạm tội thực hiện một trong các hành vi nêu trên.

Tội phạm này thực hiện do lỗi cố ý có động cơ 
vụ lợi. Người phạm tội nhận thức được hành vi 
của mình là trái pháp luật và mong muốn thực 
hiện hành vi đó.

Điều 348 BLHS năm 2015 quy định 3 khung 
hình phạt:

l  Khung hình tù từ 01 năm đến 05 năm áp dụng 
đối với trường hợp phạm tội không có tình tiết 
định khung tăng nặng.

l  Khung hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm áp 
dụng đối với người phạm tội trong trường hợp:
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
+ Phạm tội 02 lần trở lên;
+ Đối với từ 05 người đến 10 người;
+ Có tính chất chuyên nghiệp;
+ Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới  

500 triệu đồng;
+ Tái phạm nguy hiểm.

l  Khung hình phạt quy định phạm tội thuộc 
một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 
tù từ 07 năm đến 15 năm:
+ Đối với 11 người trở lên;
+ Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên;
+ Làm chết người: Đây là trường hợp người 

phạm tội vô ý gây ra hậu quả chết người.

l  Khung hình phạt bổ sung: Người phạm tội 
còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 
50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ 01 năm đến 05 năm. n

Luật gia ĐỖ MINH CHÁNH

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí 
Doanh nghiệp và Tiếp thị 
nhận được thắc mắc của bạn 
đọc ở Quận Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh. Nội dung, 
bạn đọc hỏi:

“Xin Tòa soạn cho biết về 
hành vi cấu thành tội tổ chức, 
môi giới cho người khác xuất 
cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại 
Việt Nam trái phép theo quy 
định pháp luật?”

TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử lưu 
động vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập 
cảnh trái phép vào Việt Nam
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Tranh chấp khi hàng xóm 
chặn đường thoát nước

Trao đổi với Phóng viên, ông Trần Văn Trình 
– Chủ tịch UBND xã Xuân Bắc cho biết: “Sự 
việc nêu trên, UBND đã tiếp nhận thông tin 

và làm rõ để tìm phương án giải quyết thoả đáng. 
Mặc dù UBND xã đã mời các bên liên quan đến 
hoà giải nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được. 
Dù sự việc rất dễ giải quyết. Chỉ cần đào một 
con mương thoát nước nhưng mâu thuẫn 
giữa các hộ dân kéo dài, dẫn đến sự việc 
không thể hoà giải theo phương 
thức ôn hoà”. 

“Để sớm giải quyết 
cho người dân canh tác 
ổn định, chính quyền xã 
đã nhiều lần chủ động mời 
các bên hòa giải nhưng vẫn 
chưa có kết quả do thái độ 
ứng xử giữa các hộ có liên 
quan. Tuy nhiên, UBND xã sẽ 
áp dụng các quy định pháp 
luật, nhanh chóng giải quyết dứt 
điểm, để người dân yên tâm canh 
tác” - ông Trình nói.

Về vấn đề này, Luật gia Nguyễn Đức Hải - Trung 
tâm Tư vấn Pháp luật TP. Hồ Chí Minh - Hội Phổ 
biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam nêu quan 
điểm như sau:

Theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Dân sự 2015, 
quy định về Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc 
thoát nước thải: “Chủ sở hữu nhà, công trình xây 
dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát 
nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho 
nước thải không chảy tràn sang bất động sản của 
chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công 
cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng”.

Tuy nhiên, tại Điều 252 Bộ luật dân sự 2015 quy 
định về Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản 
liền kề như sau: “Trường hợp do vị trí tự nhiên của 
bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải 
qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động 

Theo nội dung đơn phản ánh của ông Lâm 
Quang Đông, ngụ tại tổ 7, ấp 4B, xã Xuân Bắc, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai: “Gia đình ông 
trồng lúa và hoa màu trên mảnh đất có diện tích 
khoảng 7000 m2 tại thửa đất số 6, tờ bản đồ số 
56. Từ tháng 3/2019, có 3 hộ có đất sử dụng lân 
cận đã tự ý san lấp khiến khu đất của ông không 
còn đường thoát nước, xảy ra tình trạng ngập 
úng gây chết lúa và cây trồng.

Dù cố gắng khắc phục tình trạng lúa chết do 
ngập nước, ông Đông đã chuyển sang trồng các 
giống hoa màu khác. Nhưng khi gần đến lúc thu 
hoạch, lượng mưa lớn khiến khu vực trồng trọt 
lại bị úng nước, gây thiệt hại hoa màu. Bức xúc 
vì liên tục bị thiệt hại dẫn đến khó khăn chồng 
chất, ông Đông đã làm đơn trình bày gửi chính 
quyền địa phương đề nghị giải quyết nhưng đến 
nay sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

sản có nước chảy qua phải dành 
một lối cấp, thoát nước thích hợp, 
không được cản trở hoặc ngăn chặn 
dòng nước chảy. Người sử dụng lối 

cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động 

sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp 
nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp 
mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có 
nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát 
nước không phải bồi thường thiệt hại”.

Đương nhiên nghĩa vụ đào rãnh hoặc lắp đường 
thoát nước thuộc về người sử dụng lối cấp, thoát 
nước đó. Họ phải hạn chế đến mức thấp nhất 
thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước 
chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước. Nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường. Các bên cũng có thể 
thỏa thuận về việc bên thực hiện cấp thoát nước 
phải đền bù cho chủ sử dụng đất có lối cấp thoát 
nước đi qua.

Nếu mảnh đất của ông Lâm Quang Đông không 
có chỗ để thoát nước thải, cũng không có rãnh 
nước công cộng thì các hộ dân lân cận phải dành 
một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được 
cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy. n

CHÂU PHỤNG - TIẾN MẠNH

Ông Lâm Quang Đông

Mảnh ruộng của ông Đông bị ngập ún
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TÔN VINH NÉT ĐẸP 
QUÝ PHÁI, DUYÊN DÁNG 
CỦA PHỤ NỮ VIỆT

THỜI TRANG “ÁO DÀI HẢI TRIỀU”

Được thành lập từ 1999, thương hiệu Áo 
Dài Hải Triều với hơn 20 năm hình 
thành và phát triển, cho đến nay Áo 

Dài Hải Triều đã trở một trong những thương 
hiệu uy tín hàng đầu về may đo áo dài. 

Trong nhiều năm qua, thương hiệu Áo 
Dài Hải Triều  thường xuyên có mặt trong 
các chương trình Lễ hội, sự kiện lớn nhỏ tại 
TP.HCM và các tỉnh.

Mới đây, Áo Dài Hải Triều khai trương phòng 
trưng bày sản phẩm tại số 155, đường Đặng Văn 
Bi, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức.

Tại ngày khai trương Phòng trưng bày, trong 
không khí tưng bừng náo nhiệt vui vẻ ấm cúng 
đầy tình cảm của các bạn bè, doanh nghiệp, 
khách mời đến tham quan, giao lưu, thưởng 
lãm những bộ sưu tập, tác phẩm thời trang áo 
dài cùng các mặt hàng tơ lụa, mẫu mã mới…

Đến với thời trang “Áo Dài Hải Triều” sẽ là 
nơi tham quan thưởng lãm, sẽ làm cho quý 
bà, quý cô, yêu thích, say mê lựa chọn và trao 
trọn niềm tin…

Tại sự kiện mọi người được chiêm ngưỡng những trang phục thời trang, áo dài của ê kíp 
bạn trẻ do nhà thiết kế “Áo Dài Hải Triều” biểu diễn.

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Doanh nghiệp 
TP.HCM (đứng bên trái), bà Đoàn Thị Nguyệt nhà thiết kế Áo Dài Hải 
Triều (đứng bên phải) trong ngày khai trương Phòng trưng bày.

Bà Đoàn Thị Nguyệt – nhà thiết kế (trái). 
Bà Đoàn Thị Trúc Linh – Giám đốc Doanh 
nghiệp “Áo Dài Hải Triều” (Người đứng bên 
phải) tại Phòng trưng bày.

TUẤN ANH – THANH NHÀN
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Các doanh nhân, doanh nghiệp khách mời tại ngày khai trương Phòng trưng bày

Bà Đoàn Thị Nguyệt, Nhà thiết kế đang diễn giả về mặt hàng lụa “Lãnh Mỹ A” sản 
phẩm Tân Châu cho khách tham quan trong ngày Khai trương.

Bà Đoàn Thị Nguyệt – nhà thiết kế (trái). Bà Đoàn Thị Trúc Linh – Giám đốc 
Doanh nghiệp “Áo Dài Hải Triều” (Người đứng bên phải) tại Phòng trưng bày.
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Nơi thoả mãn niềm đam mê 
của chị em phái đẹp!

Hiện nay nhu cầu làm đẹp của 
chị em đang ngày càng được chú 
trọng. Không chỉ về trang phục, 
make up, dưỡng da, mà Nails cũng 
rất được lòng các chị em. Bởi, 
những bộ Nails đẹp sẽ làm cho 
các nàng trở nên cuốn hút, thời 
thượng hơn.

“Titi Nails Spa” làm đẹp bằng cái tâm

Trải qua một thời gian dài hoạt động, với 2 cơ 
sở Nails trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Titi 
Nails Spa đã khẳng định được vị thế là cơ sở 
Nails uy tín, là địa chỉ tin yêu của khách hàng. 

Titi Nails Spa gây ấn tượng bởi rất nhiều mẫu 
Nails đa dạng với hơn 5000 mẫu biến thể khác 
nhau, hơn 600 màu sơn được nhập khẩu từ Hoa 
Kỳ cùng hàng ngàn hoạ tiết nổi bật đáp ứng được 
tất cả nhu cầu của thượng khách. Mỗi tác phẩm 
nghệ thuật trên móng luôn toát lên vẻ quyến rũ, 
cuốn hút mọi ánh nhìn, góp phần hoàn thiện cho 
vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ.

Không chỉ gây thiện cảm ở các mẫu móng, 
cách thiết kế phòng Nails cũng vô cùng độc đáo 
và sang trọng, với không gian thoáng mát cùng 
những thiết bị được nhập khẩu từ Châu Âu tạo 
cảm giác thư thái và an toàn cho khách hàng. 

Titi Nails Spa được nhiều khách hàng đặc biệt 
là giới trẻ Sài Thành biết đến như một địa chỉ 
chăm sóc Nails uy tín hàng đầu hiện nay. Không 
chỉ cung cấp dịch vụ về Nails, Titi Nails Spa còn 
có cả dịch vụ nối mi, chăm sóc tóc, gội đầu thảo 
dược kết hợp bấm huyệt, massage cổ, chà gót 
chân thư giãn. Dịch vụ đa dạng, quy trình làm 
chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tận tâm là những 
lời khen của khách hàng dành cho Titi Nails Spa.

Đến đây, bạn sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ 
nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và thân 
thiện. Đặc biệt, các loại sản phẩm được sử dụng 
để chăm sóc móng đều đảm bảo chất lượng, có 
thương hiệu, cam kết an toàn cho móng. Dịch vụ 
tốt cùng mức giá phù hợp với nhiều đối tượng từ 

học sinh – sinh viên đến người đi làm giúp Titi 
Nails Spa trở thành cái tên được nhiều khách 
hàng ưa chuộng hiện nay tại Sài Gòn. 

Chương trình đào tạo của Titi Nails Spa.
Titi Nails Spa không chỉ là nơi làm đẹp của 

các chị em, mà đây còn là địa chỉ đào tạo nghề 
Nails uy tín, chất lượng được nhiều bạn trẻ tìm 
đến. Với các lớp học từ Nails cơ bản đến nâng 
cao, Titi Nails Spa đã đáp ứng được nhu cầu đào 
tào làm móng đẹp cũng như nâng cao tay nghề 
Nails cho học viên.

Với nhiều năm kinh nghiệm của các chuyên 
gia trong ngành Nails. Titi Nails Spa tập trung 
đào tạo bài bản, gắn liền giữa lý thuyết với thực 
hành theo hình thức “Cầm tay chỉ việc” cho đến 
khi học viên thành thạo, vững vàng tay nghề. 

Titi Nails Spa chúng tôi cam kết sau khi hoàn 
thành khoá đào tạo học viên sẽ tự tin khi làm 
việc tại bất kỳ cơ sở Nails nào, thậm chí đã có 
nhiều học viên tự mở tiệm Nails riêng và khẳng 
định được tay nghề của mình.

 

Đến với Titi Nails Spa:
l  Học viên được đào tạo trong môi trường 

chuyên nghiệp, với đội ngũ giảng dạy là các 
chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực Nails.

l   100% học viên tốt nghiệp đều có kỹ năng tốt 
trong lĩnh vực nghề Nails, được giới thiệu và nhận 
vào làm việc tại hệ thống của Titi Nails Spa.

l   Giảm ngay học phí đối với những học viên là 
con em gia đình chính sách, hộ nghèo

l   Được bố trí chỗ ăn, ở trong thời gian học tập.

ĐC 1: Số 1/6 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức
ĐC 2: Số 48 Chương Dương, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức 
Hotline: 0909.727282 – Cô: Thanh Thảo.

Titi Nails Spa” đến để cảm nhận 
                                   sự tinh tế và hài lòng.

Cơ sở Nails Spa 1 tại 1/6 Võ Văn Ngân, TP. Thủ Đức

TitiNailsSpa

Cơ sở Nails Spa 2 tại 48 Chương Dương, P. Linh 
Chiểu, TP.Thủ Đức



GRAND WORD PHÚ QUỐC:

RELAX 
BAR - COFFE - RESTAURANT

KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG

ĐOÀN DUY

Ngày 21/4, cùng với thời điểm diễn ra lễ khai trương của tổ 
hợp nghỉ dưỡng, mua sắm Grand Word Phú Quốc “Thành 
phố không ngủ” với các khu phố bar, pub, shopping… 

nhộn nhịp, sầm uất. Hệ thống Bar – Coffe – Restaurant với tên gọi 
RELAX cũng tưng bừng khai trương và hứa hẹn sẽ là một tụ điểm 
giải trí mang phong cách vô cùng ấn tượng.  

Bạn đến với Phú Quốc, bạn đang muốn tìm một địa điểm ăn chơi 
về đêm? Hay bạn muốn đổi gió thử cảm giác khác lạ xuyên màn 
đêm, thì RELAX sẽ là một địa điểm khá lý tưởng để thoả mãn điều 
đó với phong cách “Bar Tây trên phố Việt”, rôm rã, phá cách, mang 
đến sự sảng khoái cho du khách.

Nằm tại vị trí đắc địa trên khu phố đi bộ Địa Trung Hải (lô 
MC 0302 - 0303) của quần thể Grand Word với vị trí sát bờ biển. 
RELAX mang phong cách độc đáo, với tông màu trầm kết hợp với 
ánh sáng phản chiếu tạo nên một RELAX khác biệt, độc đáo.

Khác với những Bar thông thường khác, RELAX với thiết kế 01 
trệt 03 lầu; 02 lầu trên là các Homestay nhỏ xinh, tiện lợi cho 
khách du lịch nghỉ, lầu 02 là hệ thống nhà hàng với những món ăn 
Âu, Á đa dạng, bắt mắt được chế biến bởi các đầu bếp nhiều năm 
kinh nghiệm. Đặc biệt, ở lầu trệt là Bar – Coffe với phong cách 
thiết kế với hai phân khu, khu bên trong nhà và không gian mở 
ngoài trời. Ở phía trong là không gian kín với cách chơi nhạc đậm 
chất Latinh sôi động, tiết tấu nhanh, hoà cùng với những ly Room, 
Vang, Gin, Brandy, Whiskey… Bên ngoài là không gian mở đón trọn 
những cơn gió biển. Với những kiểu bàn ghế gỗ cao, cùng với âm 
thanh của những bản DJ sôi động, tạo cho du khách sự thoải mái, 
thân thiện cho bữa nhạc tiệc ngoài trời. Còn gì hơn khi bạn đang 
được thưởng thức một không gian âm nhạc ngoài trời sôi động, với 
những ly Cocktail, ly bia trên tay, nhún nhảy theo những điệu nhạc 
khiến ta bỏ lại phía sau tất cả những muộn phiền, mệt mỏi của 
cuộc sống.

Ông Võ Đình Lai – Chủ của RELAX cho biết: “Ngay từ những 
ngày đầu đặt chân đến với Grand Word Phú Quốc tôi đã cảm nhận 
được tiềm năng và sự phát triển nơi đây, nhất là lĩnh vực ẩm thực, 
vui chơi, giải trí. Vì vậy tôi quyết định đầu tư và tạo nên hệ thống 
Bar – Coffe – Restaurant với tên gọi RELAX. Nơi đây sẽ là địa điểm 
ăn chơi, thưởng thức nhạc theo phong cách Tây, là nơi giao lưu văn 
hoá giữa các nước”. 

Đễ giúp quý khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn nhất, hãy gọi cho 
chúng tôi để booking phòng, đặt tiệc và tư vấn cho quý khách 
những điểm thăm quan du lịch tại Phú Quốc.                                                                                                                       

Hotline: 0382 887272 – Nhật Anh




