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“MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN   
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG 
ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có 
bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam”. Đây là một bài viết lớn, rất tâm huyết 
với tầm trí tuệ cao và đưa ra nhiều định hướng lớn, 
quan trọng trong tổ chức thực hiện.

Xây dựng xã hội dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển 
là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận 
mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người.

Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với 
tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng 
khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội.

Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương 
trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, 
chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt 
cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các 
phe nhóm.

Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa 
với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong 
lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không 
phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng 
vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường.

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền 
lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và 
phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ 
cho một thiểu số giàu có.

Trên cơ sở định hướng như đã nêu trên, bài viết 
xác định rõ mục tiêu hướng đến: Xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây 
dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. Do nhân dân làm chủ, có nền 
kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất 
hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Có 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Con 
người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có 
điều kiện phát triển toàn diện. Các dân tộc trong 
cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng 
và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.  

Dân chủ là bản chất của chế độ xã 
hội chủ  nghĩa 

Bài viết khẳng định mối quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể 
thống nhất về mục tiêu và lợi ích. Mọi đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà 
nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của 

nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Theo đó, mô hình 
chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Trong 
đó, dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự 
thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu 
dài của cách mạng Việt Nam.

Một số nguyên tắc trong tổ chức 
thực hiện
Kinh tế ở Việt Nam phải gắn kinh tế với xã hội. 
Thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã 
hội. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ 
và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng 
chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Bài 
viết nhấn mạnh, nguyên tắc nêu trên cần phải triển 
khai hành động chứ không chờ đến khi kinh tế đạt 
tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội. Càng không “hy sinh” tiến 
bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng 
kinh tế đơn thuần. Mỗi chính sách kinh tế đều phải 
hướng tới mục tiêu phát triển xã hội. Mỗi chính 
sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế. Khuyến khích làm giàu hợp pháp 
phải đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền vững, chăm 
sóc những người có công, những người có hoàn 
cảnh khó khăn.

Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn 

hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Một nền 
văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các 
giá trị tiến bộ, nhân văn. Chủ nghĩa Mác-Lênin và 
Tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời 
sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những 
giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc 
trong nước. Tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn 
hóa nhân loại. Phấn đấu xây dựng một xã hội văn 
minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá 
con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối 
sống và thẩm mỹ ngày càng cao.

Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược 
phát triển. Phát triển văn hóa, xây dựng con người 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi 
mới. Phát triển giáo dục-đào tạo và khoa học-công 
nghệ là quốc sách hàng đầu. Bảo vệ môi trường là 
một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để 
phát triển bền vững. Xây dựng gia đình hạnh phúc, 
tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã 
hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, 
văn minh…

Với những phân tích sâu sắc, tâm huyết và 
những định hướng lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đề ra các cán bộ, đảng viên, các cơ 
quan chức năng phải nắm chắc các phương châm 
hành động để nỗ lực không ngừng trong xây dựng 
đất nước ta theo đúng định hướng mà Đảng đã 
đề ra, đó là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân... n  PV

GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
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VIỆT NAM ỦNG HỘ 
NHÂN DÂN CAMPUCHIA 
ỨNG PHÓ DỊCH COVID-19

Số vật tư, thiết bị y tế gồm 800 
máy thở, 2 triệu khẩu trang y 
tế và 300.000 khẩu trang N95 
nằm trong khuôn khổ đợt hỗ trợ 
chính thức thứ 3 của Việt Nam 
giúp Campuchia ứng phó dịch 
COVID-19.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn 
quan tâm và theo dõi sát sao diễn biến tình 
hình dịch bệnh COVID-19 và hết sức chia sẻ 

về những khó khăn mà Campuchia đang phải đối 
mặt do dịch COVID-19 gây ra; đánh giá cao nỗ lực 
của Campuchia trong công tác phòng, chống dịch 
COVID-19; đồng thời tin tưởng Campuchia nhất 
định sẽ ngăn chặn và kiểm soát được tình hình lây 
lan của dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Ngày 20/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ 
trao tặng vật tư, thiết bị y tế, gồm 800 máy thở, 2 
triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95 
của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính 
phủ và nhân dân Campuchia ứng phó với dịch 
COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, 
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đại diện 
Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, 
Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Y tế, 
Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã có mặt trong lễ trao.

Về phía Campuchia, tham dự buổi lễ có Đại sứ 
Chay Navuth cùng một số thành viên đại sứ quán 
Campuchia tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 
Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông 
sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam 
đối với Chính phủ và nhân dân Campuchia trước 
những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thời 
gian qua tại nước bạn. Trên tinh thần quan hệ láng 
giềng hữu nghị gắn bó và truyền thống chia sẻ, 

tương trợ nhau lúc khó khăn, tiếp theo các khoản 
hỗ trợ tài chính trong tháng 4/2021, số quà tặng 
nêu trên của Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ 
được khẩn trương vận chuyển đến Thủ đô Phnom 
Penh trong những ngày tới, với mong muốn 
góp phần thiết thực và hiệu quả vào nỗ lực ứng 
phó dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân 
Campuchia.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá 
cao hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch 
COVID-19 của Campuchia, thể hiện qua số ca 
nhiễm mới có xu hướng giảm dần trong những 
ngày gần đây, bày tỏ tin tưởng dưới sự điều hành 
quyết liệt của Chính phủ do Thủ tướng Samdech 
Techo Hun Sen đứng đầu, Campuchia sẽ sớm 
kiểm soát thành công dịch COVID-19, mau chóng 
phục hồi, ổn định kinh tế-xã hội và tiếp tục phát 
triển bền vững.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng 
một lần nữa cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của 
Chính phủ Vương quốc Campuchia đối với cộng 
đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và 
làm ăn tại Campuchia, cũng như các cơ quan đại 
diện của Việt Nam tại Campuchia trong quá trình 
triển khai các chính sách và biện pháp phòng 
chống dịch COVID-19.

Đại sứ Campuchia Chay Navuth bày tỏ xúc 
động và cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp 
đỡ vô cùng quý báu cả về vật chất và tinh thần, 
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, cũng như các cơ quan Trung 
ương và địa phương của Việt Nam dành cho 
Campuchia trong lúc khó khăn, đúng như câu 
tục ngữ “gian nan mới biết bạn hiền”.

MINH HOÀNG

Trước đó, vào tháng 4/2020 và tháng 4/2021, 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt 
Nam đã tặng Campuchia nhiều vật tư, thiết bị 
y tế, gồm hệ thống xét nghiệm và sinh phẩm 
xét nghiệm COVID-19, quần áo bảo hộ, khẩu 
trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn và các 
khoản hỗ trợ tài chính trị giá 500.000 USD.

Đại sứ Chay Navuth khẳng định, sự hỗ trợ to lớn 
về tài chính và vật tư y tế của Việt Nam thời gian 
qua không chỉ là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, là sự 
đơm hoa kết trái của mối quan hệ hữu nghị, đoàn 
kết và láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, mà còn 
mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác phòng 
chống COVID-19 của Campuchia, góp phần quan 
trọng giúp Chính phủ và nhân dân Campuchia 
sớm đẩy lùi dịch bệnh. n

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu. Ảnh Phạm Kiên - TTXVNViệt Nam tiếp tục hỗ trợ Campuchia vật tư và thiết bị y tế
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Khẳng định quan điểm của Việt Nam 
về các vấn đề lớn của Châu Á

Sự kiện Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính tham dự Hội 
nghị tiếp tục khẳng định vai trò 
và vị thế của Việt Nam tại các 
diễn đàn khu vực.

Nhận lời mời của Chủ tịch, Tổng Giám đốc 
điều hành Tập đoàn Nikkei (Nhật Bản) 
Tsuyoshi Hasebe, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu 
quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á do Nikkei 
tổ chức vào các ngày 20 và 21/5/2021 theo hình 
thức trực tuyến.

Được khởi xướng vào năm 1995, Hội nghị 
quốc tế về Tương lai châu Á (The International 
Conference on The Future of Asia) là một trong 
những diễn đàn thường niên có uy tín nhất ở châu 
Á do Tập đoàn Nikkei (Nhật Bản) chủ trì tổ chức.

Hội nghị quốc tế về Tương lai Châu Á là một trong 
những diễn đàn đối thoại chính sách hàng đầu 
ở châu Á do hãng thông tấn Nikkei (Nhật Bản) tổ 
chức thường niên từ năm 1995 với sự tham dự của 
Lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp và học giả các 
nước châu Á và quốc tế. Hội nghị năm nay còn có 
sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Lào, Tổng thống Sri Lanka, Thủ tướng 
Campuchia, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Nepal, 
Thủ tướng Pakistan, Thủ tướng Thái Lan, Phó Thủ 
tướng Singapore và nguyên Thủ tướng Malaysia 
Mahathir Mohamad. Hơn 500 đại biểu là doanh 
nghiệp, học giả, đại diện bộ, ngành của Nhật Bản và 
các nước, cùng đại diện tổ chức khu vực và quốc tế 
cũng tham dự Hội nghị. Các đại biểu thảo luận cởi 
mở về các vấn đề khu vực; vai trò và tiềm năng của 
châu Á trong bức tranh toàn cảnh thế giới và các 
giải pháp nâng cao vị thế của khu vực.

Năm 2020, Ban Tổ chức lần đầu tiên hoãn tổ 
chức Hội nghị do diễn biến phức tạp của đại dịch 
COVID-19. Hội nghị lần thứ 26 sẽ được tổ chức 
trong hai ngày từ 20-21/5/2021 theo hình thức 
trực tuyến.

Với chủ đề “Định hình kỷ nguyên hậu COVID: 
Vai trò của châu Á đối với sự phục hồi toàn cầu”, 

PHƯƠNG QUANG

Hội nghị năm nay sẽ tập trung thảo luận các nội 
dung như: Hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19; 
tái kết nối các nền kinh tế khu vực; phát triển 
bền vững, đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên hậu 
COVID-19; và vai trò của châu Á trong quá trình 
phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch.

Hội nghị sẽ có các bài phát biểu của Lãnh đạo 
Cấp cao các nước và các phiên thảo luận chuyên 
đề về: Tái kết nối khu vực thông qua các hoạt 
động trao đổi văn hoá; châu Á và chính quyền mới 
tại Mỹ; phát triển bền vững và những thay đổi ở 
châu Á; và những lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong 
kỷ nguyên COVID-19.

Sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
tham dự Hội nghị sẽ khẳng định vai trò và vị thế 
của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực; quan điểm 
của Việt Nam về các vấn đề lớn của châu Á, kinh 
nghiệm và giải pháp ứng phó với những thách 
thức chung của khu vực, nỗ lực kiểm soát đại dịch 
và phục hồi kinh tế.

Đồng thời, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác 
chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác 
Việt-Nhật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, môi 
trường, xã hội; thu hút sự quan tâm của các doanh 
nghiệp Nhật Bản và quốc tế thông qua việc quảng 
bá những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi 
bật của Việt Nam, các chính sách phát triển mới. n

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐỀ XUẤT 5 PHƯƠNG CHÂM, 6 NỘI DUNG ĐỂ CHUNG TAY XÂY DỰNG CHÂU Á HẬU COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hoàn cảnh 
đặc biệt đòi hỏi phải có những hành động mạnh 

mẽ và quyết liệt, giải pháp đặc biệt; và châu Á cần 
một khung khổ hợp tác mới với những đột phá cần 
thiết để vừa giúp nền kinh tế trụ vững qua đại dịch, 
vừa đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững và bao 
trùm trong tương lai, cùng nhau “Chung tay xây dựng 
Châu Á hòa bình, hợp tác, phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa trong kỷ nguyên hậu COVID-19”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đánh giá đại dịch COVID-19 đã và đang tác 
động sâu sắc, mạnh mẽ, khó lường đến cục diện thế 
giới, khu vực cũng như đời sống kinh tế xã hội của tất 
cả các nước. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm đòi hỏi 
tất cả các nước cần gác lại mâu thuẫn, bất đồng, đoàn 

kết thống nhất hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tất cả cùng 
chiến thắng để vượt qua đại dịch. Thủ tướng nhấn 
mạnh hoàn cảnh đặc biệt đòi hỏi phải có những hành 
động mạnh mẽ và quyết liệt, giải pháp đặc biệt; và 
châu Á cần một khung khổ hợp tác mới với những đột 
phá cần thiết để vừa giúp nền kinh tế trụ vững qua đại 
dịch, vừa đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững và 
bao trùm trong tương lai, cùng nhau “Chung tay xây 
dựng Châu Á hòa bình, hợp tác, phát triển mạnh mẽ 
hơn nữa trong kỷ nguyên hậu COVID-19”.

Với quan điểm như vậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đã đề xuất 5 phương châm và 6 nội dung 
hợp tác để các nước chia sẻ và cùng “Chung tay xây 
dựng Châu Á hoà bình, hợp tác, phát triển mạnh mẽ 
hơn nữa trong kỷ nguyên hậu COVID-19”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á 
lần thứ 26. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH

UKVFTAThủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp 
định Thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh 
và Bắc Ireland (UKVFTA).

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế 
hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự 
do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) tại Quyết định 721/
QĐ-TTg.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong 
thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường 
xuyên và các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết 
định số 1201/QĐ-TTg ngày 6/8/2020 và Công văn 
số 6548/VPCP-QHQT ngày 10/8/2020 của Văn 
phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cần 
cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những 
nhiệm vụ cơ bản như: Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin về UKVFTA và thị trường Vương quốc 
Anh (UK); xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao 
năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; 
chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững.

Cụ thể về công tác tuyên truyền, phổ biến thông 
tin về UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh (UK) 
cần tăng cường phổ biến về UKVFTA cho các đối 
tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có 
thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan 
quản lý cấp trung ương và địa phương, hiệp hội 
ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, 
công nhân, các thành phần lao động khác thông 
qua các phương tiện truyền thông, trang thông 
tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương 
trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, 
khóa đào tạo trực tuyến, hội thảo nhằm nâng cao 
nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng 
như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu 
quả UKVFTA.

Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ 
quan quản lý nhà nước cũng như các doanh 
nghiệp về một số lĩnh vực như thuế, quy tắc xuất 
xứ, tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, đầu tư, 
dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng 
vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi 
trường…bảo đảm các doanh nghiệp và các cán 
bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu 
đúng, từ đó giúp việc tận dụng và thực thi UKFTA 
được đầy đủ và hiệu quả.

Thiết lập Đầu mối thông tin về UKVFTA tại Bộ 

Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn 
và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có 
liên quan đến Hiệp định.

Củng cố mạng lưới, tăng cường năng lực và đẩy 
mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về thị 
trường Vương quốc Anh và thị trường trong nước 
của các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp 
thông tin về thương mại - đầu tư để các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể kịp thời nắm bắt các 
thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản 
lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Vương quốc Anh; 
đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại - 
đầu tư tại Vương quốc Anh.

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương 
mại – đầu tư tại Vương quốc Anh nhằm thông tin 
cho cộng đồng doanh nghiệp Vương quốc Anh 
về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư 
của Việt Nam, qua đó phát triển quan hệ thương 
mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh 
vực trọng điểm; tận dụng công nghệ nguồn, công 
nghệ hiện đại nhằm tháo gỡ những nút thắt có 
thể gây cản trở một số ngành của Việt Nam trong 
tận dụng UKVFTA

Về công tác xây dựng pháp luật, thể chế, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, xây 
dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực 
thi Hiệp định; xây dựng các chương trình hỗ trợ, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành 
hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân; đồng thời, chuẩn 
bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những 
ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp 
từ việc thực thi Hiệp định.

Về công tác nâng cao năng lực cạnh tranh và 
phát triển nguồn lực, Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào 
mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng 
có sự tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc 
Anh để tận dụng lợi ích của Hiệp định; tăng cường 
các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vương quốc 
Anh kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần 
vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

Thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau về kết quả 
đánh giá sự phù hợp với Vương quốc Anh, đặc biệt 
đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thế mạnh 
của Việt Nam sang Vương quốc Anh…

Về chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường 
và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu xây dựng và ban hành đồng bộ các chính 
sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài 
chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung 
cấp các dịch vụ tư vấn việc làm… để giúp người 
lao động bị ảnh hưởng trong quá trình thực thi 
UKVFTA.

Đồng thời, đánh giá những tác động của UKFTA 
đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội…và đề 
xuất các giải pháp để có thể thực hiện hiệu quả 
UKVFTA.

Thủ tướng giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực 
hiện của Bộ, ngành, địa phương mình gửi Bộ Công 
thương trước ngày 1-6-2021 để tổng hợp và báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ. n

ĐOÀN DUY
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NỖ LỰC THÚC ĐẨY TIÊU THỤ NÔNG SẢN 
TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID-19
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị 
trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ 
nông sản trong điều kiện dịch 
bệnh Covid-19. Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT Lê Quốc Doanh và 
Thứ trưởng Trần Thanh Nam 
chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
nhiều nước đối tác của Việt Nam. Ở trong 

nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động nhiều mặt 
của đời sống kinh tế - xã hội. Các hoạt động xuất, 
nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, một 
số ngành, lĩnh vực sản xuất, dịch vụ trong đó có 
nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Đối với lĩnh vực 
xuất khẩu nông sản, một số doanh nghiệp đã chịu 
ảnh hưởng đến đơn hàng, thiếu hụt lao động, ảnh 
hưởng về dịch vụ hậu cần thương mại logistics; các 
thị trường quốc tế đã xảy ra tình trạng thiếu nguồn 
hàng cung ứng, thiếu container rỗng, ứ đọng cục 
bộ vận tải do đường hàng không, đường thủy bị thu 
hẹp, thiếu hụt lao động, gây tác động tổn thương 
đến thương mại nông sản trên thị trường quốc tế.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 4 tháng đầu 
năm 2021, cùng với những điều kiện thuận lợi về 
thời tiết, khí hậu, sản xuất nông lâm thủy sản đang 
dần hồi phục, thị trường tiêu thụ đối với nhiều mặt 
hàng vẫn được khơi thông, mở rộng với kim ngạch 
xuất khẩu ước đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với 
năm 2020 và tăng ở các nhóm ngành hàng chính, 
nhiều thị trường xuất khẩu trọng điểm. Theo đánh 
giá của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu nông sản sang một 
số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn đạt tăng trưởng khá; riêng 
thị trường EU có xu hướng giảm.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ NN&PTNT chỉ đạo 
và phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp 
chủ động, sáng tạo, linh hoạt điều chỉnh sản xuất, 
phương thức kinh doanh để vừa thúc đẩy tiêu thụ 
nông sản, vừa bảo đảm phòng tránh dịch bệnh 
Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. 
Đồng thời, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương theo dõi, bám sát tình hình giá cả, 
lưu thông hàng hóa, kịp thời chỉ đạo triển khai 
các biện pháp, kế hoạch để vừa đẩy mạnh sản 
xuất, bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong nước, 
vừa thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu ở thị 
trường truyền thống và cả thị trường mới, nhiều 
tiềm năng.

Bộ NN&PTNT kiến nghị các bộ, ngành trung 
ương, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp triển 
khai đồng bộ một số giải pháp: Điều chỉnh sản 

xuất nông nghiệp, tăng cường chế biến, bảo quản 
lưu thông để linh hoạt thích ứng với bối cảnh dịch 
bệnh; hỗ trợ chính sách thuế, tín dụng cho khu vực 
sản xuất, chế biến bảo quản và xuất khẩu nông 
sản; thuận lợi hoá thông quan, hạ tầng logistic; 
thúc đẩy toàn diện tiêu thụ trong nước…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho 
biết: Mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt 
bùng phát dịch Covid-19 (tháng 1-2021 và đợt dịch 
hiện nay) nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt kết 
quả tốt về sản xuất, tăng trưởng xuất khẩu đạt khá. 
Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành và địa phương, hiệp 
hội ngành hàng, doanh nghiệp cần triển khai các 
giải pháp thúc đẩy tiêu thụ cả trong nước và xuất 
khẩu đối với nhóm các sản phẩm nông sản có tính 
thời vụ đang vào mùa thu hoạch như: Vải, nhãn, 
thanh long, sầu riêng…(sản lượng vải thiều ước 
tính khoảng 340 nghìn tấn, tập trung chủ yếu ở Bắc 
Giang, Hải Dương). Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề 
nghị các địa phương đưa ra các giải pháp tốt nhất 
để bảo đảm cân đối cung cầu thị trường nông sản, 
thúc đẩy tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản giảm 
thiểu thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, bà con 
nông dân trước tác động của dịch Covid-19.

Tại Hội nghị, đại diện một số địa phương và 

doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu lớn 
cũng đã thảo luận, chia sẻ các khó khăn và đề 
xuất hỗ trợ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT Trần Thanh Nam đề nghị các địa 
phương bám sát chỉ đạo sản xuất theo mùa vụ, 
theo dõi sát tình tình dịch bệnh, tình hình an toàn 
vệ sinh thực phẩm.

Các cơ quan chức năng thuộc Bộ NN&PTNT bố trí 
cán bộ trong hoạt động kiểm dịch động, thực vật, 
hỗ trợ giải quyết hồ sơ, yêu cầu của doanh nghiệp; 
đồng thời tham mưu Bộ tháo gỡ khó khăn; tham 
mưu mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Bên 
cạnh đó, tiếp thu ý kiến các địa phương, phối hợp 
bàn giải pháp về thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu 
chính ngạch.

Đề nghị Bộ Công thương phối hợp thành lập tổ 
công tác liên ngành để giải quyết các vấn đề phát 
sinh khi có vướng mắc, đặt biệt tại các cửa khẩu. 
Các địa phương phải tiếp tục xây dựng phương án 
cụ thể, tránh để tình trạng ứ đọng nông sản cục 
bộ. Các hiệp hội, ngành hàng phát huy vai trò, phối 
hợp với ngành chức năng để thông tin kịp thời và 
giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình 
triển khai ở các địa phương. n  
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VĂN BẢN DƯỚI LUẬT 
ĐANG GÂY TRỞ NGẠI CHO 
DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN 
XUẤT KHẨU THỦY SẢN

Việt Nam xuất khẩu thủy sản 
sang hơn 160 thị trường trên 
thế giới. Trong đó top 10 thị 
trường gồm: Mỹ, EU, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, 
Australia, Anh, Canada, Nga, 
chiếm khoảng 92-93% tổng xuất 
khẩu thủy sản của Việt Nam.

Sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm bấy 
lâu nay vẫn thực hiện kiểm tra an toàn thực 
phẩm (ATTP) khi nhập khẩu về Việt Nam 

nhưng lại được “gắn mác” kiểm dịch là đi ngược 
lại với tinh thần cải cách hành chính.

Trong 10 năm qua (2010-2020), Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có 4 thông 
tư hướng dẫn, quy định về kiểm dịch thủy sản, 
sản phẩm thủy sản, gồm: Thông tư 06/2010/TT-
BNNPTNT gày 2/2/2010, sau đó được thay thế bởi 
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016. 
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT được sửa đổi, 
bổ sung một số điều bởi Thông tư 36/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư 11/2019/
TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019.

Luật Thú y không quy định sản phẩm chế biến từ 
“sản phẩm động vật” hoặc sản phẩm có chứa “sản 
phẩm động vật” thuộc diện phải kiểm dịch động 
vật. Tuy nhiên, các văn bản dưới Luật này lại đang 
chi tiết hóa theo chiều hướng đa dạng các sản 
phẩm cần kiểm dịch. 

Danh sách sản phẩm kiểm dịch 
ngày càng… phình

Song song với các quy định có sẵn, tiến trình 
thay thế, sửa đổi bổ sung các thông tư, càng về sau 
danh mục sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu phải kiểm 
dịch càng mở rộng hơn mà không có bất cứ sự thay 
đổi nào về cơ sở pháp lý hoặc báo cáo nguy cơ, 
thông lệ quốc tế hay thông tin dịch bệnh.

Ví dụ, Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT, không 
phải lấy mẫu xét nghiệm với các sản phẩm thuỷ 
sản đã bỏ nội tạng được xử lý nhiệt; ướp muối, phơi 
khô, hun khói hoặc bảo quản đông lạnh dưới -180C 
sau thời gian ít nhất 7 ngày (trong quá trình vận 
chuyển, nhiệt độ phải duy trì tối thiểu -180C). Thủy 
sản và các sản phẩm thủy sản sử dụng làm nguyên 
liệu chế biến thực phẩm cũng không phải lấy mẫu 
xét nghiệm bệnh.

Nhưng đến Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT, 
sau khi được “nâng cấp” từ Thông tư 06/2010/TT-
BNNPTNT thì danh mục phải kiểm dịch đã bao gồm 
“sản phẩm động vật thuỷ sản ở dạng tươi sống, 
sơ chế, đông lạnh, ướp lạnh (bao gồm cả động vật 
thuỷ sản đã chết ở dạng nguyên con) và cả các sản 
phẩm động vật thuỷ sản ướp muối, sản phẩm đã 
qua xử lý (phơi khô, sấy khô, hun khói). Thậm chí cả 
các sản phẩm động vật thuỷ sản ở dạng chế biến, 
đóng hộp, dầu cá”.

Cuối cùng, Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT hiện 
đang áp dụng, cơ bản những điều của Thông tư 
26/2016/TT-BNNPTNT lại được đưa vào thêm việc 
đánh giá sản phẩm động vật thuỷ sản có nguy cơ 
cao là sản phẩm động vật thuỷ sản ở dạng sơ chế, 
tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh.

Trong khi những văn bản mang tính kỹ thuật 
sâu này còn gây tranh cãi vì xu hướng mở rộng đối 

tượng cần kiểm dịch, thì hiện nay, Bộ NN&PTNT 
đang lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo thông tư 
thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT. Đây là 
thông tư về mã số HS đối với danh mục hàng hoá 
thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT. Trong 
đó, quy định rõ những dòng hàng nào phải kiểm tra 
nhập khẩu theo kiểm dịch, kiểm tra ATTP hay kiểm 
tra chất lượng hàng hoá.

Đại diện VASEP nhìn nhận, công tác kiểm dịch 
nhập khẩu của ngành thú y với các sản phẩm thủy 
sản đã qua chế biến hiện nay thực chất là công tác 
kiểm tra ATTP.

Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT là danh mục để 
cơ quan Hải quan có thể đối chiếu, xem xét các 
giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành để thông 
quan các lô hàng. “Nếu ban hành với các danh mục 
theo hướng đang dự thảo sửa đổi này sẽ khiến hơn 
80% số lượng sản phẩm nhập khẩu về để sản xuất 
xuất khẩu và gia công xuất khẩu đúng ra thuộc 
danh mục miễn kiểm tra nhập khẩu về an toàn 
thực phẩm (theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP) sẽ 
phải kiểm dịch 100% khi nhập khẩu”.  

So sánh các hình thức kiểm tra ATTP và kiểm 
dịch cho sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm 
thực phẩm hiện nay. Theo đó, thực tế sản phẩm 
thủy sản nhập khẩu được chia làm hai nhóm: Thứ 
nhất là nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và gia 
công xuất khẩu (nhóm I), thứ hai là nhập khẩu để 
tiêu thụ nội địa (nhóm II).

Nhóm I hiện nay vẫn đang thực hiện công tác 
“kiểm dịch” – như cách gọi của Cục Thú y là kiểm 
tra hồ sơ và kiểm tra cảm quan (bao gói, ghi nhãn, 
ngoại quan) 100% lô hàng nhập khẩu. Khi có nghi 
ngờ thì thực hiện lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ 

sinh thú y theo quy định trong Thông tư 36/2018/
TT-BNNPTNT. Bản chất chính là các chỉ tiêu ATTP. 
Trong khi nếu xếp đúng việc kiểm tra nhập khẩu 
nhóm hàng này là kiểm tra ATTP và thực hiện theo 
Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hướng 
dẫn Luật ATTP thì nhóm hàng này sẽ thuộc danh 
mục được miễn kiểm tra về ATTP nhập khẩu (Khoản 
7 Điều 13).

Ở nhóm II là nhập khẩu để tiêu thụ nội địa, thì 
hiện nay cũng kiểm tra 100% lô hàng về hồ sơ và 
cảm quan. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm được tiến 
hành theo nguyên tắc khác nhau giữa “sản phẩm 
nguy cơ cao” và “sản phẩm nguy cơ thấp” – và 
trung bình 5 lô lấy mẫu xét nghiệm 1 lô. Các chỉ 
tiêu xét nghiệm cũng theo quy định trong Thông tư 
36/2018/TT-BNNPTNT và việc quyết định đạt hay 
không là dựa theo QĐ 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y 
tế về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học 
trong thực phẩm.

Việc này cũng cho thấy bản chất đây là kiểm tra 
ATTP nhập khẩu, dù được mang tên là “kiểm dịch” 
trong Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT và Thông 
tư 36/2018/TT-BNNPTNT. Nếu nhóm hàng này 
được xếp đúng là kiểm tra ATTP, thì theo Nghị định 
15/2018/NĐ-CP cũng chỉ kiểm 5% số lô hàng/năm 
khi đã đạt phương thức kiểm tra giảm.

Đề xuất phương án quản lý        
hiệu quả

Trong văn bản góp ý về Dự thảo Thông tư 
thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT của Bộ 
NN&PTNT gửi tới lãnh đạo Bộ này hồi đầu tháng 
3/2021, đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại 
Việt Nam (AmCham Việt Nam) cũng đề xuất để 
quản lý có hiệu quả, cần áp dụng quản lý rủi ro và 
gợi ý với Bộ NN&PTNT các phương án sau:

Phương án thứ nhất được AmCham đề xuất là bỏ 
một số mặt hàng khỏi danh mục kiểm dịch để phù 
hợp với định nghĩa trong Luật Thú y và phù hợp với 
quản lý rủi ro.

Phương án thứ hai, AmCham gợi ý, nếu Cục Thú 
y quan ngại một số mã hàng hóa khác trong các 
chương này có thể chứa các sản phẩm động vật 
chưa qua chế biến xử lý nhiệt thì nên có ghi chú rõ 
ràng về phạm vi áp dụng và miễn trừ các sản phẩm 
xử lý nhiệt. Nên có giấy chứng nhận y tế (Health 
Certificate) cho sản phẩm nhập khẩu để đảm bảo 
các sản phẩm này được sản xuất từ nguồn nguyên 
liệu tốt, đảm bảo an toàn...

AmCham cũng cho rằng trong danh mục có 
nhiều mặt hàng phải thực hiện 2 hoặc 3 kiểm tra 
chuyên ngành trước thông quan. “rất bất hợp lý, 
gây tốn kém không cần thiết mà không mang lại 
hiệu quả gì đáng kể” – AmCham đề nghị loại bỏ 
kiểm tra chất lượng trước thông quan cho các sản 
phẩm thực phẩm bao gói sẵn. n  PV
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Những rủi ro cho thị trường 
bất động sản hiện nay
Thị trường bất động sản luôn tiềm ẩn những rủi ro ảnh hưởng mạnh tới 
những nhà đầu tư. Đầu tư hiện nay thường theo xu hướng đồn thổi, tức là 
thị trường bị ảnh hưởng nhiều bởi những thông tin có cơ sở và không có cơ 
sở. Vậy đâu sẽ là những nguy cơ tiềm ẩn mà các nhà đầu tư cần quan tâm. 
Dưới đây là một số rủi ro thường gặp khi đầu tư vào thị trường bất động sản.

Rủi ro về chính sách:
Các chính sách có tác động trực tiếp như thuế, 

ngân hàng, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh 
doanh Bất động sản mới sửa đổi... đều ảnh hưởng 
rất lớn đến việc kinh doanh địa ốc. Chính sách có 
thể trở thành cú hích kéo thị trường đi lên và ngược 
lại nó cũng đủ sức đánh gục các doanh nghiệp và 
nhà đầu tư cá nhân nếu như vướng mắc chỉ vài chi 
tiết nhỏ. Đơn cử như cách tính tiền sử dụng đất đã 
và đang trở thành nỗi ám ảnh đối với nhà đầu tư 
bất động sản hiện nay. Có những dự án án binh bất 
động nhiều năm nay chỉ vì nếu nộp tiền sử dụng 
đất thì chủ đầu tư lỗ nặng. Nhà đầu tư cần theo 
dõi và phân tích những ảnh hưởng cụ thể của các 
chính sách đến dự án liên quan.

Rủi ro trong quá trình giải phóng 
mặt bằng: 

Đây là yếu tố sống còn, mối bận tâm và cả nỗi hồi 
hộp của hầu hết các doanh nghiệp bất động sản vì 
có đất sạch mới đảm bảo triển khai theo đúng tiến 
độ. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng 
diễn ra thuận lợi. Những chi phí phát sinh liên quan 
đến công tác giải phóng mặt bằng rất nhiều: giá 
đất tăng hoặc chủ đất eo sách, các loại thuế, khoản 
dự phòng... và có thể kéo dài nhiều năm chưa dứt.

Rủi ro về hạ tầng và môi trường 
quanh dự án: 

Lưu ý những nơi có cơ sở hạ tầng yếu kém và 
ô nhiễm môi trường, thiếu thốn tiện ích... có thể 
làm giảm giá trị khai thác của dự án, thậm chí 
ế hàng. Ngược lại, nếu những dự án nằm trong 

quy hoạch hạ tầng đồng bộ, môi trường sống tốt 
thường hút khách, được nhiều nhà đầu tư quan 
tâm và chọn mua. Song, tiến độ hạ tầng không 
phải do cá nhân hay doanh nghiệp quyết định mà 
phụ thuộc vào dòng vốn ngân sách. Có trường 
hợp dự án đã xong chờ mãi chưa thấy cầu đường 
kết nối dẫn đến thất bại.

Rủi ro kinh tế vĩ mô và kinh tế 
ngành: 

 Khủng hoảng kinh tế trong nước, khu vực hay 
thế giới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đầu tư 
trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với 
bạn bè quốc tế. Việc chọn thời điểm hợp lý dựa vào 
chu kỳ tăng trưởng - suy thoái của nền kinh tế nói 
chung và của ngành nói riêng có thể quyết định 
thắng thua. Thông thường chủ đầu tư phải tính 
toán thời điểm hoàn thành dự án đúng lúc nền kinh 
tế đang phục hồi trở lại. Nếu tính sai thời điểm, hậu 
quả sẽ khó lường. Tuy nhiên, chu kỳ tăng trưởng 
và suy thoái của ngành bất động sản Việt Nam đến 
nay vẫn còn là bài toán đố đầy hoài nghi đối với giới 
đầu tư. Đây chính là ván cược có không ít rủi ro.

Rủi ro về lãi suất:
Các dự án lớn chủ yếu thường dựa vào sự hỗ trợ 

tài chính của các ngân hàng. Chủ đầu tư thường 
phải đi vay vốn và chi phí sử dụng vốn sẽ ảnh 
hưởng đến hiệu quả đầu tư. Khách hàng cá nhân, 
nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng vay khi mua dự án. Song, 
hiện nay lãi suất ở Việt Nam vẫn còn quá cao so với 
các nước, cộng thêm việc điều chỉnh lãi suất thả 
nổi, có thể tăng lên bất cứ lúc nào là một rủi ro khá 
lớn trong đầu tư kinh doanh bất động sản.

Rủi ro về đối thủ cạnh tranh tiềm 
ẩn hay mất cân đối cung cầu: 

Khi đầu tư, ngoài việc khảo sát những đối thủ 
đang hiện diện trong khu vực, cần xem xét khả 
năng xuất hiện các đối thủ tiềm ẩn như sản phẩm 
thay thế, hay các dự án khác được hình thành ngay 
sau đó. Việc có quá nhiều đối thủ sẽ có khả năng 
làm cung vượt cầu dẫn đến kết quả kinh doanh 
kém do giá bất động sản giảm, thậm chí là ế hàng.

Rủi ro về kiến trúc phong thủy:
Như một môn khoa học không thể thiếu, thiết 

kế bất động sản hài hòa, đạt sự cân bằng giữa khí, 
gió và nước trong dự án là yếu tố cá biệt rất được 
quan tâm khi đầu tư kinh doanh bất động sản tại 
các quốc gia phương Đông. Tại thị trường Việt Nam 
từng xảy ra trường hợp dự án thiếu nghiên cứu 
môn khoa học này dẫn đến khai thác không hiệu 
quả và bán cả dự án cũng chẳng ai mua.

Rủi ro về năng lực tài chính của 
chủ đầu tư:

Tại Việt Nam, dòng vốn đầu tư bất động sản 
thường không dồi dào đối với cả doanh nghiệp 
và nhà đầu tư thứ cấp. Chỉ cần chủ quan khi lên 
kế hoạch phân bổ vốn cho dự án hoặc suất đầu 
tư, thiếu nguồn vốn sẽ không có những khoản dự 
phòng rủi ro. Khi nguồn cung cấp vốn gặp vấn đề, 
dự án phải hoãn lại, gây thiệt hại lớn cho doanh 
nghiệp và cả nhà đầu tư.

 Rủi ro về ý tưởng sản phẩm hay 
định vị phân khúc thị trường 
không phù hợp:

Các doanh nghiệp địa ốc Việt Nam thường bỏ 
qua khâu nghiên cứu thị trường hay thuê nhà vận 
hành sản phẩm chuyên nghiệp để được tư vấn ý 
tưởng và mô hình kinh doanh từ đầu. Điều này dẫn 
đến doanh nghiệp không có được nghiên cứu khả 
thi bài bản cho dự án và phân khúc hàng hóa. Khi 
bất động sản hình thành không bán được thì đã 
muộn màng, không thể xếp bàn cờ làm lại. Tạo ra 
một bất động sản mà thị trường không cần hoặc 
nhu cầu rất ít xem như bị thương ngay tử huyệt.

 Rủi ro về năng lực quản lý dự án:
Trường hợp khá phổ biến tại thị trường địa ốc 

Việt Nam là các chủ đầu tư thường tự thực hiện tất 
cả công tác quản lý dự án mà không cần thuê một 
đơn vị chuyên nghiệp. Họ chi phối phần lớn các 
quyết định như chọn nhà thầu, chọn nhà cung cấp 
theo cảm tính. Điều này tạo ra nhiều rủi ro về chất 
lượng, tiến độ và cả phát sinh chi phí cho dự án nếu 
như đội ngũ quản lý dự án không đủ năng lực.

Rủi ro về năng lực vận hành bất 
động sản hay hậu mãi:

Đa phần chủ đầu tư chưa từng có kinh nghiệm 
vận hành tòa nhà hoặc không có quy trình quản 
lý chuyên nghiệp nhưng họ vẫn chi phối hoạt 
động này. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng dịch 
vụ không đạt yêu cầu hoặc sai quy định, chưa khai 
thác hết tiềm năng của tài sản và hiệu quả kinh 
doanh của bất động sản cũng không cao. Những 
vụ tranh chấp, kiện tụng về cách vận hành chung 
cư, nhà cao tầng của các nhà đầu tư thứ cấp và 
khách hàng xuất phát từ nguyên nhân này. Đây 
chính là chế độ hậu mãi trong đầu tư kinh doanh 
bất động sản, nếu chất lượng dịch vụ kém, rủi ro 
mất uy tín thương hiệu rất lớn. n  DUY ĐOÀN
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Những phần quà thiện nguyện được trao tay là nguồn động viên tinh 
thần rất lớn cho các gia đình. Để làm nên những việc làm ý nghĩa đó thì 
không thể không nhắc đến những tấm lòng nhân ái từ các tổ chức, nhà 
hảo tâm gần xa. Bởi chính họ đã góp phần tô điểm thêm truyền thống 
“Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam ta.

“Ông bà Chín - Gold” (tên thật của ông 
là Nguyễn Hoàng Chính và vợ là bà 
Phạm Thị Kim Châu) – Chủ doanh 

nghiệp kinh doanh vàng ở quận 11. Ông bà được 
rất nhiều người nể và kính trọng. Không chỉ 
bởi là người có tâm với nghề mà còn thể hiện 
sự đức độ trong cuộc sống. Ông bà thường hay 
quan sát, lắng nghe để tìm cách giúp đỡ mọi 
người xung quanh, với triết lý rất giản đơn 
“sống là phải biết chia sẻ”.

 Theo tìm hiểu của phóng viên, ông bà làm từ 
thiện rất nhiều. Ai thiếu gì giúp nấy, không cần 
biết lý do, không toan tính. Mùa lụt năm 2005 ở 
vùng Tân Châu, Đồng Tháp thiệt hại rất nặng nề. 
Ông bà đã tự bỏ tiền mua vật liệu xây dựng, giúp 
người dân dựng lại nhiều ngôi nhà. Cứ năm hết 
Tết đến, mỗi độ Xuân về và lễ Vu Lan báo hiếu 
rằm tháng 7, ông bà lại tíu tít chuẩn bị hàng ngàn 
phần quà, tạm đóng cửa hàng, nghỉ vài ngày để 
cùng với nhân viên đi phát quà cho người nghèo 
ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp. Xong việc, tiện 
thể ông bà kết hợp cho nhân viên đi tham quan, 
nghỉ dưỡng.

Trao quà cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 
2021 tại huyện Châu Thành, Long An.

Một số giáo viên ở quận 11 kể rằng: Thầy N. ở 
trường T.S bị bệnh tật hiểm nghèo. Hàng tháng, 
thầy phải vào bệnh viện để hóa trị, rất tốn kém.  
Gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hay tin, ông 
bà đã vào bệnh viện động viên và đề nghị hỗ trợ 
toàn bộ viện phí để thầy N. được điều trị tốt nhất 
có thể. Nhờ tấm lòng cao thượng đó, đến nay, 
thầy N. đã phục hồi sức khỏe và trở lại với nghề. 

 Hằng ngày, khi xem báo, nghe đài, biết ở đâu 
có thiên tai, lũ lụt, ông bà không quản ngại khó 
khăn vượt hàng trăm cây số, để đến với người 
dân vùng sâu, vùng xa với mong muốn chia sẻ 
những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. 
Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, 
thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái”, 
“Lá lành đùm lá rách”, góp phần giúp đồng bào 
bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm khắc phục khó 
khăn, ổn định cuộc sống.

Giúp nhiều người nhưng ông bà vốn kín tiếng. 
Còn nhớ, năm 2010 khi biết nhà của một gia đình 
cán bộ công an ở Châu Thành, Long An bị xuống 
cấp trầm trọng, ông bà đã đến tận nơi khảo 
sát, trực tiếp thuê đội thi công xây căn nhà mới 
khang trang, rộng rãi. Trong buổi lễ bàn giao 
căn nhà tình thương, khi được phóng viên báo 
Công an Nhân dân đề nghị phỏng vấn, ông bà chỉ 
khoát nhẹ tay và từ tốn nói: “Thôi, em ạ!”.

 Tấm lòng của ông bà đối với người nghèo 
xứng đáng được xã hội ghi nhận. Nhiều bằng 
khen, giấy khen của chính quyền địa phương 
các cấp đã trao tặng cho cá nhân và doanh 

nghiệp của ông bà để tri ân những tấm lòng 
vàng. Còn đối với người nghèo, những nơi ông 
bà đã đi qua thì họ trân quý và ví von ông bà là 
những “ông bụt, bà tiên” trong các câu chuyện 
cổ tích xưa vậy.

Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho cuộc sống 
của những người nghèo thêm chật vật với gánh 
nặng mưu sinh. Trong khó khăn, đã xuất hiện 
nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến 
mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình 
người, tình đời. Những câu chuyện cảm động, 
những tấm lòng hào sảng dang tay đùm bọc, sẻ 
chia vẫn đang lan tỏa nhắc chúng ta biết trân 
trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm 
hơn với cộng đồng. n

Trao quà cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 
2021 tại huyện Châu Thành, Long An.

Hội Cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và 

kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có 
trên 4 triệu cựu chiến binh. Họ là những người 
đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách, 
gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu 
tranh cách mạng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng 
cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

Qua 32  năm xây dựng và trưởng thành, các thế 
hệ cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản 
chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đã đoàn kết, nỗ 
lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, 
vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức 
chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của 
Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân. 

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật chủ tịch Hồ Chí 
Minh, sáng ngày 19 tháng 5 năm 2021, Hội Cựu 
chiến binh phường 13, quận 11, TP.HCM đã tổ chức 
kết nạp hội viên mới, tổng kết thi đua đợt 1/2021 
và trao tặng 12 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên cựu 
chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Được biết số 
tiền mỗi thẻ bảo hiểm là 804.600 đồng do công ty 
TNHH dịch vụ vận tải Hai Bảy Bảy tài trợ 50%.

LÊ HẢI

PHƯỜNG 13, QUẬN 11, TP. HỒ CHÍ MINH: 
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“KHÔNG CHỈ CHO 
NGƯỜI NGHÈO CON CÁ, 
TÔI CÒN TẶNG HỌ 
CẢ CẦN CÂU!”

Đó là những chia sẻ của doanh 
nhân Nguyễn Văn Tâm, Giám 
đốc Công ty TNHH Cơ khí Kim 
Hoàn ở quận Bình Tân, TP. Hồ 
Chí Minh, về quan niệm sống 
cũng như cách thực hiện các 
công việc thiện nguyện của 
mình. Ông phân tích: “Nếu chỉ 
cho người ta một con cá, dùng 
hết rồi thì họ biết làm sao? Chi 
bằng tôi tặng luôn cái cần câu 
và chỉ họ cách câu. Họ có thể tự 
câu cá mà dùng”.

Từ những suy nghĩ đó, khi đi vào thực tế 
các hoạt động cộng đồng, ông cũng chọn 
lọc và đầu tư nhiều hơn.

Sau nhiều chuyến vừa tặng quà, vừa khảo sát 
cho trại trẻ em mồ côi và trung tâm cai nghiện 
tự nguyện do vợ chồng mục sư Trương Thành 
Nhơn và Trần Thị Hà lập ra tại xã Phủ Lý, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, ông đã quyết định đầu 
tư thiết bị, mời giáo viên dạy nghề ở các trung 
tâm dạy nghề trong thành phố hoặc các thợ lành 
nghề trong ngành kim hoàn về dạy nghề gia 
công vàng bạc, đá quý cho các cháu; sản phẩm 
nào đạt ông gửi về các tiệm vàng tiêu thụ giúp, 
cháu nào rành nghề ông lại đưa về thành phố 
xin việc. Không chỉ giúp các cháu có cuộc sống 
trước mắt, ông còn giúp các cháu có cái nghề, 
vững vàng ổn định cuộc sống trong tương lai.

Bên cạnh đó, trong các chuyến phát quà cho 
người dân nghèo ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang và huyện Cần Đước, tỉnh Long An, ông 
cũng kết hợp mời các bác sĩ ở bệnh viện Hòa 
Hảo và Viện tim TP.HCM về khám, tầm soát tim 
mạch, phát thuốc và sẵn sàng chữa trị cho người 
dân nghèo. Trong mỗi chuyến thường khám và 
phát ra hơn 500 cơ số thuốc, đồng thời phát hiện 
và đưa về TP.HCM chữa trị cho hàng chục người 

Ông Tâm đang trực tiếp chỉ nghề cho học viên Trung tâm cai nghiện tự nguyện ở Phủ Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
và tặng quà cho các cháu thuộc trại trẻ em mồ côi tại đây.

(chủ yếu là trẻ em) bị bệnh tim bẩm sinh. Việc 
thường xuyên chăm lo sức khỏe cho mọi người là 
một trong những nghĩa cử cao cả nhất.

 Ngoài ra, ông còn tham gia đóng góp vào rất 
nhiều hoạt động thiện nguyện khác, như: Làm 
đường, làm cầu bê tông ở khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long, xây nhà tình thương, hay hỗ trợ 
cho người dân ở khu vực bị thiên tai, bão, lũ…

Ông tâm sự: “Cha mẹ đặt cho tôi tên Tâm, tôi 

rất thích cái tên này và dù cho cuộc sống, làm ăn 
có như thế nào tôi vẫn sẽ cố gắng sống đúng với 
cái Tâm của mình”.

 Ông làm nghề sản xuất máy móc để gia công 
nữ trang làm đẹp cho người, cho đời, nhưng 
trong sâu thẳm trái tim của mình ông lại hướng 
tới một cái đẹp khác, cái đẹp của “Chân – Thiện 
– Mỹ”, cái đẹp của người có Tâm. n
 LÊ HẢI

Ông Tâm thăm và tặng quà cho các cháu thuộc trại trẻ em mồ côi ở Phủ Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
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Thời gian lên men tỏi đen khá dài, thường 
từ 30 - 60 ngày. Nhờ đó, tỏi trắng được lên 
men thành tỏi đen nhánh với hàm lượng 

các hoạt chất trong tỏi tăng lên rất nhiều lần so 
với tỏi trắng khi sử dụng.

Dược chất quan trọng của tỏi đen 
với sức khỏe

Nhờ quá trình chuyển hóa sinh học khi ủ nhiệt 
để lên men từ tỏi trắng thành tỏi đen, các hợp 
chất Sulfur và Allicin có tự nhiên trong tỏi trắng 
sẽ kết hợp và chuyển hóa thành hợp chất S-allyl-
L-cysteine. Nghiên cứu cho biết, công dụng của 
tỏi đen đối với sức khỏe như sau:

Hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp (dùng trong 
14 ngày có tác dụng làm giảm huyết áp, dùng 
thường xuyên có tác dụng chống tăng huyết áp 
tốt hơn tỏi trắng nhờ khả năng ngăn cản sự gia 
tăng các gốc tự do trong huyết tương).

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường (dùng trong 
7 tuần giúp giảm nồng độ đường trong huyết 
thanh).

Hỗ trợ ức chế sự hình thành các khối u (dược 
chất S-allyl-L-cysteine (SAC) trong tỏi đen có 
thể giúp kháng lại các tế bào khối u, có tác dụng 
phòng và hỗ trợ điều trị ung thư).

Bảo vệ và cải thiện chức năng gan (giúp ức 
chế sự tăng cao men gan, còn có công dụng làm 
giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa sự hình 
thành các mảng xơ vữa động mạch).

Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể (dược 
chất Allicin kế thừa từ tỏi trắng nên tỏi đen có 
tính kháng khuẩn rất cao, có khả năng chống lại 
nhiều loại vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng).

Ai không nên ăn “thần dược”     
tỏi đen?

Mặc dù tỏi đen mang đến nhiều công dụng tốt 
cho sức khỏe, nhưng một số trường hợp không 
nên dùng tỏi đen như:
- Phụ nữ mang thai, người có tạng nhiệt, nóng 

sốt...không nên dùng nhiều tỏi.
- Người dị ứng với tỏi nếu cố tình sử dụng có thể 

gây ngứa ngáy, thậm chí tăng huyết áp.
- Người dùng thuốc chống đông máu không nên 

sử dụng nhiều.
- Người mắc bệnh tiêu chảy.
- Người bị huyết áp thấp.
- Người mắc bệnh về mắt: Những người phụ nữ sau 

khi đẻ hay người có nhiều chứng bệnh về mắt, 
tai, ù tai, chóng mặt, thì không nên dùng tỏi đen. 
Việc sử dụng tỏi đen trong trường hợp này sẽ gây 
cho thị lực và tổn thương mắt nặng hơn.

- Người mắc bệnh về thận: Tỏi đen vẫn còn 
những vị hăng cay, chính vì thế mà điều trị 

TỎI ĐEN 
VÀ SỨC KHỎE

Tỏi đen có nhiều công dụng quý nhưng không phải ai 
cũng có thể ăn được. Tỏi đen không có trong tự nhiên. 
Tỏi đen khá dễ ăn với vị ngọt, dẻo, khi bóc không dính 
tay. Tỏi đen là thành phẩm khi tỏi trắng trải qua quá 
trình lên men chậm trong điều kiện nghiêm ngặt về 
nhiệt độ (60 độ C đến 90 độ C) và độ ẩm dao động từ 
80 đến 90 độ.

về bệnh về thận không nên ăn. Do nó sẽ gây 
những phản ứng với thuốc điều trị tạo ra 
những tác dụng không mong muốn.

- Người bị bệnh về gan.
- Người bị bệnh đau dạ dày không nên sử dụng.
- Người dùng rượu ngâm tỏi đen, thuốc tỏi... dài 

ngày cũng cần thận trọng, tránh những tác 
động xấu cho sức khỏe.

Ăn tỏi đen như nào cho đúng?
Theo khuyến cáo, mỗi ngày có thể ăn một đến 

ba củ tỏi đen cô đơn, tương đương 3 - 5 gram. 
Khi ăn, nên nhai kỹ để các thành phần phát huy 
công dụng. Đồng thời, không nên dùng quá liều 
lượng vì có thể gây những phản ứng ngược và 
tác dụng phụ.

-  Ăn trực tiếp: Ăn trực tiếp từ hai đến ba tỏi đen 
mỗi ngày. Người già thì nên sử dụng từ 1 đến 
2 củ tỏi để tỏi phát huy được tối đa khả năng, 
công dụng của tỏi. Khi sử dụng tỏi đen, nên 
ăn riêng, sẽ tốt hơn rất nhiều khi ăn cùng với 
gia vị. Bởi tỏi có thể phản ứng với gia vị, tạo ra 
những tác dụng phụ không mong muốn.

- Tỏi đen ngâm rượu: Tốt nhất là rượu nếp 
nguyên chất không có cồn.  Mỗi ngày ít nhất 
một lần, mỗi lần không quá 50 ml.

- Ngâm với mật ong: Tỏi đen khi ngâm với mật 
ong, tác dụng rất mạnh trong các điều trị 
chứng bệnh. Đặc biệt là ở trẻ em có những 
bệnh do thay đổi thời tiết.

- Ép lấy nước.
- Nấu ăn.  n

HOA MINH
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BỆNH NHIỄM SIÊU VI

BS MINH KHUÊ

Bệnh gây ra bởi nhiều loại siêu vi trùng, 
thường gặp là : Rhinovirus (phổ biến 
nhất) có khoảng 100 typ huyết thanh, 

Picornavirus, Adenovirus… Một người có thể bị 
nhiễm nhiều lần cách nhau vài tuần là do nhiễm 
các loại siêu vi khác nhau hay nhiễm cùng loại 
siêu vi nhưng khác typ huyết thanh.

Hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu 
để làm giảm bớt thời gian bệnh mà bệnh thường 
tự giảm sau 7-10 ngày. Một số triệu chứng như 
ho có thể kéo dài đến 3 tuần (35% - 40% trẻ em 
bị ho hơn 10 ngày và 10% ho hơn 25 ngày). Các 
bệnh: Cảm lạnh, cúm, viêm hầu – họng, viêm 
thanh – phế quản… được chuẩn đoán chung là 
nhiễm siêu vi hoặc là viêm đường hô hấp trên do 
có triệu chứng tương tự nhau.

Người bệnh thường bị lạnh run hoặc ớn lạnh, 
sau đó là sốt hoặc không. Đau họng là triệu 
chứng đầu tiên, người bệnh thường đau họng, 
nuốt nước bọt rất đau, há miệng nhìn vào gương 
thấy họng đỏ rực. Các triệu chứng khác thường 
gặp là nhức đầu, đau nhức toàn thân, các bắp 
thịt mỏi nhừ, tay chân rã rời nhấc lên không 
nổi, đắng miệng ăn uống không ngon, ho, sổ 
mũi, nhảy mũi liên tục. Nước mũi và đàm có thể 
chuyển từ dịch trong không màu sang trắng đục 
rồi vàng hoặc xanh. Các triệu chứng có thể nặng 
hơn ở trẻ nhỏ ( như đau tai vì viêm tai giữa).

Khoảng một phần tư số người lớn nhiễm siêu 
vi nhưng phản ứng miễn dịch tương đối yếu nên 
không có triệu chứng đáng kể, nhưng lại là những 
người “lây bệnh âm thầm” cho người khác.

Nhiễm siêu vi là bệnh tự giới hạn. Trong vòng 
vài ngày cơ thể chúng ta có đáp ứng miễn dịch, 
bắt đầu sản xuất các kháng thể ngăn chặn sự 
lây nhiễm siêu vi từ các tế bào. Các tế bào bạch 
cầu bằng cách thực bào sẽ tiêu diệt siêu vi và 
phá hủy các tế bào nhiễm bệnh để ngăn chặn sự 
nhân lên của siêu vi. Thường sau 7 ngày thì cơ 
thể chúng ta đề kháng thành công với bệnh.

Để phòng bệnh, nên rửa tay 
thường xuyên. 

Đặc biệt là những nhân viên y tế. Vì điều này 
làm giảm khả năng lây truyền bệnh qua đường 
thông thường. Việc rửa tay với cồn làm giảm số 
lượng siêu vi trên da một cách đáng kể. Rửa tay 
có thể giảm 20% việc lây truyền bệnh. Việc rửa tay 
bằng xà phòng diệt khuẩn ( diệt vi trùng) không 
tốt hơn xà phòng thông thường, vì cũng chỉ có tác 
dụng tẩy rửa, đầy trôi, làm giảm số lượng siêu vi 
bám trên bề mặt da hoặc các bề mặt khác.

Tuy là bệnh thông thường nhưng bệnh nhiễm 
siêu vi vẫn có biến chứng, đó là:
l  Viêm tai giữa: Tai bị nhiễm trùng khi vi khuẩn 
hoặc siêu vi xâm nhập vào phía sau màng nhĩ. 
Đây là biến chứng thường gặp ở trẻ em. Triệu 
chứng điển hình là đau tai, chảy mủ tai, kèm 

“Nhiễm siêu vi” là chẩn đoán thường gặp khi người bệnh đến khám vì: 
sốt, ho, đau họng, nhức đầu, sổ mũi, ê ẩm toàn thân… Một người có thể 
bị bệnh tới 3 – 4 lần trong một năm. Đây là nguyên nhân chiếm khoảng 
30 – 50% số thời gian nghỉ việc của người lớn và 60 – 80% thời gian 
nghỉ học của trẻ em.

theo có nước mũi màu vàng hoặc màu xanh. Có 
khi trẻ sốt lại sau khi đã giảm sốt.
l  Khó thở: Trẻ bị suyễn có thẻ bị khó thở, lên 
cơn khò khè.
l  Viêm xoang: Có thể xảy ra nếu bệnh tái nhiễm 
nhiều lần.
l Nhiễm trùng thứ cấp: Bao gồm viêm họng, 
viêm thanh quản (làm khàn tiếng, mất tiếng), 
viêm tiểu phế quản ở trẻ em. Các bệnh nhiễm 
trùng cần được bác sĩ khám và điều trị.

Hiện tại chưa có thuốc đặc trị có thể làm 
giảm thời gian mắc bệnh. Những trị liệu thông 
thường được kê đơn cho người bệnh chỉ là điều 
trị triệu chứng, nhằm giúp người bệnh dễ chịu 
hơn. Những thuốc đó thường là thuốc giảm sốt, 
giảm đau (paracetamol), giảm sổ mũi, giảm ho… 
Người bệnh cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước bù 
lại sự mất nước do sốt.  Nếu nghẹt mũi nhiều có 
thể nhỏ nước muối sinh ký NaCl 0.9% vào mũi,  
mỗi lần 1-2 giọt, nhiều lần mỗi ngày.

Kháng sinh không có tác dụng chống lại các 
virus gây bệnh thông thường, mà có khi có tác 
dụng phụ không mong muốn. Nhưng sẽ cần 
thiết trong trường hợp có bội nhiễm vi trùng. 
Các thuốc kháng virus không được khuyên dùng 
trong bệnh này.

Cách chăm sóc khi trẻ bị sốt: 
Khi trẻ sốt nhẹ nhiệt độ từ 37,% - 38°C, cần 

chú ý cho trẻ mặc quần áo mỏng, mềm, thoáng, 
rộng, giảm nhiệt độ trong phòng, mở cửa, có 
thể bật quạt nhưng không hướng gió vào thẳng 
vào người của trẻ. Cho trẻ uống thêm nước, nếu 
trẻ đang bú mẹ thì cho bú nhiều hơn. Tránh để 
trẻ nơi có gió lùa, tiếp tục theo dõi, đo nhiệt độ 
lại mỗi giờ. Khi trẻ sốt trên 38,5°C, cho uống 
thuốc hạ nhiệt hoặc đặt thuốc ở hậu môn. Thuốc 

thường dùng là paracetamol với liều lượng 10mg 
-15mg/kg cân nặng của trẻ cho mỗi 4 giờ. Nếu 
nhét hậu môn thuốc tác dụng nhanh hơn dùng 
đường uống, thường dùng khi trẻ bị ói và không 
dùng khi trẻ bị tiêu chảy. 

Cùng với thuốc hạ sốt, dùng thêm khăn mềm 
thấm nước ( nước pha tắm) lau nhiều lần, nhẹ  
nhàng toàn thân cho trẻ, không nên lau hay chườm 
bằng nước lạnh ( nước đá) trẻ có thể bị lạnh run.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám bệnh?
Cần phải mang bé đi khám bệnh ngay, nếu trẻ 

nhỏ hơn 4 tháng tuổi.
l Nếu trẻ trên 4 tháng tuổi thì khi sốt 38,5°C hoặc 

cao hơn, có dùng thuốc hạ sốt ở nhà nhưng 
không giảm.

l Nếu trẻ sốt đến ngày thứ 2.
l Nếu trẻ có tiền căn sốt cao co giật trước đó.
l Nếu trẻ có nôn hoặc đau bụng.
l Nếu trẻ lừ đừ hoặc li bì, buồn ngủ bất thường.
l Nếu trẻ nhức đầu nhiều; khó thở; đau tai hoặc 

ho kéo dài.
l Nếu trẻ khóc dai dẳng.

Mức độ sốt có thể sẽ không phản ánh chính 
xác mức độ nặng của bệnh đang có. Trẻ có thể 
sốt cao nhưng khi được điều trị đúng thì trẻ sẽ 
hết sốt. Ngược lại, trẻ dù sốt không cao nhưng 
không tìm được nguyên nhân thì đôi khi lại nguy 
hiểm hơn. 

Nhiễm siêu vi là tên chung cho những trường 
hợp bệnh do nhiễm các loại siêu vi trùng khác 
nhau. Phần lớn các trường hợp bệnh nhiễm siêu 
vi không gây nguy hiểm và có thể tự giới hạn sau 
vài ngày. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp 
bệnh tiến triển nhanh chóng kèm theo những 
biến chứng nguy hiểm, người bệnh cần được 
nhập viện để can thiệp kịp thời. n
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Theo báo cáo, từ ngày 15/12/2020 đến ngày 
14/3/2021, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) 
quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn 

biến phức tạp, tăng cao cả 03 tiêu chí về số vụ, số 
người chết và số người bị thương. Cụ thể, toàn tỉnh 
xảy ra 214 vụ, chết 97 người, bị thương 156 người. So 
với cùng kỳ năm 2020: Số vụ tăng 132 vụ (214/82 vụ), 
tăng 160,98%; số người chết tăng 38 người (97/59 
người chết), tăng 64,41% và số người bị thương 
tăng 117 người (156/39 người), tăng 300%. Toàn tỉnh 
không có TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

Có 10 địa phương tăng về số vụ TNGT. Trong đó, 
có 07 địa phương tăng cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ: 
Huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Gò Công Đông, 
Gò Công Tây, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy. TNGT 
tăng cao trên địa bàn huyện Cái Bè, Châu Thành, 
Cai Lậy và Gò Công Đông. TNGT xảy ra tập trung 
trên các tuyến đường, gồm: Quốc lộ 1 xảy ra 63 
vụ, chiếm 29,44%; đường tỉnh xảy ra 63 vụ, chiếm 
29,44%; đường huyện xảy ra 22 vụ, chiếm 10,28%...

Về tình hình trật tự ATGT ổn định, không xảy ra 
ùn tắc giao thông kéo dài. Trong quý I/2021 là thời 
điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ 
hội Xuân 2021, người dân về quê đón Tết, tham gia 
các lễ hội xuân cùng gia đình. Lưu lượng phương 
tiện tham gia giao thông tăng cao, đột biến. Các 
phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ vẫn còn 
xảy ra tại một số khu vực trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 60 
và tại các nút thắt cổ chai phức tạp về giao thông. 
Cụ thể như: Cầu Mỹ Đức Tây, ngã ba An Thái Trung, 
ngã tư Văn Cang - Bà Đắc, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư 
Lương Phú, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, cầu Rạch 
Miễu (Quốc lộ 60)... Lực lượng Cảnh sát giao thông 
và Thanh tra giao thông phối hợp điều hòa giao 
thông không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, 
đảm bảo giao thông thông suốt.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương đã tập 
trung thảo luận các nội dung về những nguyên 
nhân gia tăng TNGT và đề xuất, kiến nghị các giải 
pháp đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn 
Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, tình 
hình TNGT quý I/2021 trên địa bàn tỉnh tăng cao cả 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TIỀN GIANG:

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 
TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG QUÝ I 
VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÝ II/2021

03 tiêu chí. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ 
TNGT chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp 
luật giao thông của người tham gia giao thông còn 
hạn chế, chủ quan, bất cẩn, vi phạm các nguyên 
tắc điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 
TNGT thường xảy ra vào thời điểm ban đêm và các 
ngày cuối tuần. Chưa kể, có nguyên nhân thuộc 
trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước chưa thật 
sự quyết liệt, thường xuyên, kịp thời trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo ATGT.

Về nhiệm vụ trong quý II/2021, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương 
cần tập trung triển khai thực hiện tốt Công văn số 
1182/UBND-KT ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, 
kiềm giảm TNGT trên địa bàn tỉnh, nhằm kéo giảm 
số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT 
từ 5 - 10% đến cuối năm 2021. Để triển khai thực 
hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đối với 
07 địa phương tăng cả 03 tiêu chí phải chủ động 
và có giải pháp, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ 
đạo điều hành, tổ chức thực hiện để đảm bảo chỉ 
tiêu đề ra.

BÁ VƯƠNG

Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang 
tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 
bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông (ATGT) quý I và triển khai 
phương hướng, nhiệm vụ quý 
II/2021. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
ATGT tỉnh chủ trì hội nghị.

Bên cạnh các giải pháp cụ thể tại Công văn 
số 1182/UBND-KT về tăng cường công tác tuyên 
truyền với hình thức, đối tượng, nội dung tuyên 
truyền thiết thực, hiệu quả; rà soát địa bàn để theo 
dõi, tuyên truyền giáo dục các hộ có dấu hiệu vi 
phạm trật tự ATGT; duy tu bảo dưỡng, kịp thời xử lý 
các “điểm đen” về TNGT trên các tuyến đường bộ 
do tỉnh quản lý; ra quân phát hoang, làm cỏ những 
nơi che khuất tầm nhìn.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các ngành, các cấp cần 
xác định công tác đảm bảo trật tự ATGT. Kéo giảm 
TNGT trên cả 03 mặt là nhiệm vụ trọng tâm, cấp 
bách trong quý II và cả năm 2021 của cấp ủy, chính 
quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 
và các thành viên Ban ATGT tỉnh. Do đó, cần phải 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra giải 
pháp thực hiện có hiệu quả nhất. Tăng cường công 
tác tuần tra, kiểm soát trọng tâm, trọng điểm; 
tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. n

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên 
Quốc lộ 60. - Ảnh: tiengiang.gov.vn 

Toàn cảnh Hội nghị.
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KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
DẠY VÀ HỌCTrung tâm Đào tạo và sát hạch lái 

xe loại 1 Đồng Nai với phương châm 
“uy tín-chất lượng đào tạo là ưu 
tiên hàng đầu”, hiện trung tâm đã 
trở thành một trong những địa chỉ 
đào tạo lái xe ô tô tốt nhất và uy tín 
hàng đầu tại Đồng Nai, được đông 
đảo các học viên ưu tiên lựa chọn.

ĐỨC DUY - HẠ DUYÊN

Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Loại 1 
Đồng Nai - Thầy Trần Văn Hai

Chất lượng đào tạo của Trung tâm đang ngày càng được khẳng định qua số lượng học viên đăng ký theo họcTrung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại 
1 Đồng Nai tiền thân là Trường lái xe Khu 
Đông Nam Bộ, được thành lập tháng 8/1973 

đóng trên địa bàn xã Tà Lài (nay là xã Phú Lý, 
huyện Vĩnh Cửu) với nhiệm vụ huấn luyện các 
chiến sĩ làm nhiệm vụ vận tải phục vụ cho chiến 
trường miền Đông Nam Bộ. Sau khi giải phóng 
miền nam thống nhất đất nước, ngày 14/7/1977 
UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định đổi tên Trường 
lái xe Khu Đông Nam bộ thành Trường lái Tàu sông 
– Máy công trình. Năm 2019, thực hiện Quyết định 
số 1396/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh 
Đồng Nai, đơn vị chính thức đổi tên thành Trung 
tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại 1 Đồng Nai, 
thuộc sở GTVT tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm hiện có 3 cơ sở tại TP.Biên Hoà, huyện 
Trảng Bom, và huyện Cẩm Mỹ với nhiệm vụ chính 
là đào tạo và tổ chức thi Giấy phép lái xe các hạng 
A1, A3, A4, B2, C, D, E, FC, đào tạo lái xe ô tô các 
hạng B1, B2, C, D, E, FC. Với hệ thống trang thiết bị 
hiện đại, đồng bộ, sân sát hạch đúng tiêu chuẩn, 
phương tiện sát hạch chất lượng cùng đội ngũ cán 
bộ, giáo viên trình độ chuyên môn cao, trung tâm 
đã đáp ứng hiệu quả nhất nhu cầu của học viên, 
mang lại kết quả tốt nhất, đào tạo thế hệ học viên 
sơ cấp nghề lái xe ô tô vừa có đạo đức tốt, vừa có 
tay nghề cao.

Đảng bộ Trung tâm cũng được công nhận đạt 
danh hiệu “trong sạch vững mạnh”, được UBND 
tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen, thành tích xuất sắc 
trong công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc 
làm. Đây là nguồn động viên, khích lệ lớn để Trung 
tâm tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo 
– sát hạch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã 
hội, hướng đến xây dựng thành công mô hình trung 
tâm đào tạo nghề chất lượng cao trong khu vực. 
Đồng thời, Trung tâm còn là địa chỉ tin cậy về đào 
tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm và cung cấp 

nguồn nhân lực lao động có trình độ cao cho tỉnh 
Đồng Nai và khu vực lân cận.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Trung tâm đào 
tạo và sát hạch lái xe Loại 1 Đồng Nai - Thầy Trần 
Văn Hai cho biết: “Được sự quan tâm của Ban giám 
đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Trung 
tâm đã phát huy vai trò lãnh đạo luôn đi đầu gương 
mẫu, sâu sát trong công tác đào tạo và sát hạch lái 
xe. Bên cạnh đó luôn quan tâm, giám sát và luôn 
chăm lo cho đời sống cán bộ, viên chức, nhân viên. 
Đảm bảo nhiệm vụ chính trị của Trung tâm là giáo 
dục và đào tạo học viên sơ cấp nghề lái xe mô tô 
và ô tô các hạng B, C, D, E, có đạo đức tốt, tay nghề 
cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội”.

“Mặc dù trong năm vừa qua cũng như thời điểm 
hiện tại, dịch Covid - 19 có diễn biến phức tạp, 
Trung tâm lại là đơn vị công lập phải đảm bảo toàn 
bộ chi phí thường xuyên, không có nguồn ngân  
sách hỗ trợ nên gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại 
Trung tâm đang phải tạm dừng hoạt động do diễn 
biến dịch. Dù khó khăn là vậy, nhưng số lượng học 
viên đăng ký tại trường không ngừng tăng lên.”-
Thầy Trần Văn Hai cho biết thêm.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất 
lượng giảng dạy, hiệu quả đào tạo đội ngũ cán bộ, 
giáo viên có nhiều nỗ lực phấn đấu. Nhiều biện 
pháp nâng cao chất lượng dạy và học đã được vận 
dụng, được đổi mới.

Năm 2021, với phương hướng trọng tâm là tiếp 
tục thi đua hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch 
được giao, thi đua xây dựng tập thể lao động 
xuất sắc, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có 
năng lực và phẩm chất tốt, xây dựng các tổ chức 
Đảng, Đoàn thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh 

và các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, phát 
huy dân chủ nhằm thi đua thực hiện tiết kiệm, 
chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và các 
tệ nạn xã hội... Đẩy mạnh công tác tuyển sinh, 
mỗi cán bộ viên chức là một bộ phận tuyển sinh 
của Trung tâm với chỉ tiêu 4.000 học viên học 
nghề về ô tô, 8.000 học viên học nghề về mô tô, 
chú trọng chất lượng, không chú trọng số lượng. 
Đặc biệt là từ tháng 7/2021, học viên học lái xe 
ô tô phải trải qua thêm một phần thi lái xe trên 
thiết bị mô phỏng, cabin học lái xe ô tô nên việc 
chú trọng dạy cho học viên sâu sát để học viên 
tự tin bước vào kỳ thi tốt nhất.

Hoàn thành và đưa vào khai thác, hoạt động 
cơ sở đào tạo lái xe ô tô hạng B và Trung tâm sát 
hạch lái xe loại III khu vực Cẩm Mỹ; Tiếp tục đổi 
mới mạnh mẽ toàn diện các mặt công tác, nâng 
cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo 
viên Trung tâm của năm 2021. Đồng thời, cải tiến 
nội dung và giảng dạy và áp dụng phương pháp 
dạy học tích cực, chú trọng đưa các tình huống 
vào bài giải để học viên phân tích và tập xử lý, giải 
quyết tình huống. Thực hiện nghiêm túc trong 
việc tuyển sinh, quy chế quản lý đào tạo trong 
học tập, kiểm tra, chấm điểm và đánh giá kết quả 
tốt nghiệp của học viên. Bên cạnh nâng cao trình 
độ đội ngũ cán bộ - giáo viên, Trung tâm còn ưu 
tiên cải tiến nội dung giảng dạy, áp dụng phương 
pháp dạy học tích cực, đưa tình huống thực tế vào 
bài giảng để học viên phân tích và tập xử lý tình 
huống. Trung tâm cũng thực hiện nghiêm công 
tác tuyển sinh; đảm bảo quy chế quản lý đào tạo 
và sát hạch, kiểm tra, chấm điểm và đánh giá kết 
quả tốt nghiệp của học viên. n

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH 
LÁI XE LOẠI 1 ĐỒNG NAI
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Bánh khọt Vũng Tàu

Đặc biệt, khi nhắc đến địa điểm du lịch Vũng 
Tàu, bạn không thể không nhắc đến món bánh 
khọt. Một món ăn đặc sản vô cùng bình dị, dân 
dã nhưng mang đậm hơi thở riêng biệt nơi đây.

Chế biến bánh khọt quan trọng nhất vẫn là ở 
khâu pha bột, đòi hỏi một bí quyết riêng. Qua sự 
khéo léo từ đôi bàn tay của đầu bếp sẽ là công 
đoạn quyết định đến vị ngon của bánh. Bột gạo 
được pha với nước theo một tỉ lệ nhất định. Pha 
đặc quá, bánh sẽ bị đặc, bở. Bột lỏng quá thì 
bánh sẽ mỏng và không ngon. Chiếc bánh đạt 
chuẩn là không quá dày cũng không quá mỏng, 
khi ăn giòn nhưng vẫn giữ được độ dai nhất định.

Nhân bánh khọt được làm từ tôm tươi. Tôm 
được cắt bỏ đầu, lột vỏ, rửa bằng nước sạch rồi 
để ráo. Ngoài phần nhân là tôm tươi, phần tôm 
cháy màu vàng làm tăng thêm sự đẹp mắt, thơm 
ngon cho những chiếc bánh. Mỗi nhân là một 
con tôm lõi, màu hồng của thân tôm nổi bật trên 
nền bột trắng, thêm một chút bột tôm đỏ au rắc 
quanh đĩa tạo nên sự bắt mắt cho người ăn.

Khi bánh vừa chín tới, đầu bếp gắp bánh ra 
đĩa, rắc lên bề mặt một ít tôm cháy, mỡ hành. 
Khi ăn bánh khọt Vũng Tàu, người dân địa 
phương thường ăn kèm với nước mắm pha chua 
ngọt, rau sống các loại như cải bẹ xanh, xà lách, 
tía tô, diếp cá… và đu đủ thái sợi. 

Bạn gắp một cái bánh khọt cho vào một lá cải 
bẹ xanh to, cùng một ít rau thơm và các thứ ăn 
kèm, cuốn lại chấm vào chén mắm ớt, để vài 
cọng đồ chua nằm trên cuốn bánh. Cắn một 
miếng, bạn sẽ cảm nhận hết những gia vị tuy rất 
dân dã nhưng cực ngon.

MÓN NGON 

Vũng Tàu từ lâu đã được xem là một điểm đến du lịch hấp dẫn đối với 
du khách bởi những vẻ đẹp thiên nhiên. Bên cạnh phong cảnh hữu 
tình, ẩm thực Vũng Tàu còn nổi tiếng với những món ăn ngon, ấn tượng. Cá thu một nắng Côn Đảo

Sau khi đánh bắt, những con cá thu tươi sẽ 
được ngư dân rửa với nước muối rồi phơi đủ “một 
nắng” duy nhất trong ngày. Không ướp thêm bất 
kỳ chất bảo quản hoặc gia vị nào để đảm bảo chất 
lượng của thịt cá. Cá thu một nắng tại Côn Đảo 
luôn giữ được vị ngọt tự nhiên, mùi thơm đặc 
trưng và các chất dinh dưỡng bên trong.

Sự đặc biệt không chỉ ở những con cá tươi 
ngon mà còn nằm ở “cái nắng” Côn Đảo. Từng 
thớ cá no tròn được phơi dưới cái nắng rực rỡ 
nơi ven biển giúp cá giữ nguyên được hương vị.

Cá thu một nắng tại Côn Đảo không có mùi 
tanh của cá tươi, không cứng như cá khô. Đó là 
nhờ sự kết hợp tuyệt vời của cá tươi với vị mặn 
đậm đà của cá khô. Tất cả tạo nên sự độc đáo 
của Côn Đảo mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ 
nơi đâu.

Cá thu một nắng tại Côn Đảo có thể được chế 
biến thành nhiều món ăn ngon theo các cách 
khác nhau. Có thể kho, rán, nướng, sốt, kết hợp 
với các món ăn khác hay ăn kèm với cơm nóng. 

Cá thu một nắng giàu chất dinh dưỡng và có 
khả năng chữa một số bệnh như viêm khớp, 
giảm đau nửa đầu, ngăn ngừa các bệnh tim 
mạch, giảm mỡ trong máu và hạn chế bị một số 
bệnh ung thư,…. Cá thu một nắng tại Côn Đảo 
chứa nhiều đạm. Dầu trong thịt cá có lợi cho sự 
phát triển của trí não ở trẻ nhỏ và phục hồi cho 
những người có sức khỏe yếu.

Mứt hạt bàng 
Côn Đảo

Đến với vùng đất 
Côn Đảo, bạn sẽ 
có cơ hội thưởng 
thức hương vị thân 
thuộc trong kiểu 
chế biến hấp dẫn 
hơn, đó là mứt     
hạt bàng. Cây bàng là hình 
ảnh quen thuộc của hòn đảo này và với lượng 
hạt phong phú nên người dân đã tận dụng để 
tạo nên đặc sản cho vùng đất của mình.

Hạt bàng khi thu về phải được phơi qua nhiều 
lần nắng để vỏ khô mới đem đi chế biến. Người 
ta phải dùng phương pháp thủ công và thật khéo 
léo mới có thể giữ nguyên hình dáng của hạt. 
Khi chặt đôi quả, dao không được sâu quá mà 
chỉ cắt một phần rồi dùng tay để lấy từng hạt ra.

Nhân hạt bàng mới tách ra có màu nâu giống 
như màu gỗ. Có hai cách để chế biến thành mứt là 
rang muối hoặc ngào đường gừng. Nếu rang muối 
chỉ đơn giản là xào hạt bàng cùng lượng muối vừa 
phải để ướm chút mằn mặn bên ngoài vỏ. Ngào 
đường có phần công phu hơn. Nước, đường và 
gừng xắt sợi sẽ là gia vị chính, thả hạt bàng vào xào 
thật nhanh tay để chúng không dính lại với nhau. 
Sau khi bên ngoài áo đều một màu nâu óng ánh 
thì thêm một lớp đường mỏng bọc thêm quanh hạt 
nữa mới hoàn thành. n

Canh súng – niềm tự hào của 
Vũng Tàu

So với món canh súng miền Tây Nam bộ thì 
canh súng Vũng Tàu có thêm hai loại gia vị. Mới 
nghe qua, không “hòa hợp” chút nào. Tương hột 
và kẹo đậu phộng. Đầu tiên, giã nhuyễn tương 
hột và kẹo đậu phộng. Sau đó, phi thơm tỏi, sả, 
ớt rồi cho tương, kẹo đậu phộng, ít nước mắm 
xào thành hỗn hợp xốt để nêm vô nước dùng. Vị 
chua của canh súng Vũng Tàu cũng nấu bằng me 
hoặc lá giang. Phần hỗn hợp xốt chính là “linh 
hồn” món canh chua lạ...

Cọng súng rất mau chín nên sau khi nêm nếm 
mới cho cọng súng vào sau cùng. Tinh tế hơn, khi 
múc canh ra tô, nắm một bó súng non thân nhỏ 
bằng cây đũa bẻ khúc cho thêm lên trên. Tô canh 
súng bốc khói, dậy mùi thơm của sả, tỏi, tương 
cùng gia vị khiến món canh có vị chua ngọt đậm 
đà. Nước canh màu vàng nâu bắt mắt, thấp thoáng 
lớp mỡ, màu tím hồng của súng, ớt, cà chua đo đỏ, 
màu xanh của rau thơm... Trông đã thèm. Canh ăn 
với cơm trắng hoặc bún tươi đều ngon miệng.

DIỆP PHƯƠNG

Bà Rịa-Vũng Tàu
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NÍU CHÂN DU KHÁCH
Mảnh đất Thanh Hóa xưa nay vốn nổi tiếng là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Du khách khi đến Thanh Hóa, 
không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp nên thơ mà còn có dịp tiếp xúc những con người hiếu khách. Nếu đã từng 
ghé thăm nơi này, chắc rằng bạn cũng không thể quên hương vị độc đáo trong ẩm thực xứ Thanh.

Hãy cùng khám phá những đặc sản của vùng đất nơi đây – vùng đất níu chân du khách!

6. Gỏi cá Sầm Sơn
Du khách tới Sầm Sơn mà chưa thưởng thức 

qua đặc sản gỏi cá, thật quả đáng tiếc. Cá dùng 
để làm gỏi thường là loại cá ít xương, nặng chừng 
3-5 kg. Cá được rửa sạch, dùng dao sắc lọc riêng 
phần thịt. Thịt cá được ướp với nước cốt chanh 
trộn với thính gạo rang thơm rồi bày ra đĩa. Nước 
chấm mới là thứ đặc sắc hơn cả của món gỏi cá 
biển Sầm Sơn. Nước chấm được làm từ da và gan 
cá, thịt ba chỉ, trứng vịt, tỏi khô, mẻ, mắm muối, 
đường… tạo nên loại nước sốt sánh đặc, vàng 
ươm mà đậm đà khó cưỡng. Gỏi cá ăn với rau 
húng, ngò, răm, đinh lăng, lá mơ tam thể, thêm 
môt vài lát khế chua, chuối xanh thái mỏng. 
Miếng cá ngọt thơm quyện với vị cay béo của 
nước chấm, chua mát của rau ăn kèm tạo cảm 
giác đặc biệt khó nói hết thành lời. gỏi cá là một 
trong những món ăn đặc sản xứ Thanh. n

5. Bánh Cuốn
Bánh cuốn Thanh Hóa mềm, dai và thơm 

hương rất riêng. Người Thanh Hóa có thể 
thưởng thức một đĩa bánh cuốn ngon, rẻ ở khắp 
mọi nơi. Bí quyết riêng để món bánh cuốn ngon 
không thể lẫn với bất kỳ nơi nào khác, mà ít nơi 
nào sánh kịp. Bột làm từ thứ gạo dẻo thơm, theo 
tỉ lệ thích hợp nên kể cả khi nguội, bánh vẫn 
thơm ngon như thường. Nước chấm bánh chỉ là 
mắm vắt chanh cùng vài lát ớt nhưng lại rất vừa 
miệng. Thêm miếng chả nướng thơm mùi hành 
hoa ăn cùng bánh nóng thì không biết bao nhiêu 
cho đủ. Nếu đã từng một lần ăn thử, dám chắc 
rằng bạn sẽ nhớ mãi hương vị ấy và muốn trở lại 
quê Thanh để ăn thêm nhiều lần.

1. Nem chua 
Nem chua là đặc sản xứ Thanh. Ngày nay, đã có 

mặt ở khắp nơi. Ai có dịp ghé thăm mảnh đất đầu 
miền Trung không quên món nem chua để làm 
quà biếu tặng người thân. Nem chua Thanh Hóa 
ngon ở độ vừa vặn của tất cả các nguyên liệu. Nem 
gói chắc tay, lên men vừa tầm, tạo độ chín với vị 
thanh chua rôm rốp. Hương thơm hấp dẫn từ tỏi, 
lá ổi, lá đinh lăng kết hợp hài hòa với màu hồng 
tươi bắt mắt của thịt ngon. Chiếc nem chua chỉ 
nhỉnh hơn ngón tay, xếp gọn ghẽ mà trăm cái đều 
tăm tắp, hương vị mê say lòng người.

Từ chiếc nem chua cổ truyền, người dân 
Thanh Hóa sáng tạo ra rất nhiều loại với cách 
chế biến, thưởng thức khác nhau. Nào là nem 
dài, nem oản, nem cối, nem vuông… Chúng khác 
nhau ở hình thức và khối lượng, tùy mục đích sử 
dụng nhưng không thay đổi hương vị đặc trưng. 
Bên cạnh đó, cũng có nhiều biến tấu cho món 
nem như nem thính, nem cuốn, nem nướng, 
nem rán… Mỗi món lại mang đến trải nghiệm 
hương vị thú vị riêng cho người thưởng thức.

2. Bánh răng bừa

Người Thanh Hóa đặt tên cho chiếc bánh tẻ quê 
hương mình bằng cái tên rất đỗi kì lạ mà thân 
thương: Bánh răng bừa. Bánh răng bừa là món 
ăn đặc sản xứ Thanh. Bánh có tên bởi hình dáng 
thuôn dài, phần giữa hơi nhọn khiến nhiều người 
liên tưởng tới chiếc răng bừa nhà nông. Bánh có vị 
thơm thoang thoảng của bột tẻ và lá dong, đậm đà 
nhân thịt, mộc nhĩ. Hương vị dân dã mà hết mực 

3. Đặc sản chả tôm

Chả tôm là món ăn độc đáo và lạ miệng với 
những thực khách phương xa. Người Thanh Hóa 
sáng tạo và chế biến món ăn này khá cầu kỳ: tôm 
băm hoặc xay nhuyễn, hòa cùng ít bột gấc để tạo 
màu. Sau đó, trộn cùng thịt ba chỉ bằm đã được 
xào vàng cùng hành, tỏi để tạo thành hỗn hợp 
nhân. Bánh được gói bằng bánh phở vuông nhỏ 
bằng lòng bàn tay, xếp vào vỉ, đem nướng trên 
bếp than hoa. Khi chín, tỏa ra mùi thơm quyến 
rũ, ăn vào thấy mềm ngọt đậm đà.

4. Bánh gai Tứ Trụ

Bánh gai Tứ Trụ hay bánh gai làng Mía là loại 
bánh đặc sản của làng Mía, xã Thọ Minh, huyện 
Thọ Xuân. Nguyên liệu bánh gai chia thành hai 
phần gồm vỏ và nhân. Trong đó, vỏ chỉ gồm gạo 
nếp và lá gai, phần nhân có mỡ lợn, đậu xanh, 
dừa và hạt sen. Bánh gai được gói bằng lá chuối 
khô, hấp chín trong vòng 02 giờ. Chiếc bánh 
gai đạt chuẩn phải mịn và thơm ngon, có vị dẻo 
thơm của lá gai và gạo nếp, hương thơm của dầu 
chuối, vị ngọt của mật mía, mùi thơm thanh dịu 
của đậu, vị béo ngậy của thịt, mùi thơm thoảng 
của vừng và hương vị tự nhiên của lá chuối khô.

Đặc sản xứ  Thanh

gần gũi. Bánh răng bừa xứ Thanh ngon đặc trưng 
bởi lớp vỏ bánh dẻo giòn, từng thớ bánh trong 
mịn, nhân bánh không nhiều như bánh giò nhưng 
săn chắc và đậm đà hơn. Chấm bánh với nước 
mắm chanh ớt, ăn mãi mà chẳng thấy ngán.
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XÂY DỰNG, MỞ RỘNG CÁC 
TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Nhiều tuyến đường giao thông được xây 
dựng, nâng cấp, mở rộng đã góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã Giá Rai 
(Bạc Liêu) phát triển, tạo liên kết với các 
vùng lân cận và khai thác tối đa những 
tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Xác định hạ tầng giao thông có tầm quan trọng đối 
với phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm 
qua, thị xã Giá Rai đã tập trung mọi nguồn lực để 

đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các 
tuyến đường giao thông. 

Trong đó, có nhiều tuyến đường trọng điểm, huyết 
mạch đã góp phần làm thay đổi diện mạo thị xã Giá 
Rai, thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp kết nối vùng, giao 
thương hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân 
như tuyến đường Phường 1 - Hộ Phòng - Gành Hào; tuyến 
Quản Lộ - Phụng Hiệp với chiều dài 20km đi qua 2 xã 
Phong Thạnh Tây và xã Tân Thạnh…

Hiện toàn thị xã Giá Rai cũng đã đầu tư xây dựng được 
58 tuyến đường nhựa, 130 tuyến đường bê tông. Trong 
đó, đường 1,5m là 159 tuyến; đường từ 2,5m trở lên là 129 
tuyến. Đây đều là những tuyến đường quan trọng, tạo 
động lực để địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng đô 
thị loại 3, phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025, 
xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các xã 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, nhằm mở rộng không gian đô thị, nhất là phát 
triển kinh tế ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ 
kháng chiến, thị xã Giá Rai còn tập trung xây dựng hoàn 
thành tuyến trực giao thông giữa quốc lộ 1A và tuyến 
Quản Lộ - Phụng Hiệp đi qua 6 xã Phong Thạnh Đông, 
Phong Thạnh, Phong Tân, Phong Thạnh A, Tân Phong, Tân 
Thạnh chiều dài 34,3km mặt đường từ 2,5m trở lên với 
42 cây cầu. Tổng mức đầu tư 181 tỷ đồng, trên cơ sở nhà 

Thị xã Giá Rai nỗ lực đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn để tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

THỊ XÃ GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIÊU:  

Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai. 

Triển khai cài đặt và sử 
dụng ứng dụng VssID - 
Bảo hiểm xã hội số trên 
địa bàn TP. Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ 
đạo Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí 
Minh phối hợp với các cơ quan 
liên quan tuyên truyền, vận 
động người dân có tham gia bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực 
hiện cài đặt ứng dụng VssID trên 
điện thoại thông minh.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng 
yêu cầu Sở Thông tin và Truyền 
thông phối hợp với các nhà 
mạng viễn thông thực hiện nhắn 
tin cho các thuê bao điện thoại 
di động, các tài khoản Zalo… 
đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh để 
thông tin và hướng dẫn người 
dân cài đặt ứng dụng VssID.

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm 
xã hội TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, 
hướng dẫn các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh chấp nhận 
cho bệnh nhân sử dụng thẻ 
bảo hiểm y tế trong ứng dụng 
VssID, nếu không xuất trình 
thẻ giấy; thực hiện hướng dẫn 
cho bệnh nhân và người nhà 
bệnh nhân cài đặt, đăng ký, sử 
dụng ứng dụng VssID khi đến 
khám, chữa bệnh.

Công an TP. Hồ Chí Minh 
trao CCCD cho nguyên Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, 
Giám đốc Công an TP. Hồ Chí 
Minh đã trân trọng trao căn cước 
công dân có gắn chíp điện tử 
cho đồng chí Trương Tấn Sang, 
nguyên Chủ tịch nước tại nhà 
riêng. Thực hiện chủ trương 
của lãnh đạo Bộ Công an về việc 
thu nhận và cấp căn cước công 
dân có gắn chíp cho các đồng 
chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
Công an TP. Hồ Chí Minh đã tổ 
chức thu nhận và đề nghị Bộ 
Công an cấp căn cước công dân 
có gắn chíp cho đồng chí Trương 
Tấn Sang cùng các thành viên 
trong gia đình.

VŨ PHONG - HỒNG ÂN

nước và nhân dân cùng làm, nhân dân tự nguyện hiến đất.
Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, cho 

biết: Hệ thống giao thông của thị xã hiện nay đã góp phần 
kết nối liên hoàn với toàn địa bàn. Đồng thời, tạo mối liên 
kết - liên hoàn với các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Hậu 
Giang, Sóc Trăng và Cà Mau, góp phần rất lớn trong việc 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

Qua thực tiễn cho thấy, khi đường giao thông được xây 
dựng đến đâu thì điều kiện về phát triển kinh tế - văn hóa - 
xã hội được nâng lên một tầm cao mới, đời sống nhân dân 
ngày càng được cải thiện.

Cũng theo ông Thắng, trong thời gian tới, thị xã Giá Rai 
sẽ phấn đấu trở thành đô thị loại 3 và đến năm 2025 phấn 
đấu trở thành thành phố theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng bộ thị xã. Chính vì vậy, việc phát triển hạ tầng 
giao thông phải được thực hiện với quy mô cả chiều rộng 
lẫn chiều sâu theo quy hoạch đang xây dựng, như xây dựng 
tuyến đường bờ tây kênh Láng Trâm kết nối với huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau khoảng 10 km; tuyến đường tránh khu đô 
thị Láng Tròn - Phường 1 - Phường Hộ Phòng và một phần 
của xã Tân Phong.

Đồng thời, phát triển nâng cấp các tuyến đường hiện hữu 
đảm bảo từ 2,5m trở lên đáp ứng yêu cầu phát triển trong 
tình hình mới cũng như phù hợp với tiêu chí thành phố 
trong tương lai. n
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CSGT Nam Sài Gòn phối hợp 
phòng, chống dịch và đảm bảo 
an toàn giao thông

TP. HCM: 

Trước tình hình dịch Covid-19 
đang diễn biến phức tạp, đồng 
thời chung tay đẩy lùi dịch 
bệnh, Đội Cảnh sát giao thông 
(CSGT) Nam Sài Gòn phối hợp 
cùng lực lượng y bác sĩ đang 
ngày đêm túc trực tại các chốt 
kiểm soát dịch trên các tuyến 
đường giao thông cửa ngõ 
thành phố.

Tuyến đường quốc lộ 1K là một trong hai 
tuyến đường huyết mạch nối TP. Hồ Chí 
Minh với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. 

Đây cũng được xem là một trong các cửa ngõ 
vào TP. Hồ Chí Minh. Do diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh Covid-19, các chiến sĩ Đội CSGT Nam 
Sài Gòn đã phối hợp cùng các lực lượng chức 
năng liên quan làm nhiệm vụ phòng dịch như sát 
khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế,... của người 
tham gia giao thông. 

Để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát tốt, ngoài 
giờ cao điểm để tránh gây ùn tắc, lực lượng CSGT 
đã yêu cầu toàn bộ các phương tiện vào thành phố 
tạm dừng để lực lượng chức năng kiểm tra y tế. Đối 
với khung giờ cao điểm, tùy vào lưu lượng xe lưu 
thông, lực lượng CSGT áp dụng lựa chọn chốt chặn 
ngẫu nhiên, hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra y 
tế. Phương án này nhằm giảm thiểu tình trạng ùn 
tắc, đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân.

Các chiến sĩ Đội CSGT Nam Sài Gòn phối hợp với cán bộ y 
tế lập chốt kiểm soát dịch cho người tham gia giao thông 
trên QL1K. 

ĐỨC DUY

TP. Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn nắng 
nóng kéo dài và hay đổ mưa vào chiều tối khiến 
công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó 
khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân, 
các chiến sĩ Đội CSGT Nam Sài Gòn phải luân 
phiên túc trực 24/24 tại chốt kiểm soát dịch để 
thực hiện nhiệm vụ và kịp thời ứng phó nếu xảy 
ra tình huống khẩn cấp. 

Tại chốt kiểm soát dịch của Đội CSGT Nam Sài 
Gòn trên quốc lộ 1K luôn túc trực xe cấp cứu để 
sẵn sàng ứng phó. Các cán bộ CSGT đang nỗ lực 
thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa phối 
hợp với các cán bộ y tế vừa đảm bảo việc phân 
luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông trong 
việc kiểm tra y tế, đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch 
có hiệu quả, vừa phải đảm bảo không gây ra tắc 
đường, kẹt xe tại cửa ngõ thành phố.  n

TP. HỒ CHÍ MINH TÁI LẬP CÁC TRẠM KIỂM DỊCH COVID-19

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND 
TP. Hồ Chí Minh về tăng cường công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn thành phố, từ 0 giờ ngày 15/5, các 
trạm kiểm dịch Covid-19 đã đi vào hoạt 
động với tinh thần chống dịch cao nhất.

Ngay tại chốt kiểm soát dưới chân cầu 
Đồng Nai trên quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh 
giữa tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP. 
Hồ Chí Minh, các phương tiện xe khách, 
ô tô con, xe tải đường dài, người đi xe 

máy từ ngoại thành đều được ra hiệu 
lệnh dừng xe. Tại đây, đội ngũ y tế tiến 
hành kiểm tra thân nhiệt tài xế, phụ xe, 
các hành khách và hỏi một số thông tin 
về lộ trình di chuyển. 

Mặc dù nhiều tài xế còn tỏ ra khá bỡ 
ngỡ khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông 
ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên, khi nghe 
các lực lượng thông tin về mục đích 
dừng xe thì hầu hết đều vui vẻ hợp tác 
với lực lượng chức năng.
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BÌNH THUẬN: 

QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ 
DỊCH COVID-19 TÁI PHÁT

Bình Thuận đã trải qua 
429 ngày không ghi nhận 
ca mắc Covid-19 mới 
trong cộng đồng. Kết quả 
này cho thấy, tình hình 
dịch Covid-19 tại tỉnh đã 
được kiểm soát tốt. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh 
dịch bệnh trên cả nước 
đang diễn biến phức tạp, 
nguy cơ bùng phát dịch 
bệnh tại địa bàn là rất 
lớn. Do đó, lãnh đạo các 
cấp chính quyền và nhân 
dân Bình Thuận đang 
quyết tâm đẩy mạnh các 
biện pháp phòng ngừa 
dịch, ngăn chặn dịch 
Covid-19 tái phát.

Nguồn lây từ nhiều phía
Mặc dù hàng loạt ca nhiễm mới 

lây từ cộng đồng được phát hiện tại 
một số tỉnh thành trong nước, nhưng 
Bình Thuận vẫn đang kiểm soát dịch 
tốt. Hơn 400 ngày, không ghi nhận 
trường hợp nào nhiễm Covid-19 
trong cộng đồng.

Theo Sở Y tế, với sự giao thương đi 
lại giữa các tỉnh, nguồn lây xuất phát 
từ 4 nguồn sau: 

Nguồn lây thứ nhất, là số chuyên 
gia nước ngoài và người Việt Nam hồi 
hương vi phạm các quy định định về 
cách ly. 

Nguồn lây thứ 2, nguồn lây qua 
con đường nhập cảnh trái phép. Khi 
nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 
những người nhập cảnh này tạm 
thời tá túc ở nhà trọ, khách sạn, nhà 
nghỉ… Không loại trừ sau đợt nghỉ 
lễ, người dân đi du lịch các nơi trở 
về Bình Thuận sẽ tiềm ẩn nguy cơ 
mang mầm bệnh từ nơi khác vào 
địa phương.

Nguồn lây thứ 3, người cách ly ở 
các cơ sở cách ly tập trung, những 
người hoàn thành cách ly tập trung 
về nhà để tiếp tục theo dõi, cách ly 

y tế lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, 
không tuân thủ các quy định. 

Nguồn lây thứ 4, người dân còn 
tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, 
không đeo khẩu trang, tụ tập đông 
người, không thực hiện nghiêm 
khuyến cáo và quy định về phòng, 
chống dịch.

Triển khai từng biện pháp 
ứng phó tương ứng

Trong thời gian tới, Bình Thuận sẽ 
đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa 
dịch Covid-19 tái phát. Với phương 
châm “không bỏ sót bất kỳ trường 
hợp nào đi từ vùng có dịch trở về 
địa phương”, Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 của tỉnh yêu 
cầu ngành y tế và các cơ quan chức 
năng giám sát chặt chẽ những người 
liên quan đến vùng dịch, truy vết 
các trường hợp đã cách ly tập trung 

từ tỉnh khác về. Tất cả các trường 
hợp đi, đến, về từ vùng có dịch đều 
phải thực hiện khai báo, giám sát 
y tế theo đúng quy định. Riêng các 
trường hợp đi về từ Bắc Giang, Bắc 
Ninh phải thực hiện cách ly y tế tập 
trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Thêm vào đó, ngành y tế đang mở 
rộng xét nghiệm Covid-19 với người 
bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện 
nghi ngờ, kể cả các trường hợp có 
tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng; bệnh 
nhân điều trị nội trú tại các khoa (Hồi 
sức cấp cứu, Thận nhân tạo, khoa 
Nội) và cán bộ tham gia công tác 
phòng chống dịch dù không có triệu 
chứng nhiễm bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh, Trung tâm đã yêu cầu các Trung 
tâm tuyến huyện phối hợp với chính 
quyền địa phương thực hiện nghiêm 
việc quản lý, theo dõi sức khỏe và 
giám sát cách ly y tế tại nhà với người 

đã hoàn thành cách ly tập trung khi 
trở về nhà trong vòng 14 ngày và thực 
hiện lấy mẫu xét nghiệm 03 lần. Lấy 
mẫu xét nghiệm Covid-19 với nhân 
viên y tế.

Trước tình hình dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, tại một số địa phương, 
đã phát hiện trường hợp nhiễm bệnh 
trong Khu Công nghiệp, ngành y đề 
đã đề nghị Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Ban Quản lý Các Khu Công 
nghiệp tỉnh và UBND các địa phương 
tăng cường kiểm tra, giám sát đôn 
đốc việc thực hiện phòng, chống 
dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, khu công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng việc 
hướng dẫn các cơ sở này thực hiện 
việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập 
phòng cách ly y tế tạm thời khi có 
trường hợp nghi ngờ Covid-19.

Để chung tay phòng, chống dịch 
bệnh một cách hiệu quả. UBND tỉnh 
yêu cầu người dân cần thực hiện 
nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang – 
Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 
tụ tập – Khai báo y tế). Thường xuyên 
đeo khẩu trang khi đi ra nơi đông 
người. UBND tỉnh cũng kêu gọi người 
dân cảnh giác với các trường hợp 
nhập cảnh trái phép, những trường 
hợp đến từ vùng dịch nhưng không 
khai báo y tế… thông báo ngay cho cơ 
sở y tế và chính quyền địa phương.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ, ăn uống, tùy vào tình hình dịch 
bệnh, UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ 
đạo phù hợp với tinh thần “không 
ngăn sông, cấm chợ”, vừa đảm bảo 
phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát 
triển kinh tế - xã hội. n PV

Tỉnh Bình Thuận thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 để dịch không quay trở lại

Người dân luôn tuân thủ thông điệp 5 K - Ảnh internet
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Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai: 
Thực hiện tốt nhiệm vụ Quý I/2021
Tập thể Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ 
trong công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đường bộ và đường 
thủy nội địa; thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ 
công trình giao thông và an toàn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh.

Tập trung công tác kiểm tra, 
xử lý vi phạm giao thông

Về công tác thanh, kiểm tra phương 
tiện vận tải: Vừa qua, Thanh tra sở 
thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra 
nhằm ngăn chặn các trường hợp 
phương tiện chở hàng quá tải, quá 
khổ cầu, đường gây hư hỏng công 
trình giao thông trên các tuyến 
đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ. 
Kết quả: Lập biên bản vi phạm hành 
chính 193 vụ. Trong đó chở hàng quá 
tải, quá khổ 24 vụ; vận chuyển vật liệu 
xây dựng làm rơi vãi 34 vụ; vi phạm về 
kích thước thùng xe 00 vụ; vi phạm 
khác 135 vụ. Kiểm tra các phương 
tiện vận chuyển hành khách theo 
Chỉ thị 01/TTg. Kết quả lập biên bản 
vi phạm hành chính 63 trường hợp vi 
phạm đón trả khách không đúng nơi 
quy định; dừng, đỗ không đúng nơi 
quy định; không đóng cửa lên xuống 
khi xe đang chạy; chở quá số người 
quy định; ...

Về thanh kiểm tra đường thuỷ, 
Thanh tra sở thường xuyên kiểm tra 
và xử lý kịp thời tình hình xây dựng 
lấn chiếm hành lang công trình giao 
thông, kiểm tra tình hình sạt lở trên 
các tuyến đường thủy nội địa để báo 
cho địa phương và các cơ quan chức 
năng xử lý kịp thời. Kết quả: Các điểm 

có nguy cơ sạt lở như, vị trí gần bến 
thủy nội địa Lợi Bình (về phía hạ lưu 
khoảng 200 mét), vị trí gần bến đò 
Bình Ninh (cách khu vực Quân đội 
phía thượng lưu khoảng 250 mét), vị 
trí gần cầu rạch Bà Tiên (cách khoảng 
50 mét về phía hạ lưu), vị trí gần bến 
thủy nội địa Vĩnh Hải (về phía hạ lưu 
khoảng 150 mét), vị trí gần Trạm bơm 
Thiện Tân (về phía thượng lưu khoảng 
100 mét), vị trí gần Trường Tiểu học 
Thiện Tân (về phía thượng lưu khoảng 
100 mét), vị trí gần Trạm xá Thiện Tân 
(về phía thượng lưu 450 mét), tại Km 
44+300 và Km 47 bờ trái sông Đồng 
Nai nhiều nơi bị sạt lở.

Ngoài ra việc kiểm tra xử lý vi phạm 
về bơm hút cát trái phép. Thực hiện 
Công văn số 393/SGTVT-TĐ ngày 
26/01/2016 của Sở GTVT Đồng Nai 
về việc thanh kiểm tra, xử lý các 
phương tiện có gắn thiết bị đặc thù 
bơm hút cát không phép neo đậu và 
lưu thông trên các tuyến giao thông 
thủy; Kế hoạch liên ngành số 62/
KHLN-TTrS-CVĐTNĐĐN-CVĐTNĐKVIII 
ngày 16/01/2020 của Thanh tra Sở 
GTVT Đồng Nai, Cảng vụ Đường thủy 
nội địa tỉnh Đồng Nai. Thường xuyên 
kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm khai 
thác cát, sỏi, khoáng sản trong phạm 
vi hành lang bảo vệ luồng và phạm vi 
luồng, công trình giao thông thuộc 
kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa mà không có giấy phép 

hoặc văn bản chấp thuận của cơ 
quan có thầm quyền, khai thác không 
đúng quy định hoặc không phù hợp 
với giấy phép. Trong tháng, phối hợp 
với các ngành chức năng kiểm tra xử 
lý các trường hợp bơm hút cát trái 
phép, phối hợp với Phòng Cảnh sát 
Kinh tế CA TP. Biên Hòa tịch thu 04 
phương tiện bơm hút cát trái phép tại 
địa bàn TP. Biên Hòa.

Tăng cường tinh thần đoàn 
kết trong tập thể cán bộ 

Theo ông Nguyễn Phan Trong 
- Chánh Thanh tra giao thông Sở 
GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
thì toàn thể cán bộ Thanh tra viên 
trong cơ quan là một khối thống nhất 
đoàn kết, có tinh thần cầu tiến, khắc 
phục mọi khó khăn. Cụ thể: Các Đội 
Thanh tra giao thông trực thuộc đã 
xây dựng và hoạt động đúng theo kế 
hoạch được duyệt, không có trường 
hợp nào vi phạm nội quy quy chế của 
đơn vị. Xây dựng và thực hiện đúng 
theo kế hoạch phòng, chống lụt bão; 
phòng chống, cháy nổ trên từng địa 
bàn công tác; Tăng cường công tác 
giải tỏa hành lang an toàn giao thông 
đường bộ, đường thủy nội địa; Thanh 
kiểm tra các hoạt động vận tải khách 
đảm bảo an toàn giao thông, chống 
ùn tắc giao thông; Công tác xử lý vi 
phạm được thực hiện nghiêm túc, 

đúng người, đúng hành vi phạm; Các 
lực lượng đã phối hợp tốt trong công 
tác kiểm soát tải trọng xe; từ đó nâng 
cao nhận thức chấp hành pháp luật 
Nhà nước về vận tải trong giao thông 
đối với các chủ xe, lái xe;  Công tác 
kiểm soát tải trọng xe được nhân dân 
ủng hộ. Nhìn chung, tình hình chấp 
hành của từng bến, bãi, địa bàn là 
tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đúng 
về tải trọng; đặc biệt là các khu vực 
trọng điểm thường xuyên có phương 
tiện chở quá tải trọng trong thời gian 
qua như: Khu vực Tân Cang, Quốc 
lộ 1K (TP. Biên Hòa), khu vực Tỉnh lộ 
768 (huyện Vĩnh Cửu), khu vực mỏ đá 
Sóklu (huyện Thống Nhất) .... 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các đơn 
vị, doanh nghiệp không chấp hành 
các quy định về tải trọng chuyên 
chở cho phép, vi phạm về kích thước 
thành thùng hàng... của phương tiện 
khi tham gia vận tải trên đường bộ; 
Thanh tra sở đã tăng cường công tác 
thanh kiểm tra để xử lý tình trạng 
này, góp phần tạo sự công bằng 
trong kinh doanh vận tải hàng hóa, 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
trên địa bàn.

Tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi 
phạm các điểm xe dù, bến cóc, đón 
trả khách không đúng nơi quy định; 
xe khách chở quá số người quy định; 
phương tiện tham gia kinh doanh vận 
tải đường bộ vi phạm các điều kiện 
kinh doanh vận tải theo quy định...; 
Lãnh đạo Thanh tra sở chỉ đạo các 
Đội Thanh tra giao thông chuyên 
ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
thanh kiểm tra, xử lý các trường hợp 
vi phạm về chở hàng quá tải, quá khổ 
cầu đường, tự ý thay đổi kích thước 
thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ; 
Thực hiện kiểm tra thường xuyên 
các bến đò, bến khách ngang sông, 
phương tiện thủy nội địa, hành khách 
mặc áo phao khi đi đò qua sông...; 
Thực hiện nghiêm túc công tác giám 
sát, sát hạch Giấy phép lái xe theo 
quy định; Tiếp tục triển khai hoạt 
động của Trạm kiểm tra tải trọng xe 
lưu động TC40 tại đường Võ Nguyên 
Giáp (TP. Biên Hòa). n

CHÂU PHỤNG - TIẾN MẠNH

Tập trung công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

Ông Nguyễn Phan Trong - Chánh Thanh 
tra giao thông Sở GTVT tỉnh Đồng Nai.
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Vì nhiều lý do khác nhau, những ngôi nhà, công viên hay sân vận động đã bị bỏ hoang từ lâu.
Tất cả đều mang trong mình một vẻ đẹp bí hiểm.

Nhà ga quốc tế Canfranc, Tây Ban Nha

Nằm sâu trong thung lũng sông Aragon sát vùng biên giới Tây Ban Nha - Pháp, trong một ngôi làng với 
dân số vỏn vẹn 500 người, nhà ga Canfranc sau khi mở cửa vào năm 1928.  Bị bỏ hoang phế từ sau Chiến 
tranh Thế giới thứ hai nhưng nhà ga quốc tế Canfranc trên biên giới Tây Ban Nha - Pháp, nơi từng là một 
trong những ga xe lửa sang trọng bậc nhất châu Âu, đang dần hồi sinh nhờ một dự án trùng tu lớn.

Khách sạn Lee Plaza, Detroit, Mỹ
Khách sạn Lee Plaza là một tòa nhà cao 15 tầng 

nằm ở thành phố Detroit, Mỹ. Tòa nhà được thiết 
kế bởi Charles Noble và xây dựng vào năm 1929. Tại 
thời điểm đó, Lee Plaza là niềm tự hào của người 
dân địa phương và thu hút mọi người bởi kiến trúc 
Art Deco.

Nền kinh tế suy thoái, Lee Plaza bị đổi chủ nhiều 
lần và dẫn đến tình trạng bỏ hoang hiện nay.

Làng chài bị bỏ hoang ở tỉnh 
Chiết Giang, Trung Quốc

Làng chài Houtouwan được phát hiện vào 
năm 1950 nằm trên đảo Shengshan, tỉnh Chiết 
Giang, Trung Quốc từng là nơi sinh sống của 
hơn 2.000 người dân chài. Sau đó bị bỏ hoang 
do người dân nơi đây trở vào sinh sống trong 
đất liền. Không có bóng dáng con người, Mẹ 
thiên nhiên đã nhận nhiệm vụ “chăm sóc” ngôi 
làng, khoác lên cho nó “chiếc áo” xanh tươi vừa 
xinh đẹp, vừa huyền ảo.

‘Đảo tàu chiến’ giữa biển Nhật Bản

Nằm giữa vùng biển ngoài tỉnh Nagasaki (Nhật 
Bản), đảo Hashima, thường được dân địa phương 
gọi là “Tàu chiến” (Gunkanjma) vì vẻ ngoài đe dọa 
giữa biển khơi với màu xám của hơn 40 năm bị 
bỏ hoang. Nhìn từ bờ, hòn được phủ bởi nhiều 
khối nhà cao tầng, đài quan sát và công sự mỏ 
than như một chiếc tàu chiến khổng lồ giữa biển. 
Từ hình dạng đó, dân địa phương gọi hòn đảo 
này là Gunkanjma - hay “Đảo Tàu Chiến”.

Ga trung tâm Michigan, 
Detroit

Vào thời điểm xây dựng năm 1913, đây 
là nhà ga đường sắt cao nhất thế giới. 
Nhà ga đóng cửa vào năm 1988, đến cuối 
năm 1990 nó mới được mở cửa cho công 
chúng. Cuối năm đó, nhà ga đã phải 
đóng cửa vì nhiều hành vi phá hoại. Ngày 
nay nó vẫn bị đóng cửa và được bảo vệ 
bởi an ninh nhà nước.

Đảo Discovery, Florida, Mỹ

Đảo Discovery được xây dựng trên 
tài sản của Walt Disney World vào năm 
1974. Nó được mở cửa cho du khách để 
họ có thể chiêm ngưỡng nhiều loài động 
vật địa phương. Năm 1999, trung tâm bị 
đóng cửa và bị bỏ hoang cho đến nay.
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Khu phức hợp Olympic Faliro 
(Athens, Hy Lạp)

Nhiều sân vận động, nhà thi đấu, làng thể thao 
được xây dựng dành riêng cho sự kiện thể thao 
lớn nhất hành tinh, và sau đó nhanh chóng rơi vào 
quên lãng. Nhà thi đấu bóng chuyền bãi biển ở khu 
phức hợp Olympic Faliro (Athens, Hy Lạp) giờ mọc 
đầy cỏ dại, cây bụi vì không được sử dụng.

Khách sạn del Salto, Bogota, Colombia
Khách sạn del Salto bị đóng cửa vào đầu những năm 1990, chủ yếu là do việc tái thiết kéo 

dài dần dần làm giảm sự quan tâm của khách du lịch đến khu vực. Tuy nhiên, có tin đồn rằng 
khách sạn là hiện trường của một số vụ tự tử. Một số người tin rằng toàn bộ nơi này bị ma ám.

Cảng hàng không Hellenikon, 
Hy Lạp

Cảng hàng không này được xây dựng vào cuối 
những năm 1930. Trong Thế chiến II, sân bay bị 
Đức Quốc xã trưng dụng và trở thành mục tiêu 
của các cuộc không kích từ quân Đồng minh. Nhà 
ga phía đông được thiết kế và xây dựng vào những 
năm 1960 bởi công ty của kiến trúc sư người Mỹ gốc 
Phần Lan Eero Saarinen. Nhà ga rơi vào cảnh hoang 
vắng và đìu hiu kể từ khi sân bay ngừng hoạt động. 

Viện điều dưỡng Beelitz-Heilstätten ở Beelitz, Đức.
Trong Thế chiến thứ nhất, nơi đây được sử dụng như một bệnh viện quân sự dành cho quân 

đội Đức. Vào khoảng năm 1915 -1916, Beelitz-Heilstätten đã chữa trị cho một người lính trẻ bị 
thương trong trận đánh Somme. Người lính đó về sau đã trở thành trùm phát xít, Adolf Hitler.

Pháo đài Maunsell ở cửa sông Thames
Được thiết kế vào năm 1942, pháo đài Maunsell được xây ở cửa sông Thames và Mersey, để 

bảo vệ Anh trong Thế chiến II.
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Nghệ sĩ piano người Anh 
xoa dịu những chú khỉ đói 
vì đại dịch bằng âm nhạc

Kể từ khi đại dịch virus Corona 
khiến hoạt động du lịch bị đình 
trệ, những con khỉ ở Thái Lan đã 
bị đói ăn và trở nên hung dữ.

Trong chuyến lưu diễn ở miền Trung Thái 
Lan, Paul Barton, nhạc sĩ người Anh đã 
chứng kiến đàn khỉ trong những khu đền 

Hindu gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả 
của đại dịch virus Corona. Với việc du lịch đang 
bế tắc, ngày càng có ít du khách đến nên số 
lượng khỉ bị đói ăn ngày càng tăng. Vì vậy, Barton 
muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng đến hoàn 
cảnh của các loài linh trưởng này bằng việc đàn 
cho chúng nghe. Những khán giả đặc biệt này vây 
quanh anh, có những chú ngồi yên lắng nghe, 
nhìn anh chăm chú, có chú đập phá ghế, đàn, 
thậm chí leo lên vai, lên cổ khi anh biểu diễn… 

Ước tính có khoảng 8.400 con khỉ đầu chó 
sống ở thành phố Lopburi, hầu hết chúng sống 
quanh các dãy phố gần ngôi đền Hindu thế kỷ 
13 của thành phố. Và việc thiếu khách du lịch đã 
khiến những con khỉ này ngày càng đói ăn và 
hung dữ, gây khó khăn cho các doanh nghiệp 
nhỏ tại địa phương. Vào tháng 7, một chủ cửa 
hàng chia sẻ: “Chưa bao giờ tình trạng tồi tệ như 
thế này. Chúng tôi không chống lại lũ khỉ, nhưng 
thật khó khăn khi mọi người sợ bị cắn khi đến 
cửa hàng của chúng tôi ”.

Để giúp một tay, Paul Barton đã biểu diễn 
tại bốn địa điểm ở tỉnh Lopburi, nơi số lượng 
khỉ đột nhập tăng đáng kể, từ những ngôi đền 
Hindu cổ, một cửa hàng kim khí đến một rạp 
chiếu phim bị bỏ hoang, Barton hy vọng sẽ nâng 
cao nhận thức về những con khỉ bị đói.

 Anh nói. “Tôi rất ngạc nhiên khi chơi piano và 
thấy chúng thực sự đang thưởng thức âm nhạc, 
thật đáng kinh ngạc và tôi sẽ không để mất cơ 
hội chơi nhạc cho những chú khỉ tuyệt vời này.”

Đây không phải là lần đầu tiên Barton ưu 
tiên quyền lợi của động vật, nhạc sĩ sinh ra ở 
Yorkshire nhận ra rằng tài năng của mình có 
thể giúp chống lại các vấn đề môi trường - thay 
vì chơi nhạc trong những buổi tối dài vô tận cho 
giới thượng lưu.

Ảnh hưởng tích cực của âm nhạc  

Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở 
London, Barton đang trên đường trở thành một 
nghệ sĩ dương cầm hòa nhạc nổi tiếng thì một 
sự kiện định mệnh xảy ra. Tất cả bắt đầu với một 
chuyến đi đến Thái Lan. Anh gặp người vợ tương 
lai của mình tại đây và sớm biến Bangkok thành 
nhà của mình, quyết định dạy cho những thanh 
niên địa phương cách chơi nhạc.

Đó là khoảng thời gian mà anh bắt đầu chơi 
nhạc cho động vật. Barton thấy rất bổ ích khi 
chơi Bach, Beethoven, Schubert và Chopin cho 
những cư dân bốn chân ở Elephant’s World, khu 

bảo tồn động vật quốc gia của Thái Lan. Người 
đàn ông 59 tuổi này hiện hy vọng sẽ sử dụng tài 
năng của mình để giúp đỡ những chú khỉ của 
Thái Lan khỏi cơn đói do đại dịch gây ra.

Anh nói: “Chúng ta cần nỗ lực để đảm bảo 
rằng chúng được ăn uống đầy đủ, khi đó chúng 
sẽ bình tĩnh hơn và không hung hăng. Âm nhạc 
đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục 
hồi chức năng”.

Anh nhận thấy “đám đông khán giả” của mình 
khá thiếu tập trung nhưng anh cho rằng những 
tương tác âm nhạc này giúp chúng  thư giãn rất 
nhiều, hơn thế nữa đã giúp nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về hoàn cảnh của chúng trong 
đại dịch và khuyến khích họ quyên góp giúp đỡ. 

Chưa biết đến lúc nào những loài như những 
chú khỉ đền Hindu này sẽ được trở lại cuộc sống 
bình thường như trước đây. n

DUY KHANG

Paul Barton đang chơi piano cho những chú khỉ

Trước khi chuyển sang khán giả là những 
chú khỉ, Barton đã chơi piano cho những 
chú voi của Thái Lan trong hơn 10 năm. 
Barton thấy thật bổ ích khi nghiên cứu 
cách các loài động vật phản ứng với âm 
nhạc cổ điển. Người nhạc trưởng được đào 
tạo bài bản này từ đó đã tạo ra sự liên kết 
âm nhạc giữa động vật với những sáng 
tác vượt thời gian như bài hát dân gian 
Anh “Greensleeves” và “Für Elise” của 
Beethoven.
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THỔ DÂN AMAZON 
CUỐI CÙNG CHẾT VÌ 
COVID-19

Gây ra nhiều mất mát khắp nơi 
trên thế giới, virus Corona đã giáng 
án tử lên Aruká Juma, người đàn 
ông cuối cùng của tộc Juma thuộc 
cộng đồng thổ dân Amazon, đặt 
dấu chấm hết cho truyền thống 
của bộ tộc này. 

Nằm trong số những tộc người biệt lập, 
Aruká chắc chắn không thể nhiễm bệnh 
bởi đứng quá gần người khác trong 

Starbucks, hay do quên đeo khẩu trang khi đến 
cửa hàng tạp hóa, như phần lớn nhân loại vẫn 
đang gặp phải. Tội trạng đổ lên cánh tiều phu, 
thợ mỏ và những người chiếm đất, vì đã làm lây 
lan dịch bệnh nơi hẻo lánh này. 

“Đây là chuyện sinh tử” Sarah Shenker, nhân 
viên thuộc tổ chức từ thiện bảo tồn thổ dân 
Survival International cho biết: “Những người 
chiếm đất đi đến đâu, virus Corona sẽ quét sạch 
người dân đến đấy”

Brazil với khoảng 282.000 người thiệt mạng 
do virus, hiện đứng thứ hai toàn cầu, sau Mỹ với 
khoảng 550.000 thương vong. Đặc biệt rủi ro bởi 
lối sống tách biệt, các thổ dân đã không thực 
hiện cơ chế phòng chống như số đông, khiến họ 
dễ gặp nguy hiểm hơn bởi các chủng bệnh như 
Covid-19. Tỷ lệ tử vong giữa các bộ lạc Amazon 
cao hơn 58% so với dân số Brazil nói chung. Tỷ lệ 
lây nhiễm cũng cao hơn 68%. Đến thời điểm hiện 
tại virus đã giết chết 970 thổ dân Brazil và lây 
nhiễm cho hơn 500.000 người. Thảm kịch thiệt 
mạng của 10 đứa trẻ trong một ngôi làng cũng 
được ghi nhận.

“Họ đang giãy chết, hoàn toàn theo nghĩa đen. 
Chúng tôi đã và đang chứng kiến những sinh 
mệnh cuối cùng của cộng đồng thổ dân lần lượt 
qua đời mà không hề có cơ hội nối dõi.” Raphaela 
Lopes – luật sư của Justiça Global cho biết.

Chào đời vào những năm 1930 với cái họ được đặt 
theo tên bộ tộc cùng tuổi thơ trải qua tại một ngôi 
làng khuất sâu nơi rừng rậm, dọc bờ sông Aćua 
thuộc bang Amazonas-Brazil, Aruká Juma – người 
nói ngôn ngữ Juma cuối cùng sót lại, đã qua đời ở 
tuổi 90, mang theo nỗi đau khi phải chứng kiến sự 
suy giảm văn hóa và truyền thống của dân tộc mình.

Aruká Juma – thổ dân cuối cùng của bộ tộc Juma thuộc cộng đồng thổ dân Amazon.

Từng chạm mốc 15.000 người vào thế kỷ 18, dân 
số tộc Juma sau đó sụt giảm nghiêm trọng bởi 
dịch bệnh và nạn thảm sát từ những người khai 
thác cao su, lâm tặc và thợ mỏ. Năm 1943, bộ tộc 
này còn lại vẻn vẹn 100 người và đến năm 1964, 
thảm sát lại nổ ra, đưa dân số Juma dừng lại ở con 
số 6. Khi anh rể qua đời vào năm 1999, Aruká được 
coi là người đàn ông cuối cùng của tộc. 

Người đàn ông này từng chia sẻ trong buổi 
phỏng vấn: “Chúng tôi đã từng rất đông trước 
khi người ngoài đến rồi sát hại tất cả. Tộc Juma 

Một bộ lạc thổ dân Amazon được chụp từ trên cao

đã từng rất hạnh phúc. Giờ chỉ còn lại mình tôi”. 
Ông chỉ có con gái trong khi dòng dõi được tính 
chỉ qua các đời nam, thời đại của tộc Juma kết 
thúc ở đời Aruká. Giao tiếp không mấy thuận lợi 
với các cháu vì chúng chỉ nói tiếng Bồ Đào Nha, 
ông buồn bã chia sẻ “Tôi đã rất cô độc những 
ngày này, tôi thường nhớ về lúc trước, khi chúng 
tôi vẫn còn đông đủ.”

Các nhà hoạt động đổ lỗi cho chính 
phủ vì đã không bảo vệ được các bộ 
lạc bản địa khỏi đại dịch.

Chính phủ Brazil vốn từ lâu luôn chú trọng sự 
phát triển trên đất bản địa. Họ đã khuyến khích 
khai thác đất thổ dân mà dựa vào đó, cánh đầu tư 
ngày càng trở nên hung hãn, ngoài cưa máy chúng 
còn mang cả virus Corona đến vùng đất này. Và 
cũng vì đánh giá thấp, xem đại dịch chỉ là “bệnh 
cúm”, ngay cả khi biến chủng mới đang tan sát 
dân chúng – các nhà hoạt động cho rằng những 
chủ quan của chính phủ đã dẫn đến tội ác diệt 
chủng những người bản địa như Aruká Juma.

Eloy Terena, luật sư của Cơ quan điều phối các 
tổ chức bản địa ở Brazil nói: “Đây là những nền văn 
hóa và ngôn ngữ sẽ không bao giờ phục hồi được. 
Trách nhiệm của chính phủ về cái chết của Aruká, 
vì đã phớt lờ cảnh báo virus có thể ảnh hưởng thế 
nào đến người bản địa. Chính phủ đã giết Aruká, 
cũng như đã huỷ hoại tổ tiên của họ; đây là mất 
mát không thể nào bù đắp của Người bản địa”. n  

 HỒNG QUÂN 
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Vào ngày 17/5, Trạm CSGT Suối Tre - Phòng CSGT 
tỉnh Đồng Nai đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến 
quốc lộ. Phát hiện chiếc xe khách mang biển 

kiểm soát 98B-027.63 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 
đã ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, chiếc xe trên do 
tài xế Hoàng Văn Bắc (44 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) điều 
khiển lưu thông hướng Bắc – Nam trên tuyến Quốc lộ 1 
(tại Km1775, thuộc địa phận xã Xuân Hòa, huyện Xuân 
Lộc). Kiểm tra khoang hàng hóa của chiếc xe, lực lượng 
công an phát hiện 05 người quốc tịch Trung Quốc đang 
co mình ẩn nấp trong các thùng carton cùng với đống 
ngỗn ngang hàng hóa trong khoang xe.

Làm việc với lực lượng công an, những người Trung 
Quốc  này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào địa bàn 
tỉnh Cao Bằng. Từ đó, thuê xe ô tô đến tỉnh Bắc Giang 
để kiếm việc làm. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp và lực lượng chức năng của địa 
phương tỉnh này đang kiểm soát gắt gao nên các đối 
tượng tiếp tục thuê xe khách để vào TP. Hồ Chí Minh tìm 
kiếm việc làm. Khi đến địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng 
Nai) thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện.

Lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng y tế 
huyện Xuân Lộc đưa 10 người (05 người Việt Nam, 05 
người Trung Quốc) trên xe về khu cách ly tập trung của 
tỉnh để kiểm tra y tế theo quy định và bàn giao các đối 
tượng cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh 
Đồng Nai tiếp tục đấu tranh khai thác và củng cố hồ sơ 
xử lý theo thẩm quyền.

HẠ DUYÊN - ĐỨC DUY

THÀNH TÍCH PHÁT HIỆN NGƯỜI 
TRUNG QUỐC NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI 
GỬI THƯ KHEN TẬP THỂ PHÒNG CSGT

Sáng 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố thư khen và tặng giấy khen 
của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác đảm bảo ANTT cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời cũng trao tặng giấy khen cho tập 
thể, cá nhân trong việc phát hiện kịp thời nhóm đối tượng là người Trung Quốc 
nhập cảnh trái phép vào nước ta. 

Trung tá Trần Trọng Thủy - Phó trưởng phòng CSGT tỉnh, Trạm trưởng trạm CSGT Suối Tre và các CBCS vinh dự được nhận giấy 
khen trong việc phát hiện kịp thời 5 đối tượng nhập cảnh trái phép

Chiếc xe khách chở 5 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thường trực Tỉnh ủy Gia 
Lai chỉ đạo phối hợp tổ 
chức tốt phong trào “Toàn 
dân tham gia phòng-
chống dịch Covid-19 và 
xuất-nhập cảnh trái phép„

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa 
ký Công văn số 409-CV/TU về việc 
phối hợp phát động, tổ chức tốt 
phong trào “Toàn dân tham gia 
phòng-chống dịch Covid-19 và 
xuất-nhập cảnh trái phép”.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy 
yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, 
cơ quan, đơn vị, nhất là các xã khu 
vực biên giới căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao phối hợp 
chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng 
phát động, tổ chức tốt phong 
trào “Toàn dân tham gia phòng-
chống dịch Covid-19 và xuất-
nhập cảnh trái phép” nhằm huy 
động sức mạnh toàn dân tham 
gia phòng-chống dịch Covid-19 
và xuất-nhập cảnh trái phép, 
thực hiện công tác phòng-chống 
dịch với tinh thần cao nhất.

Đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa 
công tác tuyên truyền, phổ biến 
cho cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân, nhất là người dân sinh sống 
tại khu vực biên giới các văn bản 
của Trung ương, của địa phương 
về diễn biến tình hình, công tác 
phòng-chống dịch và các biện 
pháp phòng-chống dịch Co-
vid-19, đảm bảo người dân có 
nhận thức đầy đủ, đúng đắn về 
tính chất, mức độ nguy hiểm của 
dịch Covid-19; đề cao cảnh giác, 
không lơ là, chủ quan nhưng 
không hoang mang, lo lắng; tự 
giác chấp hành nghiêm các quy 
định, thực hiện đầy đủ các biện 
pháp phòng-chống dịch cho bản 
thân và cộng đồng.

Tuyên truyền, vận động người 
dân cam kết không xuất-nhập 
cảnh trái phép; không tiếp tay, bao 
che, tổ chức xuất-nhập cảnh trái 
phép; kịp thời phát hiện, tố giác 
đối tượng, hành vi liên quan đến 
xuất-nhập cảnh trái phép cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương, các 
ngành chức năng để xử lý nghiêm 
theo quy định.

Để kịp thời động viên các chiến sĩ công an trong 
việc phát hiện nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép 
trên, sáng ngày 19/5, cùng với lễ trao thưởng cho các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
đảm bảo ANTT cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 
và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại tá 
Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã 
trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Trung 
tá Trần Trọng Thủy - Phó trưởng phòng CSGT và 05 cá 
nhân thuộc Phòng CSGT, lực lượng Cảnh sát Cơ động 
và tập thể CSGT Suối Tre. n
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Cơ quan tiếp nhận hồ sơ liên quan hoạt động đầu 
tư có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, 
không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ 
khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định 
tại Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Đây là nội dung tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị 
định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư.

Cụ thể, việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ 
tục liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư 
được thực hiện như sau:

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung 
hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm 
tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu nhà 
đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ 
trong hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị 
định 31/2021/NĐ-CP;

- Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 01 lần bằng văn 
bản cho nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần phải 
sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ hồ sơ. Thông 
báo phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn ghi tại văn bản 
thông báo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nhà đầu tư không sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ trong thời hạn đã được thông báo, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét 
dừng giải quyết hồ sơ và thông báo bằng văn bản 
cho nhà đầu tư;

- Khi yêu cầu nhà đầu tư giải trình nội dung trong 
hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu 
tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và ghi 
rõ thời hạn giải trình. Trường hợp nhà đầu tư không 
giải trình theo yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ 
quan đăng ký đầu tư xem xét thông báo bằng văn 
bản cho nhà đầu tư về việc dừng giải quyết hồ sơ;

- Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình 
của nhà đầu tư về nội dung có liên quan trong hồ 
sơ theo quy định tại các điểm c và d khoản này và 
thời gian xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
đầu tư (nếu có) không được tính vào thời gian giải 

KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU 
NHÀ ĐẦU TƯ NỘP THÊM 
GIẤY TỜ NGOÀI HỒ SƠ 
QUY ĐỊNH
quyết thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư và 
Nghị định 31/2021/NĐ-CP;

- Trường hợp từ chối cấp, điều chỉnh Quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp 
thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và 
các văn bản hành chính khác về đầu tư theo quy 
định tại Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà đầu 
tư và nêu rõ lý do.

Rà soát, sửa quy định trong các Luật, Nghị định, 
Thông tư gây cản trở đầu tư, kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 
514/TTg-PL về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách 
tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời 
sống xã hội.

Trước thực trạng trong hệ thống pháp luật còn 
có những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu 
thống nhất, thiếu khả thi, không phù hợp với thực 
tiễn và đang gây cản trở, khó khăn cho các hoạt 
động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã 
hội của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu: Căn cứ Nghị 
quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021, trên cơ sở thực 
tiễn quản lý, điều hành, khẩn trương tổ chức rà 
soát, thống kê các quy định gây mâu thuẫn, chồng 
chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn 
phù hợp với thực tiễn trong các văn bản QPPL 
(Luật, Nghị định, Thông tư) đang gây khó khăn, 

vướng mắc, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh và đời sống xã hội của nhân dân, làm 
giảm hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý, 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng.

Trong đó, cần xác định cụ thể nội dung quy định 
(điều, khoản, văn bản) gây khó khăn, vướng mắc 
cần phải sửa đổi, bổ sung.

Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 
các tỉnh, thành phố khẩn trương đề xuất phương 
án xử lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, 
văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, để tháo gỡ 
vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của 
hệ thống pháp luật, góp phần khơi thông và huy 
động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư, kinh 
doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả rà soát, thống kê và đề xuất, kiến nghị 
gửi về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trước 
ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ. n

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Theo Điều 44 Luật Đầu tư 2020 về thời hạn 
hoạt động của dự án đầu tư, quy định:

“1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong 
khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài 
khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư 
thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn 
đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời 
hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn 
nhưng không quá 70 năm.

3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, 
cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn 
giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao 
đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ 
thực hiện của dự án đầu tư.”

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo 
quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 44 Luật 
Đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp 
Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với 
chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư lần đầu.

LUẬT GIA ĐỖ MINH CHÁNH
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CÔNG AN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG:

PHỤC HỒI GIẢI QUYẾT ĐƠN 
TỐ GIÁC TỘI PHẠM
Mặc dù ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội 
phạm (sau nhiều lần tạm đình chỉ). Nhưng đến nay, vụ 
việc người dân tố cáo đối tượng có hành vi “Lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản” ở xã Bình Nhì, huyện Gò Công 
Tây, tỉnh Tiền Giang vẫn chưa được giải quyết triệt để.  

Nội dung vụ việc
Theo đó, trên số báo ngày 20/01/2021, tạp chí 

Doanh nghiệp và Tiếp thị đã phản ánh bài “Công an 
huyện Gò Công Tây (Tiền Giang): Sao chưa khởi tố 
vụ án?”. Nội dung: Ông Huỳnh Văn Cương (SN 1966, 
ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công 
Tây, tỉnh Tiền Giang) tố giác tội phạm đối với đối 
tượng Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ tại số nhà 
số 267, tổ 38, ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện 
Gò Công Tây) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, 
chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, ông Cương có cho Trần Thị Kim Xuyến 
vay tiền để kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm. 
Tổng cộng số tiền đối tượng Xuyến nợ ông Cương là 
2,516 tỷ đồng, đều có hợp đồng và biên nhận. Tuy 
nhiên, khi đến thời hạn phải trả tiền vay, Xuyến né 
tránh, tẩu tán tài sản (bán nhà) rồi bỏ đi nơi khác. 
Ông Cương làm đơn tố cáo Xuyến, gửi đến nhiều cơ 
quan bảo vệ pháp luật, từ ngày 11/10/2018. Tất cả 
những đơn này được chuyển về Công an huyện Gò 
Công Tây để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 26/5/2019, Công an huyện Gò Công Tây ra 
quyết định số 964 về việc: “Tạm đình chỉ giải quyết 
nguồn tin tố giác về tội phạm”, với lý do: “… Đã yêu 
cầu cá nhân (ông Cương) cung cấp tài liệu, đồ vật 
quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi 
tố vụ án hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có 
kết quả, đến nay hết thời hạn kiểm tra, xác minh tố 
giác về tội phạm”.

Không đồng ý, ông Cương làm đơn khiếu nại, tố 
cáo gửi nhiều nơi. Ngày 01/7/2019, Ủy ban Kiểm 
tra (UBKT) Huyện ủy Gò Công Tây mời ông Cương 
cùng đại diện các ban ngành, trong đó có thượng 
tá Trần Văn Tròn - Trưởng Công an huyện để làm 
việc. Sau buổi làm việc này, ông Cương tiếp tục tố 
cáo nên ngày 12/7/2019 UBKT Huyện ủy Gò Công 
Tây tiếp tục có buổi làm việc với ông Cương. Tại 
biên bản làm việc, ông Cương khẳng định trong 
buổi làm việc ngày 01/7/2019, thượng tá Tròn 
chưa trả lời rõ các nội dung tố cáo, ghi chung 
chung, đề nghị UBKT Huyện ủy yêu cầu Công an 
huyện trả lời ông Cương bằng văn bản và yêu cầu 
luật sư tham gia vụ việc. 

Ngày 22/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện 
Gò Công Tây có công văn số 440/CV-ĐTTH, trả lời 
đơn tố giác tội phạm (lần 2) của ông Cương đối với 

Trần Thị Kim Xuyến, với nội dung: “Cơ quan CSĐT 
Công an huyện Gò Công Tây đã mời làm việc được 
đối với người bị tố giác là Trần Thị Kim Xuyến, 
hướng tới sẽ phục hồi việc xác minh nguồn tin 
tố giác về tội phạm nói trên của ông Huỳnh Văn 
Cương để tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định của 
pháp luật”. 

Vi phạm điều 149 Bộ luật tố tụng hình sự 2015?
Dù đã gặp, làm việc với đối tượng Xuyến. Thế 

nhưng, không hiểu vì lý do gì đến ngày 24/11/2020 
Công an huyện Gò Công Tây tiếp tục ra quyết định 
số 1890 và thông báo số 1891 trả lời ông Cương: 
“Tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội 
phạm” với lý do: “Đã hết thời hạn giải quyết tố giác 
về tội phạm nhưng chưa có căn cứ để giải quyết tố 
giác về tội phạm trên”.

Vì vậy ngày 09/12/2020, ông Huỳnh Văn Cương 
đến công an huyện để “cung cấp tài liệu, đồ vật 
quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc 
khởi tố vụ án”, người nhận là điều tra viên Huỳnh 
Ngọc Truyền.

Sau khi tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị phản 
ánh vụ việc nêu trên, đến ngày 10/3/2021, thượng 
tá Cao Văn Chung - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT 
Công an huyện Gò Công Tây ký ban hành quyết 
định số 546 về việc “Phục hồi giải quyết nguồn tin 
về tội phạm” và thông báo số 547 về “Kết quả giải 
quyết nguồn tin về tội phạm” gửi cho Viện KSND 
cùng cấp và người tố giác là ông Cương.

Tuy nhiên tại quyết định số 546 và thông báo 
số 547 lại thể hiện sự khác nhau giữa hành vi ông 
Cương tố giác đối tượng Xuyến! Cụ thể, ông Cương 
tố giác Xuyến “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 
sản” thì quyết định số 546 lại thể hiện ông Cương 
tố giác Xuyến “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.        

Việc thay đổi tội danh được thể hiện trong 
quyết định 546 và thông báo 547 có dấu hiệu của 
hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không? Luật 
sư Dương Vĩnh Tuyến - Trưởng Văn phòng Luật 
sư Dương Chí (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) cho 
rằng: Giữa thông báo và quyết định về tạm đình 
chỉ giải quyết tố giác tội phạm cũng như phục hồi 
đều không có dấu hiệu cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ 
án. Các văn bản đó là văn bản tiền tố tụng, được 
ban hành trong quá trình cơ quan điều tra tiếp 
nhận, thụ lý, giải quyết đơn thư tố giác tội phạm.

Cũng theo luật sư Tuyến, trong vụ việc này Cơ 
quan CSĐT Công an huyện Gò Công Tây có dấu hiệu 
vi phạm tố tụng. Bởi lẽ, theo quy định tại khoản 1 
Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thời hạn 
giải quyết không quá một tháng kể từ ngày ra quyết 
định phục hồi phục hồi giải quyết tố giác, tin báo 
về tội phạm. Đối chiếu với thời gian ghi trong quyết 
định số 546 được ban hành từ ngày 10/3/2021, 
đến nay đã hơn 2 tháng đã quá thời hạn giải quyết 
nhưng Cơ quan điều tra không ban hành quyết định 

giải quyết đơn thư tố giác là vi phạm tố tụng. 

Cần khởi tố vụ án
Theo luật sư Lê Anh Trung - Trưởng Văn phòng 

Luật sư Lê Anh Trung (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí 
Minh) khẳng định: Giai đoạn tiền tố tụng chỉ ra 
một trong hai quyết định khởi tố hoặc không khởi 
tố. Khi khởi tố rồi, quá trình điều tra mở rộng mới 
thay đổi tội danh hoặc khởi tố bổ sung thêm tội 
danh. Bởi lẽ, ông Cương thấy Xuyến có cơ sở kinh 
doanh và Xuyến ngỏ lời vay tiền thì ông Cương 
cho mượn tiền. Nhưng sau đó Xuyến không trả, 
bán nhà và bỏ trốn. Vì vậy, ông Cương tố giác tội 
phạm về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 
tài sản”. Sau đó, Công an huyện Gò Công Tây ra 
quyết định phục hồi điều tra vụ lừa đảo, việc tổ 
chức xác minh tại các ngân hàng là không đúng 
thực tế khách quan, chứng cứ và bản chất của vụ 
việc. Vì giữa ông Cương với đối tượng Xuyến có 
hai hợp đồng vay mượn nợ cá nhân. Xuyến cũng 
không có hành vi gian dối khi vay tiền, nên Cơ 
quan CSĐT Công an huyện Gò Công Tây tự tiện 
thay đổi ý chí và chứng cứ do ông Cương cung 
cấp là sai. Vì sẽ không chứng minh được hành vi 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Ở đây, Cơ quan điều tra cần ra quyết định khởi 
tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Sau đó, nếu chứng minh hành vi phạm tội, mới 
thay đổi tội danh hoặc khởi tố thêm tội danh do 
quá trình điều tra phát sinh. Tiếp đó, phải chuyển 
vụ án lên cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật. Trong trường hợp này thuộc 
thẩm quyền thụ lý của Công an tỉnh Tiền Giang” - 
Luật sư Lê Anh Trung, nhận định.  n

 YẾN THANH

Quyết định và thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Tây
(Tiền Giang).
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Hợp đồng thử việc không bắt buộc 
tham gia bảo hiểm xã hội

Về vấn đề này, Luật gia Nguyễn Đức Hải, Trung 
tâm Tư vấn pháp luật TP.HCM – Hội Phổ biến và 
Tham vấn pháp luật Việt Nam trả lời như sau:

1. Luật BHXH 2014 quy định người lao động 
thuộc trường hợp sau đây phải tham gia bảo 
hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời 
hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 
một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng 
đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được 
ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại 
diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo 
quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời 
hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;
- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, 

người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội 

nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, 
hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; 
người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với 
quân nhân;

này người sử dụng lao động không phải trả thêm 
khoản tiền này vào lương cho NLĐ trong thời gian 
thử việc.

Tại Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động 2012 cũng 
quy định “Đối với người lao động không thuộc đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt 
buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương 
theo công việc, người sử dụng lao động có trách 
nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của 
người lao động một khoản tiền cho người lao động 
tương đương với mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế bắt 
buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng 
năm theo quy định”.

Tuy nhiên nội dung này được Khoản 1 Điều 4 Nghị 
định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn áp dụng đối với 
trường hợp sau:

- Người lao động giao kết hợp đồng lao động với 
nhiều người sử dụng lao động mà người lao động 
và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham 
gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người 
lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng 
lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham 
gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy 
định của pháp luật.

- Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao 
động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với 
kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương 
đương với mức đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất 
nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao 
động theo quy định của pháp luật. 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 Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh. Nội dung, 
bạn đọc hỏi:

“Tôi đang thử việc tại một 
công ty kinh doanh bất động 
sản theo hợp đồng thử việc 
2 tháng. Xin hỏi, trong thời 
gian thử việc có phải tham 
gia bảo hiểm xã hội không? 
Nếu không tham gia thì tôi 
có được nhận thêm khoản 
tiền tương ứng?”

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ 
quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời 
hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo 
học được hưởng sinh hoạt phí;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều 
hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn.

Như vậy, người lao động làm việc trong thời gian 
thử việc theo Hợp đồng thử việc thì không thuộc 
đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Lưu ý, trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc 
ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao 
động thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người sử 
dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH 
bắt buộc cho cả thời gian thử việc (Tham khảo 
Mục 4 Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH của BHXH 
Việt Nam).

2. Về việc trả khoản tiền tương đương với mức 
đóng BHXH, BHTN,BHYT đối với người lao động 
không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 
theo Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019

Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 quy 
định: Tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp.

“ Đối với người lao động không thuộc đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách 
nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một 
khoản tiền cho người lao động tương đương với 
mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 
động theo quy định của pháp luật về BHXH, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 24 Bộ luật 
Lao động 2019, nội dung của hợp đồng thử 
việc bao gồm:

- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ 
tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao 
động bên phía người sử dụng lao động;

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư 
trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân 
dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao 
động bên phía người lao động;

- Công việc và địa điểm làm việc;
- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình 

thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và 
các khoản bổ sung khác;

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động
Trong nội dung của Hợp đồng thử việc không 

có nội dung về đóng BHXH nên trong trường hợp 



28 NHỊP CẦU BẠN ĐỌC SỐ: 23 (63) - THỨ BA, 25-5-2021

VĨNH LỘC A, BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

CẦN GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM 
KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, 
TỐ CÁO CỦA NGƯỜI DÂN

Công tác giải quyết kiến nghị, 
khiếu nại tố cáo của công dân 
được TP. Hồ Chí Minh xác định 
là nhiệm vụ trọng tâm và thường 
xuyên của các cấp, các ngành, 
nhằm bảo đảm ổn định an ninh 
trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, 
vẫn còn nhiều vụ việc kéo dài, gây 
bức xúc trong dư luận, đòi hỏi các 
cơ quan chức năng của thành phố 
phải quyết liệt giải quyết dứt điểm 
để tạo niềm tin với nhân dân.

Từ đơn tố cáo của công dân
Vừa qua, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh 

– Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị có tiếp nhận 
đơn của ông Đoàn Văn Chung, ngụ tại 44 đường số 
4, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. 
Ông Chung cho rằng Trưởng ấp 2, xã Vĩnh Lộc A đã 
bao che sai phạm của ông Phan Văn Thành và bà 
Phan Thị Điệp chiếm đất, xây dựng trái phép tại tổ 
11, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A.

Theo nội dung đơn, ông Đoàn Văn Chung đã nhận 
chuyển nhượng lô đất thuộc một phần thửa 410, tờ 
bản đồ số 13 (nay là một phần thửa 172, tờ bản đồ 
số 41), tọa lạc tại tổ 11, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh từ bà Võ Thị Vân, bà 
Nguyễn Thị Cảm và ông Nguyễn Pháp. Trước đó, 
những người này đã nhận chuyển nhượng từ ông 
Phan Văn Ngọt và bà Phan Thị Điệp, có xác nhận 
của UBND xã Vĩnh Lộc A. Vào ngày 25/6/2020, bà 
Phan Thị Điệp huy động một số người khác đã tự ý  
đưa xe cuốc, tập kết vật liệu xây dựng, rào tôn trên 
diện tích 300m2 thuộc một phần thửa đất nói trên.

Khi phát hiện sự việc, ông Chung đã trình báo 
cho tổ trưởng tổ 11 và trưởng ấp 2. Sau khi nhận tin 
báo, trưởng ấp và lực lượng quản lý trật tự đô thị xã 
Vĩnh Lộc A đến hiện trường, yêu cầu bà Điệp tháo 
dỡ phần vi phạm về xây dựng. Người vi phạm chỉ 
tháo dỡ một phần. Đến ngày 02/8/2020, bà Điệp 
và ông Thành tiếp tục cho lợp mái tôn và tiến hành 
xây dựng công trình trên đất của ông Chung. Trong 
quá trình giải quyết vụ việc, trưởng ấp 2 có hướng 
dẫn ông Chung làm đơn khởi kiện dân sự tại Tòa 
án nhân dân có thẩm quyền nhưng ông Chung cho 
rằng không đúng quy định pháp luật và tiếp tục gửi 

đơn đến các cơ quan báo chí.

UBND xã từ chối thụ lý giải quyết 
tố cáo

Ngày 12/10/2020, UBND xã Vĩnh Lộc A nhận được 
Đơn tố cáo ghi ngày 12/10/2020 của ông Đoàn Văn 
Chung. Sau khi xem xét nội dung đơn và biên bản 
làm việc ngày 29/10/2020, ngày 04/11/2020, UBND 
xã Vĩnh Lộc A đã ban hành Thông báo số 5085/
TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của 
ông Đoàn Văn Chung.

UBND xã Vĩnh Lộc A viện dẫn Khoản 1 Điều 2 của 
Luật Tố cáo, quy định về thụ lý tố cáo: “Tố cáo là 
việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này 
báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe 
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dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, 
bao gồm:

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý 
nhà nước trong các lĩnh vực”.

Theo điểm d, Khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo, quy 
định về người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ 
lý tố cáo khi có đủ điều kiện sau đây: “Nội dung tố 
cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi 
phạm pháp luật”. Do đó, UBND xã Vĩnh Lộc A xem 
xét thấy rằng nội dung tố cáo nêu trên không đủ 
điều kiện để thụ lý giải quyết.

Liên quan nội dung công trình xây dựng trên đất 
thuộc thửa 410, tờ bản đồ số 13, tại ấp 2 xã Vĩnh 
Lộc A, UBND xã Vĩnh Lộc A đã chỉ đạo công chức 
Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường 
khẩn trương tham mưu UBND xã kiểm tra, xử lý 
công trình vi phạm theo quy định (nếu có)”.

Ngày 17/12/2020, UBND xã Vĩnh Lộc A ban hành 
công văn số 5823/UBND về việc xử lý đơn của ông 
Đoàn Văn Chung: “Liên quan nội dung công trình 
xây dựng trên đất thuộc thửa 410, tờ bản đồ số 
13, tại ấp 2 xã Vĩnh Lộc A, UBND xã Vĩnh Lộc A đã 
phối hợp hệ thống chính trị ấp 2 vận động hộ bà 
Phan Thị Điệp tự tháo dỡ hai lần. Hiện nay, để bảo 

vệ khu đất hộ bà Phan Thị Điệp có rào tôn phía 
ngoài để giữ đất. Ngoài ra, liên quan đến việc tranh 
chấp dân sự giữa các bên, UBND xã Vĩnh Lộc A đề 
nghị ông Đoàn Văn Chung liên hệ Tòa án nhân dân 
huyện Bình Chánh để được xem xét, giải quyết 
theo quy định”.

Phải chăng chính quyền địa phương đã dẫn 
chiếu quy định: Thôn, tổ dân phố không phải là một 
cấp hành chính mà chỉ là tổ chức tự quản của cộng 
đồng dân cư trong một khu vực ở một xã, phường, 
thị trấn. Nhưng vẫn nên giải thích hoạt động của 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phần lớn dựa 
trên sự điều hành, chỉ đạo từ UBND cấp xã trở lên. 
Khi làm việc, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, phải 
trình bày được những thông tin, tài liệu liên quan 
đến quản lý, hoạt động của thôn, tổ dân phố để 
người dân được hiểu.

Thiết nghĩ, trong trường hợp này, cán bộ - công 
chức UBND xã Vĩnh Lộc A ngoài việc ban hành 
văn bản từ chối thụ lý đơn tố cáo của công dân 
nên tăng cường công tác đối thoại để hướng dẫn, 
giải thích cặn kẽ cho người dân hiểu rõ bản chất 
sự việc. Thông qua công tác đối thoại, hướng dẫn 
người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật 
. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính trong 
giải quyết đơn thư để sớm xử lý dứt điểm, tạo đồng 
thuận trong nhân dân.  n
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Được thành lập từ đầu năm 
2015, Công ty CP- ĐT Sài Gòn 
Group (SGG) đã trải qua 06 
năm phát triển mạnh mẽ, 
được khách hàng và đối tác tín 
nhiệm. Hàng năm, đạt được 
doanh thu cao nhờ phát triển 
đúng hướng với phương châm 
5 chữ Vàng “Tín, Tâm, Tầm, 
Tốc, Tài” .

Phát triển bền vững cùng 
những giá trị cốt lõi

Hơn 6 năm phát triển, SGG đã trở 
thành đối tác với các chủ đầu tư uy tín 
như: Vingroup, Khang Điền, Hà Đô, Nova 
và Techcombank,... Để thực hiện tốt các 
dự án của từng đối tác, SGG hoạt động 
theo đội riêng biệt, hoạt động bổ trợ 
khách hàng với nhau. Mỗi khách hàng 
lựa chọn sản phẩm khác nhau nên SGG 
mở rộng thị trường để đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng. Công ty có đội ngũ nhân 
viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, có tâm, 
có tầm theo phương châm hoạt động 5 
chữ có giá trị cốt lõi là “Tín, Tâm, Tầm, 
Tốc, Tài”. SGG đang trên đà phát triển để 
trở thành nhà đầu tư vừa, và tương lai sẽ 
trở thành nhà đầu tư lớn.

Ở khu vực phía Nam, SGG có khoảng 
150 nhân viên bán hàng và dần phát 
triển đội ngũ 300 nhân viên trong năm 
nay. Tại trụ sở, SGG với 2 sàn giao dịch 
có diện tích 1.000 m2. Văn phòng ở khu 

vực phía Bắc được thành lập vào năm 
2018, với 100 nhân viên bán hàng đang 
trở thành đại lý chiến lược cho Tập đoàn 
PRG. Văn phòng này đã khẳng định được 
năng lực phân phối, đứng hàng đầu tại 
khu vực quận Long Biên, TP.Hà Nội. 

 Mặc dù thị trường bất động sản 
đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
nhưng các nhân viên đều có giao dịch 
tốt nhờ kỹ năng bán hàng, sản phẩm 
chất lượng và yếu tố kích cầu từ ngân 
hàng hỗ trợ vay. 

 
Phát triển mạnh thị trường bất 
động sản

Hiện nay, SGG đang đầu tư dự án đất 
nền tại khu vực trung tâm TX. Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án gần Khu 
công nghiệp và khu công nghệ cao Hắc 
Dịch.  SGG cũng đang mở văn phòng trên 
đường Bình Giã, TT. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu nhà ở cho 
nhân viên. Văn phòng này sẽ được khai 
trương vào cuối tháng 5/2021 nhằm triển 
khai dự án tại các tỉnh đang phát triển 
công nghiệp với chiến lược vừa đầu tư 
vừa phân phối. Trong tương lai gần SGG 
sẽ phát triển căn hộ mini, căn hộ giá rẻ 
cho người dân có thu nhập thấp.

Đối với thị trường tỉnh, khách hàng có 
thể đầu tư tốt tại một số nơi giá lên đều, 
bền vững. Khu Đông, Đồng Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu vẫn là nơi thị trường bất động 
sản phát triển tốt, khu vực có hạ tầng 
giao thông phát triển, tạo cú hích cho 
thị trường bất động sản về nhà ở .
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