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THÀNH LẬP QUỸ VACCINE 
PHÒNG COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
vừa ký ban hành Nghị quyết 53/NQ-
CP thông qua chủ trương thành lập 

Quỹ vaccine phòng Covid-19. Ngay sau đó, 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành 
Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vaccine 
phòng Covid-19.

Quyết định nêu rõ: Thành lập Quỹ vaccine 
phòng Covid-19 Việt Nam (Quỹ) để tiếp nhận, 
quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, 
đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ 
chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và 
các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động 
mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất 
vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng 
Covid-19 cho người dân.

Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. Tên giao 
dịch tiếng Anh của Quỹ: Vietnam Fund for 
Vacination Prevention of Coronavirus Disease 
2019 (viết tắt là VFVC).

Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các 
nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, 
hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, 
nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử 
dụng vaccine phòng Covid-19.

Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng cán bộ, công chức 
của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm 
nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ 
do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng 
từ nguồn thu của Quỹ.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, 
sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy 
định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh 
bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 
về các hoạt động tài chính của Quỹ của các cơ 
quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm 
toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và cộng đồng.

Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để 
gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục 

đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ nhưng 
phải đảm bảo an toàn.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 
1062/QĐ-BTC ngày 27/5/2021 về việc thành 
lập Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19 
để triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 
26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập 
Quỹ vaccine phòng Covid-19. Bộ Tài chính 
thông báo công khai rộng rãi thông tin tài 
khoản tiếp nhận để các tổ chức, cá nhân thuận 
tiện ủng hộ.

Toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ, đóng góp 
tự nguyện sẽ được Bộ Tài chính tập trung đầy 
đủ, kịp thời về Quỹ vaccine phòng Covid-19 và 
được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh 
bạch theo quy định của pháp luật.

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:
l Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng Covid-19
l Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 

(VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 
3761.0.9098786.91999 (EUR)

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam, chi nhánh Hà Nội:

l Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng Covid-19
l Số hiệu tài khoản: 21110009116868 

(VND); 21110371116868 (USD) và 
21110142996868 (EUR)

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

l  Account name: Fund for Vaccination 
Prevention of Coronavirus Disease 2019

l  Account number: 21110009116868 
(VND), 21110371116868 (USD) and 
21110142996868 (EUR)

l  Bank: Bank for Investment and 
Development of Vietnam JSC, Hanoi 
branch - 4B Le Thanh Tong Street, Phan 
Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi 
City, Vietnam

l  Swift code: BIDVVNVX

THÔNG TIN TÀI KHOẢN TIẾP NHẬN KINH PHÍ 
ỦNG HỘ QUỸ VACCINE PHÒNG COVID-19
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Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về 
Tăng trưởng xanh và Mục tiêu 
toàn cầu 2030

Diễn đàn cấp cao Đối tác vì Tăng 
trưởng xanh và Mục tiêu toàn 
cầu 2030 (P4G) được hình thành 
năm 2017 trên cơ sở sáng kiến 
của Chính phủ Đan Mạch, tiền 
thân là Diễn đàn Tăng trưởng 
xanh toàn cầu (3GF).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ 
tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về 
Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 

theo hình thức trực tuyến theo lời mời của Tổng 
thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In. Việt Nam là 
một trong những thành viên sáng lập và là đối tác 
chính thức của Diễn đàn này.

Diễn đàn cấp cao Đối tác vì Tăng trưởng xanh 
và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) được hình thành 
năm 2017 trên cơ sở sáng kiến của Chính phủ Đan 
Mạch. Tiền thân là Diễn đàn Tăng trưởng xanh 
toàn cầu (3GF).

P4G được coi là diễn đàn hàng đầu thế giới về thúc 
đẩy hợp tác đối tác công-tư, đóng vai trò kết nối các 
chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức chính trị-xã hội 
để cùng thảo luận đưa ra các giải pháp mang tính 
đột phá về tăng trưởng xanh, góp phần thực hiện 
Mục tiêu phát triển bền vững 2030 (SDGs).

Hội nghị đa phương đầu tiên về 
lĩnh vực môi trường 

Hội nghị Thượng đỉnh P4G năm 2021 được đánh 
giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ứng phó 
với biến đổi khí hậu và phục hồi xanh trở thành ưu 
tiên hàng đầu của các quốc gia. Cùng với Hội nghị 
Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ 
chủ trì ngày 22/4/2021, Hội nghị Thượng đỉnh P4G 
2021 sẽ tạo động lực quan trọng, thúc đẩy quyết 
tâm và cam kết của cộng đồng quốc tế chuẩn bị 
cho Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về Biến đổi khí 
hậu (COP 26) tổ chức vào tháng 11 tới.

Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2021 cũng là hội nghị 
đa phương đầu tiên về lĩnh vực môi trường do Hàn 
Quốc chủ trì. Hội nghị năm nay nhận được sự hưởng 
ứng và tham dự của đông đảo lãnh đạo các nước, 
các tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp.

Tới nay, lãnh đạo của hơn 40 nước và 21 tổ chức 
quốc tế đã khẳng định tham dự Hội nghị, trong đó 
có lãnh đạo 14 nước và 1 tổ chức quốc tế khẳng 
định tham dự Phiên Đối thoại Cấp cao gồm: Hàn 
Quốc, Việt Nam, Đan Mạch, Hà Lan, Áo, Liên minh 

châu Âu, Thái Lan, Campuchia, Ethiopia, Kenya, 
Chile, Costa Rica, Peru, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). 
Ban Tổ chức cho biết lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc 
đang cân nhắc tham dự và lãnh đạo nhiều nước 
khác như Anh, Đức, Pháp, Thụy Điển… gửi thông 
điệp ghi hình.

Đại diện cấp Bộ trưởng và lãnh đạo của 21 tổ 
chức quốc tế tham dự các hoạt động trong khuôn 
khổ Hội nghị, gồm Bộ trưởng Môi trường và Khí 
hậu Canada, Bộ trưởng Môi trường và Phát triển 
bền vững Singapore; lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, 
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), 
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Uỷ 
ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Quỹ Tiền 
tệ quốc tế (IMF), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên 
quốc tế (IUCN), Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA)…

Với chủ đề “Phục hồi xanh bao trùm hướng tới 
mục tiêu trung hòa carbon”, tại Phiên Đối thoại Cấp 
cao, lãnh đạo các nước sẽ tập trung trao đổi 3 nội 
dung ưu tiên, gồm phục hồi xanh từ Covid-19, nỗ lực 
của cộng đồng quốc tế để đạt mục tiêu trung hoà 
các-bon đến năm 2050, tăng cường hành động vì 
khí hậu và tạo thuận lợi cho hợp tác công-tư.

Các phiên t      hảo luận chuyên đề trao đổi các 
nội dung như mục tiêu trung hòa carbon, chiến 
lược xanh mới, lương thực và nông nghiệp, nước 
sạch, năng lượng sạch, công nghệ xanh, tài chính 
xanh, đô thị thông minh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
biển, đa dạng sinh học, kết nối kinh doanh.

Việt Nam – thành viên sáng lập 
với nhiều đóng góp tích cực

Việt Nam là một trong bảy thành viên sáng lập  
và là đối tác chính thức của P4G. Đến nay, diễn 
đàn P4G có 12 quốc gia thành viên, bao gồm: Đan 
Mạch, Chile, Mexico, Việt Nam, Hàn Quốc, Ethiopia, 
Kenya, Colombia, Hà Lan, Bangladesh, Indonesia 
và Nam Phi cùng với sự tham gia của hơn 90 quốc 

gia, các tổ chức quốc tế và nhiều tập đoàn, doanh 
nghiệp khắp thế giới…

Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng 
xanh và Mục tiêu toàn cầu năm 2021 được đánh 
giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ứng phó 
với biến đổi khí hậu và phục hồi xanh trở thành ưu 
tiên hàng đầu của các quốc gia. Cùng với Hội nghị 
Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ 
chủ trì ngày 22/4/2021, Hội nghị Thượng đỉnh P4G 
2021 sẽ tạo động lực quan trọng, thúc đẩy quyết 
tâm và cam kết của cộng đồng quốc tế chuẩn bị 
cho Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về Biến đổi khí 
hậu (COP 26) tháng 11 tới.

Hàn Quốc rất coi trọng và đặt ưu tiên cao cho Hội 
nghị Thượng đỉnh P4G năm nay nhằm phát huy 
vai trò trong việc thúc đẩy giải quyết những thách 
thức toàn cầu nghiêm trọng, thúc đẩy hợp tác 
các nước phát triển và các nước đang phát triển 
trong tham gia hành động vì khí hậu thông qua đẩy 
mạnh hơn nữa hợp tác đối tác công - tư trong thúc 
đẩy tăng trưởng xanh.

Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2021 cũng là hội nghị 
đa phương đầu tiên về lĩnh vực môi trường do Hàn 
Quốc chủ trì. Hội nghị năm nay nhận được sự hưởng 
ứng và tham dự của đông đảo Lãnh đạo các nước, 
các tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp.

Tới nay, Lãnh đạo của hơn 40 nước và 21 tổ chức 
quốc tế đã khẳng định tham dự, trong đó có lãnh 
đạo 14 nước và 01 Tổ chức quốc tế khẳng định 
tham dự Phiên Đối thoại Cấp cao gồm Hàn Quốc, 
Việt Nam, Đan Mạch, Hà Lan, Áo, Liên minh Châu 
Âu, Thái Lan, Campuchia, Ethiopia, Kenya, Chile, 
Costa Rica, Peru, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Với chủ đề “Phục hồi xanh bao trùm hướng tới 
mục tiêu trung hòa các-bon”, tại Phiên Đối thoại 
Cấp cao, Lãnh đạo các nước sẽ tập trung trao đổi 
3 nội dung ưu tiên gồm phục hồi xanh từ Covid-19, 
nỗ lực của cộng đồng quốc tế để đạt mục tiêu trung 
hoà các-bon đến năm 2050, tăng cường hành động 
vì khí hậu và tạo thuận lợi cho hợp tác công – tư. Các 
Phiên thảo luận chuyên đề trao đổi các nội dung 
như mục tiêu trung hòa các-bon, chiến lược xanh 
mới, lương thực và nông nghiệp, nước sạch, năng 
lượng sạch, công nghệ xanh, tài chính xanh, đô thị 
thông minh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, đa dạng 
sinh học, kết nối kinh doanh. n PV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
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LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC VÀ MỘT NÉT VĂN HÓA 
CỦA NGƯỜI VIỆT THỂ HIỆN QUA

“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN 
  DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với cuộc vận động “Người 
Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, Cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp 
phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào 
dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam sử dụng 
hàng Việt Nam. Cuộc vận động đã góp phần thúc 
đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh 
tế vĩ mô và an sinh xã hội... Mặc dù kết quả Cuộc 
vận động chưa thực sự toàn diện. Chất lượng, 
mẫu mã và giá cả của nhiều hàng hoá Việt Nam 
chưa hấp dẫn người tiêu dùng. Tình trạng hàng 
giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn gây 
bức xúc và ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người 
dân. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước; 
việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, 
tôn vinh các điển hình tốt trong thực hiện Cuộc 
vận động còn hạn chế…

Cuộc vận động là một giải pháp cần thiết, 
quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn hiện nay. Ban 
Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp 
uỷ, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện Cuộc vận động. Đây là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. 

- Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt 
Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử 
dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào 
là các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện chính sách, pháp luật. Tạo hành lang pháp 
lý thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. 
Trước hết, là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 
nghiệp công nghệ số tham gia vào chuỗi sản xuất 
hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao.

- Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 
hàng hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất trong nước có các sản phẩm, hàng hoá, dịch 
vụ được người tiêu dùng ưa thích. Chú trọng thị 
trường trong nước. Đồng thời mở rộng ra thị 

trường nước ngoài. Ưu tiên các thị trường mà Việt 
Nam đã ký Hiệp định thương mại tự do.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và 
bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu 
dùng hàng Việt Nam… 

Lòng tự tôn dân tộc và một nét 
văn hóa đẹp của người Việt

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Ðảng. 
Cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng đối với sự 
phát triển của đất nước nhằm ngăn chặn suy giảm 
kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, phòng ngừa lạm 
phát, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an 
sinh xã hội. Cuộc vận động có ý nghĩa cơ bản, lâu 
dài nhằm phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực và 
tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng và sản 
xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng và sức 
cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu.  

Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm chỉnh 
những quy định của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO), cuộc vận động này không phải chủ trương 
bảo hộ mậu dịch mà là một phong trào của nhân 
dân (không phải là quyết định của cơ quan hành 
chính nhà nước), chỉ khuyến khích, định hướng 
tiêu dùng của nhân dân, bảo vệ người tiêu dùng 
trong nước không trái với quy định của WTO. 

Các đơn vị sử dụng kinh phí từ nguồn tài 
chính công cần ưu tiên mua sắm hàng hóa nội 
địa trong xây dựng cơ bản, các trang thiết bị, 
phương tiện đi lại, đồ dùng văn phòng và các 
khoản chi tiêu khác. Trong quá trình sản xuất, 
ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên vật liệu trong 
nước. Chú trọng nâng cao chất lượng, sức cạnh 

tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ theo 
nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Nhận thức rõ vai trò của thị trường nội địa có 
tiềm năng lớn, triệt để khai thác phục vụ cho 
sản xuất, tiêu dùng. Thực hiện chương trình giới 
thiệu và quảng cáo, khuyến mại sản phẩm minh 
bạch. Bảo đảm chất lượng sản phẩm.  Đồng thời 
với việc cải tiến mẫu mã, bao bì phù hợp nhu 
cầu, bảo vệ môi trường, thị hiếu và văn hóa người 
tiêu dùng theo phân khúc thị trường. Hình thành 
mạng lưới phân phối khoa học, văn minh. Lấy 
khách hàng làm trung tâm phục vụ. Thực hiện 
chương trình tiếp thị phục vụ tiêu dùng tại khu 
vực nông thôn để người tiêu dùng được tiếp cận 
hàng hóa có chất lượng, phù hợp với văn hóa, 
thu nhập của người dân. Mở rộng hệ thống phân 
phối sản phẩm diện rộng. Các ngân hàng thương 
mại cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 
tiếp cận nguồn vốn. Ðặc biệt là các doanh nghiệp 
mua và chế biến hàng nông - lâm - thủy sản; các 
doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu 
dùng những sản phẩm sử dụng nhiều nguyên, 
nhiên vật liệu trong nước. Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một 
quá trình lâu dài, đòi hỏi các doang nghiệp 
trong nước phải nỗ lực trong xây dựng và giữ 
vững thương hiệu hàng hóa. Từng bước vươn lên 
chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. 

Nhà nước cần sớm tạo môi trường pháp lý 
thông thoáng, kịp thời giải quyết các vướng mắc 
cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. 
Nghiên cứu ban hành các chính sách thuế chống 
bán phá giá, hạn chế hàng hóa không khuyến 
khích tiêu dùng bằng hàng rào kỹ thuật. Các cơ 
quan chức năng cần tăng cường chống buôn lậu 
hàng hóa qua biên giới; kiểm tra và kiên quyết 
xử lý nghiêm hàng giả, kém chất lượng, hàng độc 
hại cho sức khỏe người tiêu dùng. n  PV
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của hoạt động thương mại 
trong tình hình dịch Covid-19

Thực hiện giải pháp cân đối 
cung cầu, bình ổn thị trường, 
chống đầu cơ, tích trữ

DUY BẢO
Ngày 12/5/2021, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCT thực hiện 
các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Chống các 
hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương 
mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt 

hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng 
hóa, chống các hành vi đầu cơ, găm 

hàng và các hành vi vi phạm pháp luật trong 
hoạt động thương mại, Bộ Công Thương yêu 
cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề 
nghị các Hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp 
nhanh chóng triển khai các hoạt động, kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh, các phương án xử lý các 
biến động bất thường của thị trường, đồng thời 
nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương là Vụ Kế 
hoạch; Cục Công nghiệp; Vụ Thị trường trong 
nước căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình 
phối hợp với các Bộ ngành, địa phương thực 
hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu 
hỗ trợ cho sản xuất, đời sống của người dân và 
doanh nghiệp

Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng 
quản lý thị trường tại các địa điểm kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 
luật về giá. Các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi 
dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính. Kinh doanh 
hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, 
không bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch 
bệnh và các hành vi gian lận thương mại khác. 
Chú trọng các mặt hàng thiết yếu như lương thực, 
thực phẩm, trang thiết bị y tế, các sản phẩm phục 
vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, bánh kẹo, 
rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, các mặt hàng 
thực phẩm tươi sống. Đặc biệt, chú trọng công tác 
kiểm tra, kiểm soát các giao dịch thương mại điện 
tử. Xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, kinh doanh 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
hàng nhập lậu trong thương mại điện tử; chống 
thất thu thuế.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố có phương án chuẩn bị nguồn 

hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng 
của người dân trong trường hợp dịch bệnh bùng 
phát, thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường 
theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh, thành phố hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp 
sản xuất, phân phối hàng thiết yếu với các tổ 
chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận được 
nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng 
hóa bình ổn thị trường trong tình hình hiện nay. 
Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống 
dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh của ngành Công Thương trước những 
diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. Theo 
dõi sát diễn biến tình hình thị trường, chỉ đạo, 
phối hợp với các doanh nghiệp triển khai ngay 
các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn 
cung các mặt hàng thiết yếu. Đôn đốc các doanh 
nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương 
mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu 
dùng, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục 
hồi sau dịch bệnh;

Ngoài ra, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, 
ngành liên quan tổ chức các hoạt động kết nối 
giữa các doanh nghiệp phân phối và các nhà 
cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu, tạo 
nguồn hàng bình ổn cho thị trường; phối hợp 
với các địa phương khác trên cả nước; tăng 
cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường 
đối với các lĩnh vực về giá, chất lượng sản phẩm, 
các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi 
đấu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên 
địa bàn; theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn 
biến dịch bệnh, thời tiết, đánh giá năng lực cung 
ứng nguồn hàng lương thực, thực phẩm cho thị 
trường, chủ động có phương án hoặc đề xuất 

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày 
càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc 
gia trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia trong 
khu vực châu Á như Campuchia, Lào, Thái Lan 
và Ấn Độ. Việt Nam đang chịu ảnh hưởng không 
nhỏ do sự đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa 
khi dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới. Thị 
trường hàng hóa thế giới và trong nước sẽ còn 
nhiều diễn biến khó lường.

Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng 
thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, chống các 
hành vi đầu cơ, găm hàng và các hành vi vi phạm 
pháp luật trong hoạt động thương mại, Bộ Công 
Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công 
Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và đề nghị các Hiệp hội, ngành hàng, doanh 
nghiệp nhanh chóng triển khai các hoạt động, kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án xử lý 
các biến động bất thường của thị trường.

phương án để bảo đảm nguồn cung, ổn định 
thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm 
thiết yếu, bảo đảm sản xuất theo đúng quy 
hoạch và theo khuyến cáo của các Bộ, ngành.

Đồng thời,  phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng 
trên địa bàn thông tin đầy đủ và kịp thời về 
thị trường, giá cả, các chính sách bình ổn thị 
trường, quản lý an toàn thực phẩm của nhà 
nước, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và 
thực phẩm an toàn cho người dân địa phương. 
Kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất 
ổn thị trường.

Các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp 
phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương rà soát 
cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu. Theo 
dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước 
để chủ động đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, ứng phó kịp thời với 
những biến động bất thường nhằm bình ổn thị 
trường khi cần thiết. n
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TP. HỒ CHÍ MINH:

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 
4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021

Chiều 11/5, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
(UBND) TP. HCM đã chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc 
phòng an ninh tháng 04 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 
5/2021. Tham dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng 
đại diện các sở, ban, ngành, quận huyện của thành phố.

Các sở báo cáo tình hình kinh tế - xã 
hội trong 4 tháng đầu năm 

Tại cuộc họp, Sở Công thương cho biết, tổng mức 
hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
trong tháng ước đạt khoảng 90.153 tỷ đồng, tăng 
22,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 34,2%). Tính 
chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 366.234 tỷ đồng. 
tăng 7,9% (cùng kỳ giảm 11,2%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thành phố 
4 tháng đầu năm ước tăng 9,7% so với cùng kỳ 
(cùng kỳ giảm 2,6%). Bốn nhóm ngành công nghiệp 
trọng yếu trong 4 tháng năm 2021 tăng 11,7% 
so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,7%), cao hơn 2,0 
điểm phần trăm so với mức tăng chung của toàn 
ngành. Đây là tín hiệu tích cực của tăng trưởng 
kinh tế Thành phố giữa lúc nhiều nước trên thế giới 
đang căng mình đối phó làn sóng lây nhiễm dịch 
Covid-19 lần thứ 3.

Theo báo cáo của Sở Tài Chính, vấn đề thu 
ngân sách thành phố có nhiều điểm khả 
quan, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 
140.300,477 tỷ đồng, đạt 38,45% dự toán, tăng 
15,76% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 
101.492,814 tỷ đồng, đạt 39,51% dự toán, tăng 
14,47% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất 
nhập khẩu 38.800 tỷ đồng, đạt 35,93% dự toán, 
tăng 19,38% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm 
ứng) ước đạt 19.165,920 tỷ đồng, đạt 19,76% dự 
toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 5.811,012 tỷ 
đồng, đạt 15,18% dự toán Hội đồng nhân dân thành 
phố thông qua (dự toán là 38.289,156 tỷ đồng); chi 

thường xuyên 11.591,836 tỷ đồng, đạt 24,19% dự 
toán (dự toán là 47.925 tỷ đồng).

Cũng tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho 
biết trong 4 tháng đầu năm, thành phố đã thực 
hiện tốt “mục tiêu kép”, đạt được nhiều kết quả 
đáng kể. Tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân tính 
đến hết ngày 25/04 được Kho bạc Nhà nước Thành 
phổ xác nhận là 4.690,977 tỷ đống, tỷ lệ giải ngân 
đạt là 13,1% tổng kế hoạch vốn thành phố đã giao 
(35.749,218 tỷ đồng) cao hơn cùng kỳ năm 2020 (4 
tháng 2020 chỉ đạt 10,8%). Trong đó, vốn ngân sách 
trung ương giải ngân là 187,625 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 
4,9% tổng kế hoạch vỗn giao (3.827,683 tỷ đồng); 
Vốn ngân sách thành phố giải ngân là 4.503,352 
tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14,1% tổng kế hoạch vốn giao 
(31.921,535 tỷ đồng).

Thành phố có 11.617 doanh nghiệp được cấp 
phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 
210.285 tỷ đồng (tăng 3,5% về số lượng doanh 
nghiệp và tăng 41,18% về vốn đăng ký so với cùng 
kỳ); 5.588 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 
95,18% so với cùng kỳ.

Sau khi nghe báo cáo từ các sở, đồng chí Nguyễn 
Thành Phong – Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận 
và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn 
thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid. 
“Trong điều kiện dịch bệnh nhưng hầu hết các 
ngành đều có chỉ số tăng”- Chủ tịch UBND thành 
phố nhấn mạnh. 

Đồng thời, chủ tịch UBND thành phố cũng lưu 
ý cần phải nêu cao trách nhiệm, ứng phó nhanh 
trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh để 
không làm gãy đổ các thành quả phát triển kinh tế 
của TP.HCM. 

Chống dịch là ưu tiên hàng đầu, song 
song với phát triển kinh tế - xã hội. 

 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong 
cho rằng trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng 
chống dịch là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. 

“Cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ “chuyển từ phòng ngự sang tấn công, 
tấn công là chính”, chúng ta không thể thụ động mà 
cần có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ để chống dịch 
Covid -19” - Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong 
nhấn mạnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đưa ra một 
số giải pháp về phòng chống dịch trong thời gian 
tới. Cụ thể, kích hoạt toàn bộ các Bộ chỉ số an toàn 
phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất, đồng thời 
tăng cường hậu kiểm việc thực hiện các Bộ chỉ số, 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các 
quy định phòng, chống dịch. Khuyến khích các cơ 
sở kinh doanh ăn uống tăng cường dịch vụ giao 
hàng, không phục vụ quá 30 người, đảm bảo các 
định về phòng chống dịch và an toàn thực phẩm.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổ Covid-19 cộng 
đồng nhằm nắm thông tin kịp thời và có biện pháp 
ngăn chặn. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh từ 
đường hàng không, đường bộ, đường thủy, lập các 
chốt kiểm soát trước khi vào thành phố. Chuẩn bị 
sẵn sàng các phương án đảm bảo năng lực ứng 
phó cho tình huống dịch lan rộng, triển khai thêm 
các khu cách ly tập trung nâng tổng công suất toàn 
thành phố lên trên 10.000 giường; sẵn sàng triển 
khai ngay phương án tổ chức điều trị cho 50 – 100 
và 200 - 500 người nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn 
Thành Phong cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 
16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền 
đô thị tại TP.HCM. Triển khai Kế hoạch cải thiện 
môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng 
cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 
TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tiếp tục nâng 
cao chỉ số PCI hằng năm của thành phố; khắc 
phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp 
nhằm cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, 
kinh doanh của thành phố. n  PV

Toàn cảnh Hội nghị
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TRONG TÂM DỊCH COVID-19, 

FDI VÀO VIỆT NAM 
TĂNG MẠNH
Triển vọng thu hút đầu tư nước 
ngoài vào việt nam năm 2021

Triển vọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) ở Việt Nam năm 2021 sáng sủa trong 
bối cảnh nhiều nhà đầu tư lớn, vừa và nhỏ. Các 
quốc gia phát triển dần chuyển hướng đầu tư vào 
Việt Nam. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam tính đến 20/03/2021 bao gồm vốn đăng ký 
cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, 
mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 
10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Hiện nay, Việt Nam được xem là “đất lành” 
cho dòng vốn FDI chất lượng cao. Sau đại dịch 
Covid-19, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế 
lớn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư nhằm đa dạng 
hóa chuỗi cung ứng và hạn chế việc quá phụ 
thuộc vào thị trường Trung Quốc. Việt Nam trở 
thành một trong những ứng cử viên sáng giá đón 
dòng vốn dịch chuyển này nhờ thành công trong 
ngăn chặn dịch bệnh. Tổng vốn đầu tư nước ngoài 
đăng ký vào nước ta tăng mạnh, tăng 18,5% so với 
cùng kỳ năm trước. Điển hình như Hòa kỳ tăng 
205,5%; Nhật Bản tăng 147,7%; Hàn Quốc tăng 
67,1%. Bên cạnh đó, có thể thấy sự thành công 
của Việt Nam trong cuộc đua vào top đầu thế giới 
về thu hút vốn FDI thời gian qua còn nhờ vào một 
số yếu tố khác. Trên hết, các nhà đầu tư nước 
ngoài đánh giá rất cao về vấn đề ổn định chính 
trị – xã hội là một trong những yếu tố góp phần 
quan trọng để thực hiện các chính sách phát triển 
kinh tế. Sự ổn định chính trị – xã hội ở Việt Nam 

DUY ĐOÀN

đã tạo được niềm tin mạnh mẽ với các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư sẵn sàng 
huy động vốn để gia tăng đầu tư, mở rộng sản 
xuất. Cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, khu 
chế xuất và các khu kinh tế trong cả nước tiếp tục 
được hoàn thiện, nâng cấp. Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt 19 khu kinh tế ven biển, tổng diện 
tích khoảng 871 nghìn ha. Ngoài ra, việc đạt tăng 
trưởng dương trong năm 2020, bất chấp tác động 
đáng kể của Covid-19 đến các hoạt động kinh tế, 
Việt Nam trở thành ứng cử viên sáng giá cho quá 
trình chuyển dịch chuỗi giá trị ở châu Á. Trong 
những năm gần đây, chất lượng của nguồn nhân 
lực Việt Nam ngày càng được nâng cao do Chính 
phủ chú trọng đầu tư vào giáo dục công. Người 
lao động được bồi dưỡng về văn hóa, đào tạo tay 
nghề, nâng cao trình độ chuyên môn đã góp phần 
tăng năng suất lao động của Việt Nam, đây cũng 
là lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài. Những dự án FDI, tận dụng các hiệp 
định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, hứa hẹn 

tiếp tục vào Việt Nam trong thời gian tới. Để đón 
đầu làn sóng này, Chính phủ Việt Nam có nhiều 
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt, nhằm khuyến khích 
thực hiện một số dự án đầu tư có tác động lớn đến 
kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp 
tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo mọi điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các 
nhà đầu tư. Dù không tránh được ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn được đánh 
giá là “đất lành” thu hút vốn FDI chất lượng cao 
sau đại dịch.

Thu hút đầu tư nước ngoài 5 
tháng đầu năm 2021

Tính đến 20/5/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, 
điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần 
vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài 
(ĐTNN) đạt gần 14 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng 
kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực 
tiếp nước ngoài ước đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,7% so 
với cùng kỳ năm 2020.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư 
vào 18 ngành lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực công 
nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu 
tư đạt 6,14 tỷ USD, chiếm 43,9% tổng vốn đầu tư 
đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng 
thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,43 tỷ USD, chiếm 
38,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần 
lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán 
buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt 1,05 tỷ USD 
và gần 522 triệu USD. Còn lại, là các lĩnh vực khác.

Theo đối tác đầu tư, đã có 70 quốc gia và 
vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó 
Singapore dẫn đầu, với tổng vốn đầu tư 5,26 tỷ 
USD, chiếm gần 37,6% tổng vốn đầu tư vào Việt 
Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 
2,59 tỷ USD, chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư. Hàn 
Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 
1,83 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp 
theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,…

Theo địa bàn đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư 
vào 56 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, tỉnh 
Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,35 
tỷ USD, chiếm 23,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. 
Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn 
đăng ký 1,34 tỷ USD, chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư. 
Thành phố Cần Thơ đứng thứ ba với 1,32 tỷ USD, 
chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là 
Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Giang,…

Tính lũy kế đến ngày 20/5/2021, cả nước có 
33.615 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 
396,86 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án 
đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 240 tỷ USD, 
bằng 60,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục 
tăng mạnh. Xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt trên 
98 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ, chiếm 74,9% 
kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu 
thô ước đạt 97,4 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ, 
chiếm 74,4% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt trên 85,4 
tỷ USD, tăng 39,7% so cùng kỳ và chiếm 65,3% kim 
ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung, khu vực ĐTNN xuất siêu 14,4 tỷ USD 
kể cả dầu thô và xuất siêu 12,6 tỷ USD không kể 
dầu thô. Xuất siêu khu vực ĐTNN đã bù đắp phần 
nhập siêu 12,5 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp 
trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 131 
triệu USD. n
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SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ 
THỦY SẢN

Nông nghiệp
1. Trồng trọt
- Cây lúa 3.090 ha, giảm 1,35% (-42 ha) so với 

cùng kỳ năm trước (chia ra: Lúa Đông Xuân thực 
hiện được 3.005 ha, giảm 1,48%, sản lượng ước đạt 
8.279 tấn, giảm 1,04%; Lúa Mùa 85 ha, tăng 3,66%); 
Cây bắp 295 ha, giảm 3,59% (-11 ha); Khoai lang 18 
ha, bằng 19% so cùng kỳ; Khoai mỳ 1.255 ha, tăng 
2,37% (+29 ha). Cây mía 68 ha, giảm 1,45% (-1 ha); 
Rau các loại 1.655 ha, tăng 5,15% (+81 ha).

2. Chăn nuôi
Tình hình chăn nuôi trong tháng 4/2021 nhìn 

chung khá ổn định. Số lượng gia súc, gia cầm ước 
tháng 4/2021 gồm có:

- Đàn trâu: 12.301 con, tăng 0,05% so cùng kỳ; số 
con xuất chuồng là 380 con, tăng 2,70%; sản lượng 
xuất chuồng ước đạt 96 tấn, tăng 2,70% so với cùng kỳ;

- Đàn bò: 38.700 con, tăng 0,14% so cùng kỳ; 
số con xuất chuồng là 1.400 con, tăng 1,45%; sản 
lượng xuất chuồng ước đạt 238 tấn, tăng 1,45% so 
với cùng kỳ;

 - Đàn heo: 1.110.000 con, tăng 2,78% so cùng kỳ; 
số con xuất chuồng là 175.800 con, tăng 49,54%; 
sản lượng xuất chuồng ước đạt 16.349 tấn, tăng 
49,54% so với cùng kỳ;

 - Đàn gia cầm: 7.890 ngàn con, tăng 0,45% so 
cùng kỳ; sản lượng xuất bán trong tháng ước đạt 
2.595 tấn, tăng 0,19%; sản lượng trứng gia cầm 
xuất bán trong tháng ước đạt 21.750 ngàn quả, 

tăng 0,23% so với cùng kỳ năm trước.

Lâm nghiệp
Trong tháng ước tính khai thác được 1.400 m3 gỗ, 

tăng 50 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 140 
Ste, tăng 5 Ste so với cùng kỳ. Lượng gỗ và củi khai 

thác được hoàn toàn là rừng trồng. 

Thủy sản
Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 

360 tấn, so cùng kỳ giảm 2,7%. Trong đó: khai thác 
thủy sản nội địa 18 tấn; sản lượng thủy sản nuôi 
trồng 342 tấn.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

BÌNH PHƯỚC:

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 
tháng 4/2021 ước đạt 102,85% so với tháng 
trước và 122,07% so với cùng kỳ năm trước: 
Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,20% 
so với tháng trước, giảm 13,82% so với cùng kỳ 
năm trước; tương ứng: Ngành công nghiệp chế 
biến tăng 2,52%, tăng 24,30%; Ngành sản xuất 
và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 
và điều hòa không khí tăng 9,34%, tăng 1,74%; 
Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 
lý rác thải, nước thải tăng 10,34%, tăng 1,80%.

Tính chung 4 tháng năm 2021, chỉ số phát 
triển sản xuất công nghiệp tăng 16,48% so với 
cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Công nghiệp khai 
khoáng giảm 7,03% so với cùng kỳ năm trước; 
tương ứng: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
17,65%; Công nghiệp sản xuất và phân phối 
điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 
không khí tăng 4,09%; Công nghiệp cung cấp 
nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 
thải tăng 4,81%.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số 
ngành có chỉ số sản xuất 4 tháng tăng cao so 
với cùng kỳ năm trước: Sản xuất chế biến thực 
phẩm tăng 27,66%; Sản xuất giấy và sản phẩm 
từ giấy tăng 82,19%; Một số ngành có chỉ số sản 
xuất 4 tháng giảm so với cùng kỳ năm trước: 
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 
14,74%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim 
loại giảm 28,69%...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 4 tháng 
năm 2021 tăng cao hoặc giảm so với cùng kỳ năm 
trước: Hạt điều thô tăng 34,96%; Bao bì và túi bằng 
giấy nhăn và bìa nhăn tăng 82,19%%; Gỗ xẻ đã được 
xử lý, bảo quản (trừ tà vẹt) tăng 168,10%; Thiết bị tín 
hiệu âm thanh khác tăng 79,32%; Thanh, que bằng 
thép hợp kim khác tăng 80,56%; Chì chưa gia công 
giảm 35,88%...

So với cùng kỳ, chỉ số sử dụng lao động đến cuối 
tháng 4/2021 giảm 5,32%.

BÁN LẺ HÀNG HÓA, HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch 
vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4/2021 ước 
tính đạt 4.742,96 tỷ đồng, tăng 0,90% so với tháng 
trước, tăng 76,28% so với cùng kỳ.  

Lũy kế 4 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ 
hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 
18.698,39 tỷ đồng, tăng 35,13% so với cùng kỳ năm 
trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán 
lẻ hàng hóa ước tính đạt 15.662,47 tỷ đồng, tăng 
12,40% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch 
vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.793,14 tỷ đồng tăng 30,69% 
so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 1,13 
tỷ đồng tăng 94,03% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ 
khác đạt 1.241,66 tỷ đồng tăng 37,11% so cùng kỳ.

 2. Giao thông vận tải
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận 

tải trong tháng 4/2021 ước đạt 178,71 tỷ đồng, tăng 
2,11% so với tháng trước, tăng 164,74% so với cùng 
kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng, doanh thu vận tải, 
kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 702,70 tỷ 
đồng, tăng 23,43% so với cùng kỳ năm trước, trong 
đó: Vận tải hành khách đạt 420,30 tỷ đồng, tăng 
29,56% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 272,94 
tỷ đồng, tăng 15,37%.

Vận tải hành khách tháng 4/2021 ước thực hiện 
1.386,47 ngàn HK và 148.510 ngàn HK.km, so 
với tháng trước tăng 2,35% về vận chuyển, tăng 
2,33% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước 
tăng 431,70% về vận chuyển, tăng 431,19% về luân 
chuyển. Lũy kế 4 tháng, vận tải hành khách ước 
đạt 5.325,31 ngàn HK và 586.259,53 ngàn HK.km, 
so với cùng kỳ tăng 29,86% về vận chuyển và tăng 
29,32% về luân chuyển.

Vận tải hàng hoá tháng 4/2021 ước thực hiện 
được 293,73 ngàn tấn và 20.068,12 ngàn tấn.km, 
so với tháng trước tăng 1,78% về vận chuyển, tăng 
1,73% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước 
tăng 42,08% về vận chuyển, tăng 44,92% về luân 
chuyển. Lũy kế 4 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 
1.164,66 ngàn tấn và 80.525,43 ngàn Tấn.km, so với 
cùng kỳ tăng 14,30% về vận chuyển và tăng 15,68% 
về luân chuyển. n 

MINH CHÁNH
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Tại nội dung của Công điện nêu rõ: Hiện nay, 
tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới 
và trong nước diễn biến hết sức phức tạp và 

có xu hướng ngày càng gia tăng. Tình trạng người 
nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh 
với mục đích tìm việc làm không đúng quy định 
của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa 
phương trong cả nước. Để thực hiện nghiêm chỉ 
đạo của Thường trực Ban Bí thư, Công điện số 570/
CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả của công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công 
mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của 
người dân, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ 
đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp 
đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại 
địa phương. Trên cơ sở đó, tăng cường quản lý, 
giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao 
động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ 
sở, doanh nghiệp,... Kiên quyết không để sót, để lọt 
người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, 
doanh nghiệp. Báo cáo kết quả rà soát về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Việc làm) 
trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.

2. Kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao 
động cho lao động nước ngoài tại địa phương, 

Trước những diễn biến hết sức 
phức tạp của dịch bệnh Covid-19 
ở nước ta hiện nay, ngày 14/5 Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký 
Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương thành phố quan 
tâm, chỉ đạo thực hiện về tăng 
cường công tác quản lý lao động 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

TRƯỚC TÌNH HÌNH 
DỊCH COVID-19 ĐANG 
DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 
NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

ĐOÀN DUY đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định 
tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 
của Chính phủ và khoản 1 Điều 152 Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao 
động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, 
điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà 
người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo 
nhu cầu sản xuất, kinh doanh).

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và 
xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, 
sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố 
tình vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức 
năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép 
lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện 
cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy 
định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử 
dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm 
thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của 
cơ quan y tế. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm 
các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn 
theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương quan tâm, thực hiện tốt 
các nội dung nêu trên và báo cáo Chính phủ việc 
thực hiện qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 21/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng, chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ 

Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, cùng 
với việc theo dõi chặt chẽ các ổ dịch, quản lý chặt 
công nhân làm trong khu công nghiệp, 2 tỉnh Bắc 
Ninh, Bắc Giang cần nhanh chóng đưa các doanh 
nghiệp đủ điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh dịch 
tễ sớm trở lại hoạt động, nhất là những doanh 
nghiệp có chuỗi cung ứng lớn.

Mới đây tại một cuộc họp Thường trực ban chỉ 
đạo, thảo luận về tình hình dịch bệnh hiện nay 
và các biện pháp cần gấp rút triển khai. Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã yêu cầu, phải 
cách ly triệt để, không để lây nhiễm trong khu cách 
ly, từ khu cách ly ra cộng đồng. Triển khai đợt cao 
điểm rà soát tất cả người nhập cảnh; không quên 
đối phó nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập rất 
lớn từ bên ngoài. n
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Hôm tôi ghé thăm Công ty Kim Khánh 
Giang của Tony Trần là lúc ông còn đi 
mua nguyên liệu để nấu xôi mặn. Tiếp 

tôi là vài cô nhân viên cũng đang chuẩn bị bếp 
lò. Hôm nay các nhà hảo tâm đặt 580 phần xôi 
chuyển đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật 
Thị Nghè, Dòng tu Vinh Sơn Bình Thạnh và tặng 
các trường hợp cơ nhỡ đường phố... Công việc 
bận rộn từ 10 giờ sáng đến 4 rưỡi chiều mới xong 
để kịp giao hàng...

Ông Giang kể: Khi từ Úc về nước năm 2008, 
thỉnh thoảng gia đình ông dành thời gian đi 
làm từ thiện. Ban đầu là những chuyến đi lẻ và 
những đợt chung sức giải cứu nông sản. Sau đó 
“ghiền” luôn. Từ nhỏ ông Giang đã thích nấu ăn 
nên sau một thời gian, ông nghĩ ra một cách làm 
“từ thiện kép”. Đó là nấu thức ăn bán cho các 
mạnh thường quân quen biết để họ tặng lại cho 
người nghèo. Tiền còn lại bao nhiêu đưa hết vào 
quỹ từ thiện. 

Việc làm của ông được một vài mạnh thường 
quân để ý và ngỏ ý cùng chung sức. Được sự ủng 
hộ quí báu đó, ông Giang đã mạnh dạn tài trợ 
cho những dự án từ thiện. Nho nhỏ như một chị 
chủ tiệm kem ủng hộ bằng cách dành riêng một 
ngày mời các em thiếu nhi nghèo vui chơi miễn 
phí, ăn kem mà được tặng quà.... Lớn hơn như 
xây dựng nhà tình thương, mua máy lọc nước 
tặng bà con vùng nhiễm mặn ở Bến Tre...

Chuyện mua máy lọc nước cũng ly kỳ. Giá trị 
của chiếc máy lọc nước công suất 500 mét khối 
mỗi ngày đó lên đến gần 400 triệu đồng. Khi biết 
mục đích nhóm của ông Giang là mua tặng nên 
bà chủ bán máy muốn góp một nửa, nên chỉ tốn 
200 triệu đồng. Vậy là quỹ từ thiện có thêm tiền 
để tài trợ cho việc khác.

Cũng như vừa rồi, thấy công việc nấu xôi của 
Tony Trần được đặt hàng nhiều mà việc chế biến 
tốn công sức, cần một cái máy cắt chả thịt trị giá 
gần 4 triệu đồng. Cherry Do - một người chị hảo 
tâm của Tony– bèn bảo “Mua đi!” và chuyển ngay 
5 triệu đồng! Vậy là vừa có máy vừa có hơn triệu 
đồng cho Quỹ...

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” nhất 
là trong thời điểm diễn biến dịch Covid-19 ngày 
càng phức tạp.  Ban đầu kế hoạch nấu xôi cho 
ngày 25/5/2021 khoảng trên dưới 600 hộp. Đến 
chiều 22/5 đã được đặt hàng 659 hộp thì ông 
Giang thông báo ngưng nhận vì quá “công suất” 
của nhóm nấu. Vậy mà một chị vẫn kèo nài đặt 
thêm 41 hộp để tròn 700 hộp. Giang vẫn nhận vì 
anh vừa liên lạc với chị Huệ Tâm là người hay trợ 
duyên trong bệnh viện Ung Bướu. 

Biết nhóm của ông Giang hoạt động từ thiện, 
bạn bè người quen giới thiệu những nơi khó khăn 
cần giúp. Có khi là những lời nhắn trực tiếp.

DOANH NHÂN 
TRẦN VĂN GIANG 
BÁN XÔI LÀM TỪ THIỆN

“Con chào chú Giang, nếu có thể được xin 
Chú cho các cháu ít mì tôm và cháo gà, vì dịch 
nguy hiểm quá chúng con đang lo ẩm thực cho 
các cháu, nếu có thể được xin Chú giúp chúng 
con với, con cám ơn Chú Giang nhiều” - Đó là 
lời gọi của các sơ tại Tu viện Thừa sai Bác Ái Tân 
Hương, Trung tâm khuyết tật và mồ côi huyện 
Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, nơi có 8 sơ chăm sóc cho 
48 em khuyết tật mồ côi. Nơi đây 2020 ông Giang 
từng ghé và trợ duyên lương thực. Lập tức ông 
Giang kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chia 
sẻ yêu thương với mình. Một thùng mì 68k, một 
thùng cháo gói 180k, một ký gạo 12k. Tất cả quy 
ra tiền. Chỉ sau 5 ngày sau lời kêu gọi đó, ông 
Giang đã nhận được sự ủng hộ của bạn hữu và 
mạnh thường quân 40 triệu đồng, và ngày 17/5, 
ông Giang đã chuyển khoản cho người quen ở TP 
Vinh nhờ bạn đến tận nơi trao các sơ để kịp thời 
mua thực phẩm cho các cháu....

Làm từ thiện mà được ủy quyền từ các nhà hảo 
tâm khác cần sự minh bạch. Vì vậy Giang chỉ nhận 
ủy thác từ người quen biết. Họ biết rõ những việc 
anh làm, những nơi anh đến và họ tin cậy anh. 
Và anh cũng xin phép khi thay mặt nhóm mạnh 

thường quân tài trợ lại cho những nhóm quen 
biết khác trong các chương trình từ thiện đang 
kêu gọi. Như vừa rồi, khi dịch Covid càn quét Ấn 
Độ, cuối tháng 4/2021, ông Giang kêu gọi được 140 
triệu đồng góp cùng một nhóm khác (nhóm Bùi 
Kim Phụng) để chuyển đến sư cô chùa Kiều Đàm 
Di ở Vaishali - bang Bihar- Ấn Độ. Số tiền 260 
triệu của đợt 1 để mua tặng 1.600 suất quà gồm 
gạo, khẩu trang, bột mì... Đợt 2 tiếp tục chuyển 
200 triệu đồng để mua gạo và bột mì. Sắp tới sẽ là 
100 thùng khẩu trang và còn sau đó nữa... 

Ông Giang sinh ra và lớn lên ở Chợ Thiếc 
trong một gia đình người Hoa gốc Quảng Đông. 
Ông cố ông di cư sang Việt Nam từ nửa cuối thế 
kỷ 19. Đến năm 1979, cha mẹ ông mới chuyển 
từ buôn bán nhỏ sang kinh doanh vàng bạc 
dưới thương hiệu Kim Sen của quận 11. Năm 
anh chị em của ông Giang từ đó đều theo nghề 
kim hoàn. Tony là cái tên mà ông Giang dùng 
từ năm 2004 khi sang Úc định cư cùng vợ con. 
Quan điểm làm từ thiện của ông là khi mình có 
điều kiện kinh tế thì giúp người và mong những 
ai đã nhận trợ giúp đó sau này nên làm những 
việc có ích cho cộng đồng... n

“Ai xôi không, xôi đê, xôi đê, 15k/phần” – Tiếng rao rất đỗi thân quen của các 
bà, các cô, các chị bán hàng rong trên các con phố nhỏ lại được xuất hiện 
trên facebook của một ông chủ tiệm vàng trẻ tuổi Trần Văn Giang – Tony 
Trần, một người ít có thời gian rảnh rỗi nhưng vẫn bỏ công tự mình cùng 
nhân viên nấu xôi, nấu cơm bì chả, bánh mì thịt... bán lấy tiền làm từ thiện.

LÊ HẢI - VẠN LÝ

Ông Giang sinh ra và lớn lên ở Chợ Thiếc trong một gia đình người 
Hoa gốc Quảng Đông. Ông cố ông di cư sang Việt Nam từ nửa cuối 
thế kỷ 19. Đến năm 1979, cha mẹ ông mới chuyển từ buôn bán nhỏ 
sang kinh doanh vàng bạc dưới thương hiệu Kim Sen của quận 11. 
Năm anh chị em của ông Giang từ đó đều theo nghề kim hoàn. 
Tony là cái tên mà ông Giang dùng từ năm 2004 khi sang Úc định 
cư cùng vợ con. Quan điểm làm từ thiện của ông là khi mình có 
điều kiện kinh tế thì giúp người và mong những ai đã nhận trợ giúp 
đó sau này nên làm những việc có ích cho cộng đồng...

Ông Giang tự mình cùng nhân viên nấu xôi, bán lấy tiền làm từ thiện
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CHÀNG TRAI TRẺ 
CÓ TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN

 Tận mắt chứng kiến cuộc 
sống vất vả của người dân, 
sự thiếu thốn trăm bề của 
những em nhỏ, những 
hoàn cảnh đặc biệt khốn 
khó đã khiến chàng thanh 
niên trẻ Vũ Tiến Thắng 
luôn trăn trở nỗi niềm phải 
cố gắng nhiều hơn nữa 
để có thể giúp đỡ những 
mảnh đời kém may mắn.

Tâm thiện được nuôi 
dưỡng từ gia đình

   Sinh ra và lớn lên tại vùng biển 
đầu miền Trung (Sầm Sơn, Thanh 
Hoá), từ nhỏ trong ký ức của Vũ 
Tiến Thắng là những lời răn dạy 
“phép nhà binh” của người bố công 
tác trong quân đội và sự ân cần daỵ 
dỗ của người mẹ - một giáo viên đã 
nuôi dạy biết bao thế hệ thành tài. 
Chính những lời dạy bảo đó đã tạo 
nên một chàng trai Vũ Tiến Thắng 
quyết đoán trong công việc và một 
tấm lòng nhân ái, bao dung, luôn 
hướng về những việc thiện nguyện.

Anh kể: Ngày nhỏ, ở quê anh 
nghèo lắm, ăn khoai độn cơm còn 
không đủ bữa, chứng kiến cuộc 
sống cơ cự nghèo khổ của bà con, 
của các em, các bạn cùng trang lứa 
anh luôn đau đáu nỗi niềm sẽ phải 
làm gì đó để giúp đỡ những hoàn 
cảnh khốn khó.

Học lớp 9, Gia đình anh Thắng 
găp biến cố lớn khi mà người bố, 
người trụ cột trong gia đình đột 
ngột qua đời. Đây là cú sốc quá lớn 
của gia đình, rồi cuộc sống kinh tế 
của gia đình cũng đi xuống. Là con 
út trong gia đình có 4 anh chi em, 
cũng như bao thành viên trong gia 
đình, khi học xong anh Thắng phải 
bươn trải để làm kinh tế trước là 
để lo cho cuộc sống gia đình sau là 
lo cho những hoàn cảnh kém máy 
mắn hơn mình. Bôn ba đủ thứ nghề 
nhưng cuối cùng anh bén duyên với 
nghề buôn bán phế liệu và làm vận 

ĐOÀN DUY

tải hàng hoá. Làm được bao nhiêu đủ 
lo cho gia đình còn lại anh dành cho 
việc thiện nguyện. Ban đầu là những 
hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống 
xung quanh, sau là những chuyến 
đi gặp trường hợp nào cần hỗ trợ là 
anh đều rộng lòng giúp đỡ và anh 
bị “nghiền” với những việc thiện 
nguyện lúc nào không hay. Bởi với 
anh, được làm những việc đó là niềm 
vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến. 

“Cho đi là hạnh phúc” quan niệm 
đó cứ thế thôi thúc con người anh 
làm những việc thiện, những việc 
giúp ích cho đời. Ban đầu, một mình 
âm thầm giúp đỡ người khác như 
là một phần cuộc sống của anh vậy, 
dần thì bạn bè biết nên cũng xin 
được góp sức cùng anh trong công 
tác thiện nguyện. 

Hiện tại nhóm thiện nguyện 
mang tên “Vũ Tiến Thắng và những 
người bạn” đã thực hiện hàng loạt 
các chương trình thiện nguyện trên 
khắp vùng miền cả nước, nơi nào 
có thể giúp được là nhóm của anh 
Thắng lại xông pha lên đường.

Làm thiện nguyện không 
bao giờ là đủ

 Được biết, trong những năm 
qua anh Thắng cùng nhóm thiện 
nguyện của mình đã kêu gọi bạn 
bè, cộng đồng và trao tận tay đến 
hàng ngàn hoàn cảnh khác nhau với 
nhiều chuyến thiện nguyện khắp 
các vùng miền. Đặc biệt, trong quá 
trình vận động làm từ thiện, anh 
Thắng đều luôn cập nhật danh sách 
từng người, công khai từng đồng số 
tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp. 
Kết thúc chương trình đều có báo 
cáo chi tiết công khai trên facebook 
cá nhân Vũ Tiến Thắng (Mr Gôn) 
để mọi người cùng theo dõi. Qua 
facebook mọi người cũng biết tới 
công việc thiện nguyện của anh và 
càng có nhiều cá nhân, tập thể tin 
tưởng gửi gắm nơi anh.

 Nói về những chuyến đi thiện 
nguyện, anh Thắng chia sẻ: “Mỗi 

chuyến đi là những ký ức, là những 
kỷ niệm sâu sắc, tận tay trao những 
phần quà và nhìn thấy nụ cười của 
những người được trao cả nhóm 
chúng tôi hạnh phúc lắm”.

 Còn nhớ, hồi tháng 12/2020 anh 
cùng nhóm thiện nguyên của mình 
đã kêu gọi chương trình “Chắp cánh 
ước mơ cho các em nhỏ vùng sâu, 
vùng xa đến trường” nhóm thiện 
nguyện của anh Thắng cùng những 
người bạn đã đến huyện Đakrong 
(Quảng Trị) trao 81 chiếc xe đạp trị 
giá 108 triệu đồng, 120 thùng sữa 
Fami cho các em học sinh trường 
TH&THCS A Ngo. Đồng thời tổ chức 
đến tận nhà các gia đình trao 29 
triệu đồng cho 14 hộ đặc biệt khó 
khăn của huyện.

Trước đó, trong chuyến đi tỉnh, 
có dịp đi qua Trại Tâm thần Đức 
Trọng (Lâm Đồng) – Cơ sở bảo trợ 
xã hội Đức Trọng vào đầu tháng 
3/2020, nhìn thấy hoàn cảnh của 
những bệnh nhân nơi đây vô cùng 
thương cảm, anh đã cùng nhóm 
thiện nguyện kêu gọi các nhà hảo 
tâm. Chỉ sau thời gian rất ngắn anh 
Thắng cùng nhóm của mình kêu gọi 
được số tiền 43,3 triệu đồng để mua 
gạo, mì tôm dầu ăn, mì chính…và 
trực tiếp đến tận nơi trao cho Trại 
Tâm thần Đức Trọng.

Hay là trong vụ giải cứu dưa cho 
bà con Gia Lai vào tháng 2/2020, anh 
Thắng đã nghĩ ra cách bỏ tiền mua 
dưa để giải cứu cho nông dân rồi kêu 
gọi người dân mua ủng hộ. Tất cả tiền 
lời lãi được 61 triệu đồng anh cũng 
mang hết làm công việc từ thiện.

Xa hơn là đợt thiên tai lũ lụt tháng 
8/2019, anh Thắng cùng nhóm phối 
hợp với nhóm Bồ Câu Trắng và T36 
đã đã kêu gọi được gần 200 triệu, 
lên tân vùng tâm lũ của huyện 
Mường Lát, Thanh Hoá để cứu trợ 
kịp thời cho bà con nơi đây.

Nói về ước mơ, anh Thắng chỉ cầu 
mong có thật nhiêu sức khoẻ, làm ăn 
thuận lợi để sau này có thể xây được 
một trại trẻ mồ côi, chăm sóc và 

nuôi dạy các em nên người, bởi các 
em là những mầm non của đất nước, 
là một phần của xã hội tương lai.

 Hoạt động từ thiện của chàng trai 
trẻ Vũ Tiến Thắng thật đáng trân 
quý, đã góp phần làm vơi bớt những 
khó khăn cho các đối tượng dễ bị 
tổn thương, người nghèo. Qua đó, 
đã nhận được sự quan tâm, tạo điều 
kiện của cấp ủy, chính quyền địa 
phương, sự ủng hộ của các tầng lớp 
nhân dân, lan tỏa rộng rãi tinh thần 
nhân đạo cao đẹp của thế hệ trẻ. n

Anh Thắng cùng nhóm thiện nguyệncủa mình 
đang giải cứu dưa cho bà con nông dân Gia Lai

Anh Thắng cùng nhóm thiện nguyện đang 
bốc từng bao tải gạo xuống để trao cho 
Trại Tâm thần Đức Trọng (Lâm Đồng) – 
Cơ sở bảo trợ xã hội Đức Trọng

Những chuyến thiện nguyện với bao cảm xúc dâng trào
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Trẻ có tiền sử hen phế quản rất dễ tái phát 
trong điều kiện này. Thời tiết nắng nóng 
cũng tạo điều kiện cho một số loại vi-

rút và muỗi phát triển nên trẻ hay bị muỗi đốt, 
có thể mắc các bệnh do vi-rút gây ra như: Sốt 
xuất huyết, viêm não Nhật Bản, bệnh chân tay 
miệng... Ngoài ra, thời tiết oi bức, nhiệt độ môi 
trường tăng cao khiến trẻ thường bị chứng rôm 
sảy, gây ngứa ngáy rất khó chịu. Trẻ có thể bị say 
nắng nếu chơi ở ngoài nắng nóng quá lâu, vì cơ 
thể trẻ bị mất nước và muối khoáng khá nhiều 
qua sự bài tiết mồ hôi trên da, qua hơi thở...

A.Những bệnh phổ biến ở trẻ em 
mùa nắng nóng 

1.Tiêu chảy: Nhất là tiêu chảy cấp. Mùa nóng 
là mùa bùng phát và dễ mắc bệnh tiêu chảy là 
do nắng nóng, thức ăn dễ bị hư thiu, môi trường 
ô nhiễm làm phát tán mầm bệnh tiêu chảy. Trẻ 
hay khát nước nên dễ uống những loại nước giải 
khát không đảm bảo vệ sinh khi mùa nắng nóng.

2.Ngộ độc thức ăn: Thời tiết nắng nóng nếu thức 
ăn không được bảo quản kỹ, đúng cách và việc chế 
biến thức ăn cho trẻ không đảm bảo quy trình vệ 
sinh an toàn thực phẩm sẽ là nguyên nhân gây ra 
ngộ độc thức ăn. Nhất là môi trường học đường 
như nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non.

3.Viêm đường hô hấp cấp tính: Thời tiết 
oi bức làm bùng phát những căn bệnh viêm 
nhiễm đường hô hấp cấp tính như viêm họng, 
viêm mũi xuất tiết, viêm A-mi-đan, viêm VA… 
Hầu hết nguyên nhân gây bệnh ở trẻ em dưới 5 
tuổi là do nhiễm siêu vi trùng. Khi bị bệnh trẻ 
thường bị sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi. Thậm chí 
nhức đầu, buồn nôn, nôn… khiến trẻ mệt đừ 
và khó ăn uống. Một số trường hợp có thể do 
bị nhiễm vi khuẩn, thường gặp nhất là vi khuẩn 
Haemophilus influenzae týp b (viết tắt Hib) và 
phế cầu khuẩn (Streptococcus Pneumonia). Khi 
thấy trẻ bệnh, phụ huynh nên sớm đưa trẻ đi 
khám bác sĩ để được điều trị kịp thời.

4.Nhiễm siêu vi: Mùa nắng nóng cũng là thời 
điểm làm cho trẻ dễ bị nhiễm siêu vi khuẩn. Trẻ bị 
sốt, phát ban, nhức đầu, nhức mắt, biếng ăn, mệt 
mỏi hay lừ đừ do trẻ bị sốt cao. Một số trẻ có biểu 
hiện như buồn nôn hay nôn rất nhiều khiến cha mẹ 
rất lo lắng… Hiện có hơn 200 chủng siêu vi được 
phân lập. Tuy nhiên, hầu hết đều là siêu vi thông 
thường, ít có hại cho trẻ. Bệnh có thể tự khỏi trong 
5 – 7 ngày nếu được theo dõi và chăm sóc tốt. Tuy 
nhiên, cũng có một số siêu vi nguy hiểm có thể gây 
hại cho trẻ cần chú ý như: siêu vi gây bệnh Sốt xuất 
huyết, siêu vi gây bệnh tay chân miệng, siêu vi Sởi, 
siêu vi Cúm, siêu vi gây bệnh Thủy đậu…

PHÒNG TRÁNH BỆNH 
MÙA HÈ CHO TRẺ

Thời tiết nắng nóng, đặc biệt là 
độ ẩm trong không khí khá cao là 
những điều kiện thuận lợi cho các 
tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, 
siêu vi… bùng phát, tấn công và gây 
bệnh cho con người. Đặc biệt là trẻ 
em, sức đề kháng còn yếu. Các bệnh 
hay gặp do nguyên nhân này đáng 
kể nhất là bệnh về hô hấp: viêm mũi 
họng, viêm phổi, phế quản…

 
B.Những bệnh “đến hẹn lại lên” 
cũng thường xuất hiện vào mùa 
nắng nóng

1.Bệnh Thủy đậu (Trái rạ): Vẫn được xem là 
bệnh phổ biến ở trẻ em. Bệnh rất dễ lay lan cho trẻ 
qua đường hô hấp. Theo ghi nhận của Viện Pasteur 
TP. Hồ Chí Minh, bệnh thường xuất hiện theo mùa, 
khoảng tháng 2 – tháng 6 hàng năm. Tháng cao 
điểm nhất thường rơi vào tháng 4. Bệnh Thủy đậu 
hiện đã có vắc xin phòng ngừa hiệu quả mang lại 
sự chủ động cho việc phòng ngừa.

2.Nhóm bệnh Sởi - Quai bị - Rubella: Cũng 
giống như bệnh Trái rạ, nhóm bệnh này cũng 
rất dễ lây lan qua đường hô hấp và được xem là 
nhóm bệnh “đến hẹn lại lên”. Bệnh cũng thường 
phổ biến vào khoảng tháng 2 – tháng 6 hàng 
năm. Với bệnh Sởi, nếu theo dõi và chăm sóc 
không đúng cách có thể gặp những biến chứng 
nguy hiểm. Đôi khi có thể dẫn đến tử vong. Bệnh 
Quai bị có thể gây biến chứng “vô sinh” ở nam 
giới. Bệnh Rubella nếu phụ nữ không may bị 
nhiễm trong thời kỳ mang thai có thể gây hội 
chứng Rubella bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Hiện tại, 
bệnh cũng có thể phòng ngừa chủ động bằng 
vắc xin 3 trong 1.

3.Viêm não nhật bản (còn gọi viêm não B): 
Mùa nắng nóng, tỷ lệ mắc bệnh viêm não Nhật 
bản ở trẻ em thường tăng cao hơn vào đầu mùa 
mưa (khoảng tháng 6 – tháng 7). Bệnh thường 
xảy ra ở khu vực phía Bắc, miền Nam hiếm xảy 
ra hơn. Đây là bệnh lý khá nguy hiểm nếu bệnh 
diễn biến nặng mà không được phát hiện kịp 
thời. Một điều may mắn là hiện nay đã có thuốc 
phòng ngừa hiệu quả. Phần nào làm giảm bớt 
gánh nặng bệnh tật cho trẻ em.

4.Viêm màng não ở trẻ em: Bệnh này thường 
có xu hướng gia tăng trong dịp hè nắng nóng. 
Nhất là tình trạng trẻ nhập viện do viêm màng 
não thường phổ biến vào thời điểm này. Đây 
là bệnh lý rất nguy hiểm cho trẻ em. Nếu phát 
hiện trễ và điều trị không kịp thời có thể gây 
nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Nhiều trẻ mắc 
bệnh quá nặng nếu điều trị thành công cũng 
thường để lại nhiều di chứng nặng nề như: bại 
não, chậm phát triển tâm thần, liệt, co giật, động 
kinh... Hiện tại, bệnh cũng đã có vắc xin phòng 
ngừa rất hiệu quả khi trẻ được 2 tháng tuổi. n

BS. MINH KHUÊ
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BẢO PHƯƠNG DINH DƯỠNG GIÚP 
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ 
KHÁNG TRONG MÙA 
DỊCH COVID-19
Một trong những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu 
quả đó là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Người dân cần thực hiện chế độ 
dinh dưỡng đầy đủ và xây dựng lối sống lành mạnh, tạo thành thói 
quen có lợi sức khỏe để đẩy lùi dịch bệnh. Việc thực hiện chế độ 
dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp tăng sức đề kháng để có một sức khỏe tốt 
phòng, chống lại dịch bệnh.

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng 
trong sự phát triển toàn diện của cơ thể 
con người. Đặc biệt, trong giai đoạn mắc 

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

Do sự bùng nổ của đại dịch Covid - 19 trên 
toàn cầu, tỷ lệ mắc cao nên việc đưa ra hướng 
dẫn hỗ trợ dinh dưỡng giúp cho người dân tăng 
cường hệ miễn dịch là rất cần thiết và thiết thực.

Chúng ta cần ghi nhớ rằng chế độ dinh dưỡng 
cân bằng mỗi bữa ăn cần phải ăn đủ các nhóm 
chất dinh dưỡng: chất bột, chất béo, chất đạm, 
vitamin và khoáng chất, đủ lượng nước lọc (2-3l) 
trong ngày.

Dưới đây là danh sách các thực phẩm vừa nâng 
cao sức đề kháng, vừa có tác dụng phòng bệnh 
cúm. Các thực phẩm giàu chất đạm có nguồn gốc 
từ động vật và thực vật. Đạm có giá trị sinh học 
cao như: thịt bò, trứng, thịt gà, cá, cua, nhuyễn 
thể: trai, hến…. Các loại hạt giàu đạm như đậu cô 
ve, đậu hà lan, đậu tương, lạc…

Đặc biệt là sử dụng sữa và các chế phẩm của 
sữa: sữa công thức, sữa tươi, sữa chua, phô mai… 
Tùy vào từng lứa tuổi để cung cấp năng lượng 
cho phù hợp và vừa đủ.

Các thực phẩm cung cấp chất béo. Đặc biệt là 
các chất béo có nguồn gốc từ các hạt: vừng, lạc, 
dầu oliu… Hạn chế sử dụng chất béo no từ động 
vật: mỡ động vật, mỡ từ nội tạng động vật…

Một số loại thực phẩm nên dùng để làm tăng 
cường miễn dịch như sau:

Tỏi, hành và hẹ

Tỏi không chỉ là gia vị không thể thiếu trong 
gian bếp của mỗi gia đình. Tỏi còn là kháng 
sinh tự nhiên - vũ khí hữu hiệu chống lại rất 
nhiều bệnh như cảm cúm và viêm đường hô 
hấp; chữa tăng huyết áp, mỡ máu, giảm đường 
huyết, phòng chống ung thư... Tỏi có chứa nhiều 
iod và tinh dầu (giàu glucogen và chất kháng 
sinh allicin, fitonxit có công dụng diệt khuẩn, 
sát trùng, chống viêm nhiễm). Ngoài ra, tỏi còn 
chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, C, D, PP, hydrat 
cacbon, polisaccarit, inulin, fitoxterin và các 
khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể như iốt, 
canxi, phốt pho, magiê, các nguyên tố vi lượng. 
Cách tốt nhất là ăn tỏi tươi. Nên ăn 3-5 tép tỏi 
tươi hoặc khô mỗi ngày hoặc chế biến thành dấm 
tỏi, rượu tỏi...

Hành và hẹ làm giảm mức độ nghiêm trọng của 
các triệu chứng cảm lạnh và cúm bằng cách tăng 
hoạt động của các tế bào miễn dịch tự nhiên của 
cơ thể người. Tương tự, hành tây có đặc tính làm 
tăng số lượng bạch cầu, rất cần thiết trong việc 
chống lại mầm bệnh.

Vitamin C

Vitamin C là chất dinh dưỡng tăng cường hệ 
miễn dịch của cơ thể. Dưỡng chất này giúp làm 
tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. 
Tuy nhiên, cơ thể con người lại không thể tự sản 
sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được 
cung cấp thông qua các loại thực phẩm để duy trì 
sức khỏe. Các loại trái cây họ cam quýt như bưởi, 
cam, chanh,... là những nguồn rất giàu vitamin C. 
Uống thêm các loại nước ép khác cũng giúp bạn 
tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch.

Nấm

Các bằng chứng khoa học cho thấy nấm có đặc 
tính kháng virus tự nhiên giúp cơ thể bạn chống 
lại bệnh cúm. Nấm thúc đẩy quá trình sản sinh 
ra cytokine giúp chống lại virus cúm. Nấm cũng 
có chứa polysaccharides - loại hợp chất hỗ trợ hệ 
miễn dịch. Tối ưu hóa hệ miễn dịch của bạn bằng 
cách phối hợp các loại nấm tốt với nhau trong 
bữa ăn, như nấm hương, nấm khiêu vũ (maitake) 
và nấm linh chi.

Rau xanh
Rau xanh chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin 

C, E và chất chống oxy hóa hữu hiệu. Súp lơ, rau 
bó xôi, rau cải giúp tăng cường hệ thống miễn 
dịch khi bạn bị cúm hoặc các bệnh viêm nhiễm 
khác. Bí đỏ chứa nhiều dưỡng chất có ích như 
vitamin, muối khoáng, sắt và hàm lượng axit hữu 
cơ. Mặc dù không mang lại lợi ích ngay lập tức, 
rau xanh hay các loại thực phẩm khác vẫn có đặc 
tính kháng virus giúp ngăn ngừa, phòng chống 
bệnh tật.

Sữa chua nguyên chất
Ăn sữa chua không chỉ giúp bạn có thân hình 

cân đối mà còn giúp cơ thể tăng cường khả năng 
phòng vệ chống lại các virus.

Thực phẩm lên men như sữa chua đã được 
chứng minh là thúc đẩy hoạt động của các kháng 
khuẩn trong cơ thể. Nên chọn loại sữa chua 
không đường, hoặc thay thế bằng các loại thực 
phẩm lên men tự nhiên khác như kim chi, dưa 
cải muối... 
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TIỀN GIANG:         

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 
THĂM VÀ TẶNG QUÀ 
KHU VỰC GÒ CÔNG

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Sáng ngày 28/5/2021, tại Hội trường UBND huyện Gò Công Đông đã diễn 
ra buổi trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn… Đến dự và tặng quà có ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương và ông Vũ Thanh Lưu-
Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về lãnh đạo địa phương, PV nhận thấy có sự 
hiện diện của ông Võ Văn Bình-Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; bà Châu Thị Mỹ 
Phương-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy-phụ trách huyện Gò 
Công Đông; ông Nguyễn Thành Diệu-Tỉnh Ủy 
viên, Bí thư Huyện Ủy Gò Công Đông; ông Trần 
Công Việt-Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ 
tịch HĐND huyện; ông Lê Văn Sơn-Phó Bí thư 
Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- 
Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung Ương, nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước luôn 
quan tâm, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, 
thông qua các chủ trương, chính sách lớn về an 
sinh xã hội, phát triển kinh tế. Đồng thời, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn thời gian 
tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các 
địa phương của tỉnh Tiền Giang tiếp tục có những 
chương trình, việc làm thiết thực hỗ trợ gia đình 
chính sách, hộ nghèo ổn định cuộc sống, từng 
bước vươn lên…”.

Gần chục năm sinh sống ở xã Tân Đông, cũng 
là quê nhà của thượng tướng Nguyễn Trọng 
Nghĩa, tôi nhớ mãi những lần được tham dự các 
buổi trao nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương ở 
nhiều địa phương thuộc huyện Gò Công Đông, 
thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang),… có sự hiện 
diện của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa  (Ủy 
viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung 
ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân 
đội nhân dân Việt Nam), PV ghi nhận được là đến 
nơi nào Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng 
được người dân địa phương chào đón một cách 
nồng nhiệt, chan chứa tình yêu thương…

Theo đó, chương trình hành động của ông 
Nguyễn Trọng Nghĩa trong ngày 28/5/2021 là 
nhằm thực hiện kế hoạch thăm và tặng quà nhân 
“Tháng nhân đạo” năm 2021, Trung ương Hội chữ 
thập đỏ Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung 
ương tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho gia 
đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn khu vực Gò Công gồm: huyện 
Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công.

Đoàn đến thăm và tặng quà cho 50 gia đình 
chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn huyện Gò Công Đông, mỗi phần quà 
1.150.000 đồng; giá trị mỗi phần quà tuy không 
lớn, nhưng thể hiện tấm lòng “tương thân-tương 
ái”, “lá lành đùm lá rách”, giúp hộ nghèo, thương 
binh, người khuyết tật… giải quyết phần nào khó 
khăn trong cuộc sống… Tại Thị xã Gò Công, ông 
Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự Chương trình trao 
nhà tình nghĩa “ Màu hoa đỏ” lần thứ 14 do báo 
điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và UBND Thị xã 
Gò Công tổ chức, trao bảng tượng trưng tặng 2 
căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách là 
ông Nguyễn Văn Chính, ngụ phường 5 và ông Cao 
Văn Hai, ngụ xã Long Chánh, Thị xã Gò Công, 
tỉnh Tiền Giang, mỗi căn nhà tình nghĩa trị giá 70 
triệu đồng. n 
 TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ trao quà

Bà Châu Thị Mỹ Phương-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy (ảnh trên), ông Nguyễn 
Thành Diệu- Bí thư Huyện Ủy Gò Công Đông (ảnh dưới) 
trao quà cho gia đình chính sách ở Gò Công Đông.

Cà Mau khai thác đường bay hai 
chiều tới Hà Nội

Đó là một phần trong kế hoạch mở 
thêm tuyến của Công ty Cổ phần hàng 
không Tre Việt (Bamboo Airways). Theo 
kế hoạch, đường bay Hà Nội - Cà Mau và 
chiều ngược lại dự kiến đưa vào vận hành, 
khai thác liên tục vào các ngày trong 
tuần, kể từ ngày 15/6/2021, sử dụng máy 
bay Embraer 175.

Ngoài chặng bay trên, Bamboo Airways 
cũng mở chặng từ Cà Mau đi TP. Hồ Chí 
Minh và chiều ngược lại. Trong đó, chiều 
đi từ Cà Mau khởi hành từ 9 giờ, đến lúc 9 
giờ 55 phút. Chiều đi từ TP. Hồ Chí Minh 
từ 10 giờ 45 phút.

Hà Nội: Khó tìm căn hộ nội đô 
giá 2 tỷ đồng

Quỹ đất cạn kiệt, giá vật liệu xây dựng 
tăng vọt, tăng hệ số đất… là những lý do 
khiến giá căn hộ tại Hà Nội tăng đáng kể 
bất chấp tình hình dịch bệnh căng thẳng 
và rất khó để tìm được căn hộ trong nội 
đô giá tầm 2 tỷ đồng. Theo số liệu của Hội 
Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), 
năm 2020, toàn Hà Nội có hơn 16.000 
căn hộ chào bán mới, thấp bậc nhất theo 
năm tính từ 2015 đến nay. Trong đó, do 
quỹ đất hiếm hoi, căn hộ khu vực trung 
tâm chỉ chiếm vỏn vẹn 4,5%.

Tuy nhiên, tỷ lệ nghịch với con số khiêm 
tốn về nguồn cung, mức độ tập trung dân 
số và nhu cầu nhà ở tại khu vực nội đô 
luôn ở mức cao.

Năm 2021, thị trường căn hộ tại Hà Nội 
càng nóng hơn với nhiều yếu tố thúc đẩy 
giá nhà tăng cao. Đầu năm nay, thành phố 
đã điều chỉnh tăng hệ số đất, kéo theo đó 
là tiền sử dụng đất tăng. Điều này sẽ tạo 
áp lực cho các chủ đầu tư bất động sản do 
giá đất chiếm tỷ trọng khá lớn trong cấu 
thành chi phí xây dựng một dự án.
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Nghệ thuật nói lý, hát lý của đồng bào Cơ 
Tu lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác là một trong những sản phẩm văn 

hóa phi vật thể đặc trưng, tài sản vô giá, nền 
tảng tinh thần của cộng đồng. Nói lý, hát lý đã 
được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công 
nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào 
năm 2015.

Nói lý, hát lý là một loại hình nghệ thuật ứng 
khẩu, truyền khẩu rất độc đáo của người Cơ Tu 
vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Hoạt động này 
thường diễn ra trong những lần tổ chức đám 
cưới, ăn mừng lúa mới, lễ ăn thề kết nghĩa anh 
em hay hát khóc người chết…

Nói lý, hát lý được xem là nghệ thuật so tài cao 
thấp giữa những người cao tuổi trong và ngoài 
làng, giữa chủ nhà với khách, có khi được dùng 
để trao đổi, bàn bạc, giải quyết những mâu 
thuẫn trong nội bộ, dòng tộc, bản làng… buộc 
đối tượng nghe phải thừa nhận cái phải, cái 
đúng và nghe theo.

Câu nói lý - hát lý của người Cơ Tu rất đa 
dạng về ngôn từ. Người ta sử dụng nhiều hình 
ảnh lạ, sâu kín tạo một sự ẩn ý khá độc đáo, yêu 
cầu người nghe phải động não suy nghĩ. Trong 
hát lý, người ta lại thường nói ngầm (nếu muốn 
trách móc người nào đó) một cách sắc bén, kín 
đáo, nhẹ nhàng. Một cái hay nữa trong nói lý - 
hát lý là người Cơ Tu không bao giờ sử dụng câu 
nói, câu hát tục tĩu, thiếu văn hóa hay gây mâu 
thuẫn, mất đoàn kết với nhau mà ngược lại tăng 
thêm sự đoàn kết, hiểu nhau hơn. 

Nói lý - hát lý là giữ được giá trị 
đạo lý của dân tộc

Đám cưới là dịp người Cơ Tu thường sử dụng 
nghệ thuật nói lý - hát lý. Sau khi đón khách 
xong, chủ nhà (thường là nhà trai) chuẩn bị 
mâm tiệc đón khách hoặc đón chào các bậc cao 
niên. Đại diện chủ nhà thường là những người 
có uy tín, kinh nghiệm, có trình độ ứng khẩu 
tốt khởi xướng đầu tiên (pay h’la, tức “tuyên bố 
lý do”). Thường thì chủ nhà nói rất khiêm tốn 
trong việc tiếp đãi tiệc tùng... Hát lý bao giờ 
cũng sau nói lý nhằm nâng cao giá trị, bổ sung 
cho nói lý.

Mở đầu buổi nói lý, hát lý, người đại diện, 
thường là các cụ già có uy tín, kinh nghiệm sẽ 
ứng khẩu với những lời lẽ rất khiêm tốn, rằng 
khách quý đến nhà chúng tôi chẳng có gì đón 
tiếp, chỉ có ly rượu nhạt này, mong rằng khách 
đừng chê tấm lòng của chúng tôi…

Nghe xong, khách cũng đáp lời cảm ơn chủ 
nhà đã chuẩn bị đón tiếp chu đáo, nhiệt tình, 
mồi ngon, rượu quý, khách không biết lấy gì đền 
đáp tấm thịnh tình của chủ. Rượu rót mời nhau 
theo thứ bậc, vừa uống vừa nói chuyện về mùa 
màng, săn bắn, chuyện rừng chuyện rẫy….

Trong nói lý, hát lý, ngôn ngữ được sử dụng rất 
khéo léo bằng lối so sánh, ẩn dụ, hoán dụ; lấy sự 
vật hiện tượng để biểu đạt suy nghĩ, ý định của 
mình. Đồng thời, mở đường cho phía khách đáp 
lại. Nó thể hiện trình độ hiểu biết, ý tứ sâu sắc và 
tài ứng khẩu của nghệ nhân.

Nói lý, hát lý là cuộc so tài đọ trí
Điều thú vị của nghệ thuật nói lý, hát lý là ở 

chỗ, nói lý, hát lý là cuộc so tài về văn nghệ giữa 
hai bên, là cuộc đấu khẩu lý lẽ. Vì vậy, hai bên 
đều âm thầm sắp xếp lực lượng, ai hát trước, ai 
hát sau, ai kết thúc. Bên này hát một câu, bên 
kia hát đáp lại một câu, bà con cùng nhau bàn 

luận, trao đổi ý nghĩa câu hát. Mỗi người chỉ hát 
một câu, nhưng lời hát điêu luyện. Hình ảnh vừa 
đẹp, vừa mới, ý tứ sâu xa, tóm tắt được ý kiến 
của mọi người.

Cái khó của nói lý, hát lý là không có bài mẫu 
chung để học hát, học nói. Các làn điệu làm nên 
âm hưởng cho hát lý là ka lơi, cha chấp, rơah, 
kalâu-kalênh và điệu nơơi. Muốn nói lý, hát lý 
hay, sâu sắc, ngoài việc ăn nói lưu loát, nhanh trí 
tìm ra vần, biết lên bổng xuống trầm đúng lúc, 
đúng điệu, thì điều cơ bản là phải hiểu cho rành 
rọt xã hội và con người ở vùng đất đó. Cái hay 
nhất của nói lý, hát lý chính là dùng một hình 
tượng để chỉ một sự việc với những hình ảnh 
ví von. Vì thế ngôn từ của nói lý, hát lý luôn ẩn 
ý. Nói tên một con suối phải biết đó là con suối 
cát hay đá, nước trong hay đục, sâu hay cạn, có 
nước bốn mùa hay chỉ có trong mùa mưa. Biết 
tường tận như vậy thì khi nghe người hát nêu 
tên con suối là biết ngay họ nói đến cái tốt, cái 
trong sạch, cái bền bỉ thủy chung; hay cái xấu, 
cái dơ bẩn, cái không ổn định.

Hầu hết đồng bào Cơ Tu đều biết nói lý, hát 
lý từ lúc gùi được nước uống, biết cầm cán rựa, 
con dao làm rẫy. Nhưng nói lý, hát lý sâu xa, 
nhiều tầng, nhiều lớp, để đả thông tư tưởng, giải 
quyết được công việc thì mỗi bản, mỗi thôn chỉ 
có một vài người. Nói lý, hát lý xem ra đã khó, 
nhưng hiểu được nói lý, hát lý còn khó hơn.

Ngày nay, trong sinh hoạt lễ hội, giải quyết 
công việc trong nội bộ cộng đồng, người Cơ Tu 
vẫn không thể thiếu nói lý, hát lý. Đêm đêm, 
bên bếp lửa hồng, mọi người tụ tập để nghe già 
làng kể chuyện và tâm tình qua lại bằng lời hát 
lý thấm đẫm tình người. Đây là nét sinh hoạt văn 
hóa nghệ thuật độc đáo, có một không hai mà 
đồng bào dân tộc Cơ Tu vô cùng tự hào và luôn 
có ý thức gìn giữ, bảo tồn. n

Cư ngụ dưới chân dãy Trường Sơn 
hùng vĩ, đồng bào dân tộc Cơ Tu 
ở huyện Đông Giang (tỉnh Quảng 
Nam) sở hữu kho tàng di sản văn 
hóa đa dạng và phong phú gồm: 
Không gian văn hóa làng, các 
phong tục tập quán, múa Tâng tung 
za zá, kiến trúc Gươl, dệt thổ cẩm…

MINH HOÀNG

 
Lễ hội truyền thống của người Cơ Tu

Người Cơ Tu trong một đêm nói lý, hát lý.

Nói lý, hat lý 
DI SẢN VĂN HÓA 
PHI VẬT THỂ ĐỘC ĐÁO 
CỦA NGƯỜI CƠ TU
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Các loại bánh đặc sản 
dân gian ở Việt Nam

KHÁNH TRÂN

Nói đến ẩm thực Việt Nam, người ta thường nhớ đến những món ăn 
nổi tiếng như phở, bánh mì, …thế nhưng các loại bánh đặc sản dân 
gian lại khiến du khách ăn một lần nhớ mãi. Những loại bánh mang 
tính truyền thống thơm ngon với nhiều hình dạng, hương vị đặc trưng 
ở mỗi vùng miền đã tạo nên một nền ẩm thực đa dạng, phong phú cho 
Việt Nam chúng ta.

Bánh lá gai
Bánh lá gai là loại bánh truyền thống, có nguồn gốc từ 

vùng Đông Bắc Bộ. Thông thường, bánh lá gai thường 
được làm từ bột gạo nếp và lá cây gai trộn chung để làm vỏ 
bánh. Đó là lý do vì sao bánh có màu đen huyền. Bao bọc 
bên trong là nhân đậu xanh với dừa nạo sợi, hoặc hạt sen. 
Bánh được gói bằng một lớp lá chuối, loại lá truyền thống 
của dân tộc. Đây có thể nói là loại bánh đã góp phần làm 
nên nét đặc sắc cho ẩm thực Việt Nam.

Bánh tằm khoai mì
Bánh tằm khoai mì là 

cái tên quen thuộc của 
người dân Nam Bộ, 
món bánh dân dã này 
gắn liền với tuổi thơ 
của người dân nơi 
đây. Bánh có hình 
dáng thon dài, nhiều 
màu sắc được làm từ 
nguyên liệu chính là 
khoai mì trộn với dừa sợi 
và nước cốt dừa. Bánh được 
thưởng thức chung với mè 
rang, đường trắng và nước cốt dừa.

Bánh đúc lạc
Bánh đúc lạc là món ăn dân dã mang đậm nét truyền thống 

Việt Nam và đặc biệt phổ biến ở miền Bắc. Món bánh được 
làm từ bột gạo pha với ít nước vôi tôi và để tô điểm cho bánh 
người ta đã thêm những hạt lạc tạo cảm giác ngon mắt, đặc 
biệt cho món ăn. Bánh đúc lạc sẽ ngon hơn khi được chấm 
với tương bần sẽ tạo ra hương vị thanh tạo, bình dị, mang 
đậm hồn quê Việt. Bạn có thể mua bánh như một món quà 
quê để tặng cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức.

Bánh tro
Món bánh tro thơm ngon, vàng óng ăn 

cùng với mật mía ngọt là món bánh truyền 
thống được rất nhiều người ưa thích ở Việt 
Nam. Để tạo ra bánh tro, người ta phải trải 
qua rất nhiều công đoạn. Gạo nếp phải 
được ngâm với nước tro. Sau đó dùng lá 
dong để gói bánh rồi mang đi nấu chín. 
Loại bánh này khi ăn có hương vị dẻo thơm, 
man mát đậm đà khó quên.

Bánh lăn   
Bánh lăn có vẻ không còn quá xa lạ với nhiều gia đình miền 

Trung, loại bánh dân dã, rẻ tiền thường được người dân dùng 
để cúng tổ tiên vào những dịp Tết đến xuân về. Nguyên liệu 
chính là nếp thơm dẻo được rang kỹ, xay hoặc giã mịn thành 
bột, sau đó trộn với nước đường cho tới khi dẻo lại. Điều làm 
cho món bánh đặc biệt là những loại trái cây, rau củ như cà 
chua, quất, cà rốt, bí đao, chuối, gừng, dứa,... Tất cả được cắt 
mỏng, cho vào chảo rim với đường cho tới khi mứt đặc lại. 
Cuối cùng, bột nếp và mứt được nén, lăn thành khối trụ dài, 
khi ăn cắt thành từng khoanh nhỏ nhiều màu sắc.

Bánh lá mơ

Nhắc tới các loại bánh ở miền Tây, bánh lá 
mơ là loại bánh dân dã, mộc mạc được người 
dân vùng sông nước yêu thích. Bánh được 
làm từ các nguyên liệu chính như bột gạo, lá 
mơ, nước cốt dừa. Chỉ với ba thứ nguyên liệu 
tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại đòi 
hỏi rất nhiều tỉ mỉ, cẩn thận để làm. Bánh 
sau khi làm xong thường có màu xanh đậm 
lạ mắt, mỏng, dẹp và dài. Khi ăn, bánh có vị 
thơm béo, ngọt nhẹ và giòn, thường được kết 
hợp với nước cốt dừa.

Bánh cuốn ngọt
Khắp nơi ở miền Tây, ta có thể 

bắt gặp những thúng bánh cuốn 
ngọt được rao bán, từ chợ huyện 
hay bến phà. Bánh được làm từ 
bột gạo tráng mỏng và dai dai,  
bên trong là có thể là đậu xanh, 
dừa bào hay khoai môn thơm béo, 
được rắc lên trên là muối mè, 
muối đậu.

Bánh phu thê
Bánh phu thê là loại bánh ngọt cổ truyền 

ở Việt Nam. Bánh được làm bằng tinh bột 
gạo nếp vàng, cùng với nhân bánh đậu 
xanh, sợi dừa tạo cảm giác giòn dai của vỏ 
bánh, kết hợp với cảm giác ngậy béo, sần 
sật của nhân. Ở nhiều nơi tại Việt Nam bánh 
được sử dụng như một lễ vật đựng trong 
các tráp ăn hỏi. Trong đám cưới người ta 
cũng dùng bánh này làm món tráng miệng.



SỐ: 25 (65) - THỨ BA, 01-6-2021 15XÃ HỘI

Tôm khô Cà Mau
Do đặc điểm tự nhiên, Cà Mau là 
tỉnh cuối cùng nơi cực Nam Tổ 
quốc. Cà Mau có rất nhiều đặc sản 
hấp dẫn, nhưng trứ danh nhất phải 
nói đến con tôm khô. Tôm khô Cà 
Mau không chỉ nức tiếng trong 
nước mà còn lan ra thị trường 
quốc tế, như một sản vật hảo 
hạng của vùng sông nước 
Việt Nam.

Từ những năm 30 – 40 của thế kỷ 
trước, nghề làm tôm khô đã xuất hiện 
nơi đây. Thời đó, tôm tép đầy sông, người 

dân dùng nò, đó, vó, chài, trể…để bắt. Ăn không 
hết mới đem đi làm khô, làm mắm để dành ăn 
dần. Đặc biệt, khi mùa xuân đến, tiếng đập bao 
bình bịch, nhiều người tụm năm tụm bảy bóc vỏ 
tôm để chuẩn bị món ngon ngày Tết là hình ảnh 
quen thuộc dễ bắt gặp ở mảnh đất này.

Con tôm Cà Mau, bao gồm tôm sông, tôm biển 
và tôm nuôi. Ngoài mặt hàng đông lạnh xuất 
khẩu, thì thương hiệu tôm khô cũng nổi tiếng 
khắp trong và ngoài nước bởi hương vị rất riêng 
và hấp dẫn. Các huyện ven biển của tỉnh Cà Mau 
đâu đâu cũng có cơ sở chế biến tôm khô. Nhưng 
nhiều và nổi tiếng nhất là huyện Ngọc Hiển. 
Toàn huyện có 25 cơ sở sản xuất tôm khô có quy 
mô lớn, nhỏ khác nhau. Mỗi tháng, sản xuất bình 
quân từ 25 – 30 tấn. Lợi nhuận trên một trăm tỷ 
đồng mỗi năm, giải quyết công ăn, việc làm cho 
hàng ngàn lao động nông thôn.

Con tôm, con tép nào cũng có thể đem đi làm 
khô. Nhưng ngon nhất vẫn là con tôm Rạch Gốc 
hoặc Bảy Háp. Bởi chúng sinh trưởng trong môi 
trường nước lợ, cửa sông phù sa, màu mỡ nhiều 
thức ăn nên con tôm ngọt và chắc thịt. Tôm 
thường được bắt theo con nước rằm và con nước 
30 hàng tháng.

Con tôm sông không lớn lắm. Kích cỡ trung 
bình chừng gần ngón tay, vỏ cứng dày. Sau khi 

bắt lên khỏi mặt nước, một vài 
giờ có thể còn sống, thịt tôm khi 

luộc có màu đỏ tự nhiên.
Trung bình 10kg tôm tươi thì thành 

phẩm 1kg tôm khô. Con tôm sau khi bắt 
lên được cho vào chảo luộc. Luộc tôm không cần 
đổ nước nhiều. Lửa bếp phải thật lớn ngọn, nước 
đang sôi thì cho ngay con tôm tươi vào chảo, 
khoảng 5 phút để con tôm vừa chín thì vớt ra 
ngay. Nếu để lâu thịt tôm sẽ dai và dính vỏ.

Thường người ta luộc tôm vào buổi hừng sáng 
để có nhiều thời gian phơi cho được nắng. Con 
tôm phơi được nắng là chỉ phơi trong hai ngày. 
Nếu phơi lâu hơn, tôm khô sẽ có mùi khai và bị 
mất màu. Trước đây, người ta chỉ lợi dụng nắng 
trời để phơi chứ không dùng lò sấy. Nếu là dân 
sành ăn, khi gặp phải con tôm sấy là biết ngay vì 
nó bị khô hóc, thịt mất độ dai và nhạt, mặc dù 
trông bề ngoài chúng chẳng khác gì nhau.

Hiện tại, do số lượng tôm khô cung ứng cho 
thị trường ngày càng lớn và quanh năm, đa phần 
người làm khô sử dụng máy móc để kịp sản 
xuất. Nhiều cơ sở sản xuất ở Rạch Gốc đã đầu 
tư máy sấy, máy bóc vỏ, máy phân cỡ, máy sàn 
phân… để sản xuất tôm khô. Tôm khô hiện tại 
có nhiều loại và giá cả khác nhau, dao động từ 
500.000 đồng đến trên dưới 01 triệu đồng/kg 
tùy theo lớn nhỏ.

Mỗi khi Tết đến xuân về, món tôm khô củ kiệu, 
bánh tét là một món ăn phổ biến ở Cà Mau. Còn 
ngày thường, chỉ cần dĩa tôm khô, chai rượu đế 
là thành một món đãi bạn tâm giao. n

Hội chợ trái cây Bình Phước được 
tổ chức trong tháng 6/2021

Hội chợ trái cây và hàng nông sản 
tỉnh Bình Phước lần thứ V/2021, dự 
kiến diễn ra trong tháng 6/2021. Hội 
chợ phải gắn kết được việc quảng bá 
thương hiệu trái cây của tỉnh với kết 
nối cung cầu, sản phẩm trưng bày 
đảm bảo đạt các tiêu chí, chứng nhận 
trái cây sạch an toàn. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp thời gian gần đây, 
Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh 
Bình Phước lần thứ V/2021 được UBND 
tỉnh tổ chức lần này có quy mô nhỏ 
hơn với khoảng 200 gian hàng. Trong 
đó, có 100 gian hàng của các doanh 
nghiệp, trang trại, hợp tác xã của tỉnh, 
20 gian hàng trưng bày các sản phẩm 
cây giống chất lượng cao, 40 gian hàng 
dành cho các sản phẩm đặc trưng của 
các vùng miền trong cả nước...

Khoảng 100 tấn quả vải Việt Nam 
dự kiến sẽ được xuất khẩu sang 
các bang Nam Úc và Tây Úc

Trong năm 2020, mặc dù do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, cước hàng 
không chưa được thuận lợi và việc vận 
chuyển đường biển cũng gặp nhiều 
bất cập như vấn đề đặt lịch xuất hàng, 
thời gian tàu biển đi dài ngày hơn,..
kim ngạch xuất khẩu quả vải Việt Nam 
sang Úc trong năm 2020 vẫn tăng 
188% so với cùng kỳ năm 2019. Có 
được sự tăng trưởng này là nhờ các 
nỗ lực chung của các cơ quan trong 
nước, các doanh nghiệp hai nước và 
các biện pháp thúc đẩy thị trường. 
Trong đó, có việc khảo sát và phát 
hiện người tiêu dùng chưa quen với 
quả vải qua chiếu xạ, vỏ bị ngả vàng. 
Do đó, Thương vụ đã điều chỉnh chiến 
lược quảng bá, xúc tiến phù hợp.

DIỆP PHƯƠNG
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
GẮN VỚI XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI
Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần đưa du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Đây 
cũng là một trong những hướng đi quan trọng nhằm bảo tồn và phát 
huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Đồng thời, góp phần 
phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lối mở cho du lịch

Những năm gần đây, nhiều bản vùng cao phía 
Bắc các tỉnh: Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Yên 
Bái… đã có doanh thu hàng tỷ đồng/năm nhờ 
cung cấp dịch vụ homestay và các dịch vụ khác. 
Thu nhập của nhiều hộ gia đình tại các bản làng 
làm du lịch đã đạt con số 50-60 triệu đồng/năm.

Từ lâu, việc phát triển du lịch nông thôn gắn 
với xây dựng nông thôn mới là một trong những 
chủ trương của việc phát triển ngành nông 
nghiệp nước ta. Bởi phù hợp với chủ trương tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp và mục tiêu xây dựng 
ngành du lịch Việt Nam thành ngành mũi nhọn 
của cả nước. Trong thời gian tới, để thúc đẩy 
phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền 
vững, cần đảm bảo các nguyên tắc về tôn trọng 
văn hóa địa phương, chia sẻ lợi ích, đảm bảo 

phát triển bền vững và có trách nhiệm. Các mô 
hình phát triển du lịch nông thôn phải phù hợp 
với thực tế của từng vùng, từng địa phương.

Đây là một ngành kinh tế then chốt. Dù vậy, 
vẫn cần sự sự hài hòa giữa phát triển kinh tế du 
lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong 5 
năm qua, vai trò của du lịch nông thôn thể hiện 
rõ trên ba khía cạnh: góp phần đưa giá trị của 
nông nghiệp và nông thôn lên cao, góp phần 
phát triển ngành nghề nông thôn bằng các sản 
phẩm OCOP và phát huy giá trị văn hóa của các 
vùng miền. Qua đó, nâng cao giá trị sản xuất 
nông nghiệp, tăng thu nhập, việc làm cho người 
lao động nông thôn. Các địa phương cần chủ 
động đánh giá tiềm năng, lợi thế và khả năng 
liên kết vùng miền; huy động sự vào cuộc của 
các chuyên gia, các đơn vị du lịch lữ hành khi 
phát triển du lịch nông nghiệp. Tập trung phát 
triển cơ sở vật chất, hạ tầng và dịch vụ phụ trợ. 
Tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao động, 
nhất là lao động nông thôn hoạt động trong 
lĩnh vực này. Tăng cường công tác truyền thông 
quảng bá, xây dựng hình ảnh…

Không nên làm theo phong trào
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới Trung ương, các loại hình du lịch nông 
thôn chủ đạo là du lịch nông nghiệp, du lịch 
sinh thái và du lịch cộng đồng. Các sản phẩm du 
lịch nông thôn hiện đang khai thác tập trung vào 
giá trị cảnh quan sinh thái nông thôn, hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, giá trị văn hóa truyền 
thống của khu vực, sản phẩm nghỉ dưỡng nông 
thôn chất lượng cao,… Hiện cả nước có 73 tuyến 

du lịch có dẫn khách đến các điểm du lịch nông 
thôn, có 365 điểm du lịch nông thôn.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch nông thôn 
vẫn tồn tại một số hạn chế như công tác quy 
hoạch cho du lịch cộng đồng, làng nghề, trang 
trại sinh thái gần như chưa có. Cơ chế quản 
lý cho mô hình du lịch nông thôn, hạ tầng và 
nguồn nhân lực và đảm bảo chuỗi du lịch với 
các công ty lữ hành vẫn còn kẽ hở. Du lịch nông 
thôn chủ yếu quy mô nhỏ, do các doanh nghiệp, 
hộ gia đình, tổ hợp tác cung cấp. Hiện nay, mô 
hình tổ chức du lịch nông thôn chủ yếu mang 
tính chất tự phát và chưa có chính sách tổng 
thể cho phát triển du lịch nông thôn ở cấp quốc 
gia. Các chính sách phát triển chủ yếu hiện nay 
lồng ghép vào các chương trình phát triển và các 
chính sách đặc thù của từng địa phương.

Vì vậy, trong chiến lược phát triển du lịch Việt 
Nam đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã 
giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chủ trì, phối hợp với Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du 
lịch lồng ghép nội dung phát triển du lịch nông 
thôn vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. 

Hướng tới mục tiêu kép

Phát triển du lịch nông thôn trong thời kỳ 
Covid-19 là một cơ hội cho ngành du lịch phát 
triển. Bởi khách du lịch ngày càng có xu hướng 
đến với thiên nhiên, các điểm du lịch hoang sơ 
và tránh xa các điểm du lịch đông khách truyền 
thống. Theo đại diện Tổng cục Du lịch cho biết, 
tiêu chí về du lịch cộng đồng đã có cần áp dụng 
bài bản rộng rãi hơn. Địa điểm du lịch cộng 
đồng phải đảm bảo ba điều kiện: có đăng ký 
kinh doanh, đảm bảo các điều kiện về an ninh 
trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh 
thực phẩm và đảm bảo các điều kiện tối thiểu về 
cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ khách du lịch.

Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, 
Thể Thao và Du lịch bày tỏ, du lịch nông thôn, 
du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trong xu thế 
chung phát triển của nhiều địa phương đang 
triển khai đã cho thấy những hiệu quả trong thúc 
đẩy phát triển nông thôn, chuyển biến trong đời 
sống nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Tuy nhiên, việc tổ chức quản lý hoàn toàn 
tự do, không có kinh  nghiệm. Điều đó, cho thấy 
việc xây dựng Đề án phát triển hiệu quả gắn 
với xây dựng nông thôn mới, chương trình phát 
triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát 
triển nội lực và gia tăng giá trị - OCOP cần sớm 
có hành lang pháp lý, định hướng chung.

Để thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn trong 
giai đoạn tới theo hướng bền vững, cần có các 
định hướng, giải pháp phát triển du lịch nông 
thôn. Trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc về tôn 
trọng văn hóa địa phương, chia sẻ lợi ích, đảm bảo 
phát triển bền vững và có trách nhiệm. Các mô 
hình phát triển du lịch nông thôn phải phù hợp 
với thực tế của từng vùng, từng địa phương. n 

HẠ DUYÊN
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BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP. HỒ CHÍ MINH:

Sớm đưa cơ sở 2 thành cơ sở y tế chuyên sâu 
khu vực phía Nam và khu vực Đông Nam Á
Sau hơn 30 năm thành lập và phát 
triển, hiện nay, Bệnh viện Ung 
Bướu TP. Hồ Chí Minh là bệnh viện 
chuyên khoa hạng I. Bệnh viện 
đảm nhận nhiệm vụ khám, chữa 
bệnh chuyên ngành ung bướu cho 
nhân dân.

Để đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh 
của người dân, bệnh viện Ung bướu 
TP.HCM đã đầu tư xây dựng cơ sở 

2 với tổng giá trị là 5.845 tỉ đồng. Cơ 
sở 2 của bệnh viện có quy mô 1.000 
giường theo tiêu chuẩn quốc tế, 
đầu tư trang thiết bị y khoa hiện 
đại. Giám đốc bệnh viện Ung 
bướu TP. HCM nhận định, mục 
tiêu tới là để cơ sở 2 sớm trở 
thành cơ sở y tế chuyên sâu khu 
vực phía Nam và khu vực Đông 
Nam Á. Đây cũng đang là hướng đi 
của tập thể lãnh đạo và cán bộ y bác 
sĩ của bệnh viện.

Trong thời gian tới, bệnh viện 
Ung bướu TP. Hồ Chí Minh cơ sở 
2 sẽ tập trung xây dựng uy tín – 
thương hiệu; đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật 
mới; ứng dụng y tế thông minh; đổi mới hoạt 
động đăng ký khám chữa bệnh theo hướng phục 
vụ tốt cho bệnh nhân nhằm góp phần kéo giảm 
tình trạng người dân ra nước ngoài khám chữa 
bệnh. Bệnh viện cần tập trung xây dựng kho 
thuốc điện tử, hồ sơ điện tử, bệnh án điện tử. 
Đẩy mạnh chương trình không dùng tiền mặt 
nhằm giảm thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng 
của bệnh nhân. Hướng đến mục tiêu để cơ sở 2 
của bệnh viện sớm trở thành cơ sở y tế chuyên 
sâu khu vực phía Nam và khu vực Đông Nam Á. 

TS.BS. Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh 
viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh khẳng định:  
Ban Giám đốc bệnh viện đã sẵn sàng triển khai 
về nhân sự, các quy trình chuyên môn và quy 
trình chuyển nguồn bệnh nhân đang điều trị 
trong ngày tại cơ sở cũ hiện hữu (hiện đang quá 
tải) sang khu điều trị tại Cơ sở 2 khi các hạng 
mục của công trình được bàn giao cho bệnh 
viện trong thời gian tới, như cam kết của Ban 
Quản lý dự án.

Hiện nay, mỗi ngày Bệnh viện Ung bướu TP. 
Hồ Chí Minh phải tiếp nhận trung bình 1.000 
lượt bệnh nhân đến điều trị trong ngày. Bình 
quân, trong ngày có khoảng 200 lượt xạ trị và 
400 lượt hóa trị. Trong khi chờ bàn giao khu điều 
trị nội trú, việc đưa khu điều trị trong ngày của 
cơ sở 2 sớm đi vào hoạt động là một nhu cầu 
cấp thiết, sẽ giải quyết tình trạng quá tải tại khu 
khám bệnh của bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí 
Minh. Kế hoạch cụ thể như sau: Ban Quản lý dự 
án khẩn trương bàn giao cho bệnh viện để đưa 

06 hệ thống xạ trị gia tốc phục vụ 
người bệnh đến xạ trị trong ngày. Bàn 

giao khu pha chế thuốc tập trung 
và 100 giường điều trị trong ngày 
phục vụ người bệnh đến hóa trị. Kế 

đến, đưa các trang thiết bị chẩn đoán như C.T 
scanner, MRI, PET – CT, SPECT-CT, SPECT và 
khu nội soi đi vào hoạt động phục vụ các bệnh 
nhân đến tái khám theo hẹn sau thời gian xuất 
viện (không cần xạ trị và hoá trị). Theo kế hoạch 
này, khi khu điều trị ban ngày của Cơ sở 2 đi vào 
hoạt động, công suất phục vụ lên đến 240 lượt xạ 
trị và 300 lượt hóa trị mỗi ngày. Điều này sẽ giảm 
tải khoảng 70 – 80% lượng bệnh nhân điều trị 
ban ngày của bệnh viện.

Theo kế hoạch của Ban Giám đốc bệnh viện, 
trong tháng 5/2021, bệnh viện sẽ bắt đầu đưa 
người bệnh ngoại trú của khoa nội về cơ sở 2 
điều trị và hóa trị trong ngày. Người bệnh đến từ 
các tỉnh và thành phố Thủ Đức, chiếm khoảng 
80% bệnh nhân điều trị ban ngày của bệnh viện, 
được giới thiệu và hướng dẫn về cơ sở 2 để tiếp 
tục điều trị. Cơ sở hiện nay của bệnh viện sẽ 
dành cho các bệnh nhân của các quận, huyện 
còn lại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Về nguồn nhân lực, TS.BS. Phạm Xuân Dũng 
– Giám đốc bệnh viện cho biết: Bệnh viện đã 
chuẩn bị đủ nguồn nhân lực phục vụ tại cơ sở 
2 với 1.350 người, đạt chuẩn nhân lực của bệnh 
viện hạng 1 (1,35 nhân lực cho 1 giường bệnh nội 
trú). Trong đó: 297 Bác sĩ, 650 điều dưỡng, 40 
dược sĩ, 120 kỹ thuật viên và các nhân viên hành 
chính hỗ trợ. Đa số nhân viên (gần 2/3 trong 
tổng số 1.350 nhân viên) làm việc ở cơ sở 2 là 
các nhân viên y tế có thâm niên làm việc nhiều 
năm tại bệnh viện, với nhiều chuyên gia đầu 
ngành. Bên cạnh đội ngũ nhân viên y tế nhiều 
kinh nghiệm được điều chuyển, đến nay bệnh 

viện cũng đã tuyển thêm 500 nhân viên mới để 
làm việc tại cơ sở 2. Đặc biệt, tất cả các bác sĩ 
được tuyển dụng đều đã hoặc đang được đào tạo 
bác sĩ Chuyên khoa 1 hoặc Thạc sĩ bác sĩ chuyên 
ngành ung bướu và các chuyên ngành hỗ trợ 
khác, sẵn sàng đảm bảo chất lượng khám chữa 
bệnh chuyên khoa ung bướu.

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

NHÓM PV

Một góc khu hóa trị trong ngày khang trang tại BV Ung 
bướu cơ sở 2

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh

TS.BS. Phạm Xuân Dũng – 
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu
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PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP 
ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19

Dự Lễ phát động tại điểm cầu trung ương 
có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư 

Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung 
ương; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên 
của Mặt trận, các bộ, ban, ngành trung ương, đại 
diện các tập đoàn, doanh nghiệp…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt 
Nam, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ 
Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã phát động “Toàn 
dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19”.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, kể từ khi 
đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, với quyết 
tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta đã hành động quyết liệt, “chống dịch như 
chống giặc”, bước đầu đạt được kết quả rất quan 
trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, sức 
mạnh đoàn kết của toàn thể nhân dân, chúng ta 
vừa cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, vừa thực 
hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. Góp phần tổ chức thành công Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dân 
cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt 
Nam, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam kêu gọi 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, 

Ngày 27/5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
(UBTƯMTTQ) Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên 
góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến trong 
toàn quốc nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và 
ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết 
tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ 
phát động  (Ảnh: Diệp Vinh Uyên)

đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người 
nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt 
Nam nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, 
trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm 
quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa 
phương, đơn vị trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. Toàn thể nhân dân đồng 
lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của 
cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được: khu dân 
cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an 
toàn, cả nước an toàn.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Việt Nam là dân tộc 
có truyền thống đoàn kết sắt son, luôn thể hiện 
được bản lĩnh, ý chí vững vàng mỗi khi đương 
đầu với mọi hiểm nguy, thách thức. Không có 
khó khăn nào không thể vượt qua. Tại thời điểm 
này, phẩm chất của dân tộc Việt Nam lại một lần 
nữa được phát huy khi đương đầu với đại dịch 
Covid-19. Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm động và 
biết ơn đối với đội ngũ cán bộ y tế đang ngày 
đêm bám sát các các điểm nóng như: Bắc Giang, 
Bắc Ninh…, chấp nhận rủi ro để kiềm chế đại 
dịch, bảo vệ tính mạng của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực 
của toàn bộ hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo Quốc 
gia, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, 
các đoàn thể nhân dân, các lực lượng trực tiếp 
tham gia phòng, chống dịch. Nhất là Bộ Y tế, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng...

Nhắc lại năm 2020 là năm đầy khó khăn, thách 

thức do đại dịch Covid-19, Chủ tịch nước nêu 
rõ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, 
nước ta đã kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, ngăn 
chặn sự lây lan trong cộng đồng. Thực hiện 
thành công nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm sức khỏe 
của người dân vừa duy trì sản xuất kinh doanh 
và bảo đảm an sinh xã hội. Với tinh thần đoàn 
kết, “lá lành đùm lá rách”, Việt Nam đã trở thành 
điểm sáng của thế giới trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 với hiệu quả cao và chi phí 
thấp. Theo Chủ tịch nước, những thắng lợi bước 
đầu này có được là nhờ niềm tin sắt son, tinh 
thần đoàn kết, sự đồng lòng ủng hộ của người 
dân và sự hòa quyện của “ý Đảng, lòng dân”.

Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn, trân trọng, 
ghi nhận những đóng góp quý giá của các nhà 
hảo tâm và tất cả đồng chí, đồng bào, nhờ đó đã 
bổ sung nguồn lực, cùng chính quyền các cấp hỗ 
trợ kịp thời các cá nhân, hộ gia đình trong nước, 
người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước bối cảnh đợt dịch thứ tư bùng phát 
mạnh trở lại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
cho biết, Chính phủ đang nỗ lực chỉ đạo ngành 
y tế khẩn trương khai thác nguồn cung ứng và tổ 
chức tiêm vaccine cho nhân dân trên cả nước. 
Chính phủ đã lập Quỹ Phòng chống Covid-19 
từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác. Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động đề xuất với 
Đảng, Nhà nước tổ chức phát động, vận động 
nguồn lực xã hội chia sẻ, đồng hành cùng Chính 
phủ và các ngành trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc đề nghị các cấp, các ngành và toàn dân 
quán triệt tinh thần “chống dịch như chống 
giặc”. Đề nghị Chính phủ dồn mọi nguồn lực, 
quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong 
phòng, chống đại dịch Covid-19. Kiểm soát 
nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt 
để từ bên trong, truy vết thần tốc, khoanh vùng 
nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa và giãn 
cách xã hội ở phạm vi và thời hạn cần thiết, 
chặn đứng nguồn lây. Đề cao chiến lược “5K + 
vaccine”. Thần tốc xét nghiệm và tiêm vaccine 
cho nhân dân. Bảo đảm an toàn ở mức cao nhất 
cho các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu dân cư 
đông người.

Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm 
đủ vaccine phòng Covid-19 ở thời điểm này có ý 
nghĩa chiến lược, quyết định rất lớn đến thành 
quả chống dịch, đưa xã hội trở lại nhịp sống 
bình thường cũng như thực hiện thắng lợi mục 
tiêu kép. Chủ tịch nước cũng đề nghị tiếp tục 
duy trì thông tin đến người dân một cách chính 
xác, kịp thời, hiệu quả, góp phần tạo động lực 
xã hội, nâng cao nhận thức, chủ động của người 
dân trong cuộc chiến chống dịch. n PV

Toàn cảnh Lễ phát động tại điểm cầu trung ương



SỐ: 25 (65) - THỨ BA, 01-6-2021 19XÃ HỘI

Tăng cường thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trong hoạt động vận 
tải hành khách

BÌNH THUẬN: 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao 
thông vận tải và UBND tỉnh Bình 
Thuận về phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, Sở Giao thông vận tải 
Bình Thuận đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các 
đơn vị, doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn 
tỉnh triển khai các biện pháp cấp 
bách để phòng, chống dịch bệnh 
trong hoạt động vận tải khách.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến hết sức phức tạp, Sở Giao thông vận 
tải đã có các công văn số 1163/SGTVT-VP 

ngày 04/5/2021; Công văn số 1210/SGTVT-VP 
ngày 08/5/2021; Công văn số 1234/SGTVT-VP 
ngày 11/5/2021; Thông báo số 1293/TB-SGTVT 
ngày 17/5/2021; Công văn số 1308/SGTVT-
QLVTPTNL ngày 17/5/2021; Công văn số 1408/
SGTVT-VP ngày 21/5/2021. Mới đây là công văn 
1488/SGTVT-VP ngày 27/5/2021 đề nghị các đơn 
vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận 
tải khách, các cảng, nhà ga, bến xe trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các 
quy định, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông 
vận tải, UBND tỉnh Bình Thuận, cơ quan y tế và 
các văn bản của Sở Giao thông vận tải nêu trên.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải lưu ý tất cả 
các đơn vị, doanh nghiệp, chủ phương tiện vận 
tải khách phải lập danh sách hành khách của 
từng chuyến xe/tàu có đầy đủ các thông tin (họ 
và tên, năm sinh, giới tính, số CMND/CCCD/hộ 
chiếu, địa chỉ nơi cư trú hoặc công tác, số điện 
thoại liên lạc) và lưu trữ theo đúng quy định. Kịp 
thời cung cấp, báo cáo danh sách hành khách 
cho Sở Giao thông vận tải (qua Phòng Quản lý 
Vận tải, Phương tiện và Người lái) để phục vụ 
công tác tổng hợp, báo cáo và truy vết dịch bệnh 

theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
Tổ kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giao thông vận 
tải thành lập theo Quyết định số 307/QĐ-SGTVT 
ngày 08/5/2021 tăng cường thường xuyên công 
tác kiểm tra theo nhiệm vụ được giao; lập biên 
bản kiểm tra và báo cáo, kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền xử lý những đơn vị, doanh nghiệp 
không thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực 
lượng Thanh tra giao thông và các thành viên 
tham gia Tổ kiểm tra liên ngành tăng cường 
kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ, đón 
trả khách không đúng nơi quy định, đặc biệt là 
tại các cây xăng, quán ăn dọc các tuyến quốc 
lộ. Chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng 
phân công lực lượng tham gia các tổ, chốt kiểm 

tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các 
tuyến đường bộ, nhà ga, bến cảng theo yêu cầu 
của cơ quan có thẩm quyền.

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người 
lái phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, cập nhật 
thông báo hàng ngày của cơ quan y tế về các 
vùng, địa phương được công bố có dịch. Kịp thời 
chuyển thông báo đến các đơn vị vận tải đường 
bộ, đường thủy, cảng, nhà ga, bến xe biết và thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. 
Tổng hợp cáo cáo tình hình, kết quả thực hiện 
hàng ngày, kèm theo bảng số liệu hành khách.

Quá trình triển khai thực hiện, Sở Giao thông 
vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến 
tình hình, văn bản chỉ đạo và công bố của các 
cơ quan có thẩm quyền để có sự điều chỉnh cho 
phù hợp, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch 
bệnh Covid -19 và đáp ứng yêu cầu vận tải khách 
trên địa bàn tỉnh. n  PV

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (BỘ NN&PTNT) CHÍNH THỨC 
THÔNG BÁO NGƯNG NHẬP HEO SỐNG TẠI THÁI LAN VÀO VIỆT NAM

Ngày 22/5, cơ quan Thú y vùng III và lực lượng 
chức năng tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành tiêu 
hủy 980 con heo nhập khẩu từ Thái Lan do 

mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, với tổng giá trị 6,2 tỷ 
đồng. Với tình hình dịch bệnh như vậy, Bộ NN&PTNT 
chính thức có thông báo ngưng nhập khẩu heo sống 
từ Thái Lan về Việt Nam.

Số heo bị tiêu hủy do Công ty TNHH MTV Senat, 
địa chỉ xóm Quán, Thanh Ninh, Phú Bình, tỉnh Thái 
Nguyên nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa 
khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 
Trị vào ngày 19/5.

Sau khi nhập khẩu, heo được đưa về cách ly tại một 
trang trại ở thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam 
Lộ, tỉnh Quảng Trị. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm của cơ 
quan chức năng cho thấy, số heo trên dương tính với 
virus tả lợn châu Phi.

Để ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập 

vào Việt Nam làm lây lan dịch bệnh cho đàn heo nuôi 
trong nước, Bộ NN&PTNT đã có công văn số 3157/
BNN-TY ngày 28/5/2021 gửi Đại sứ quán Thái Lan 
tại Hà Nội về việc tạm ngưng nhập khẩu heo sống 
để giết mổ từ Thái Lan vào Việt Nam bắt đầu từ ngày 
30/6/2021.

Đối với những lô heo sống đã được doanh nghiệp 2 
nước ký hợp đồng mua bán và sẽ vận chuyển về Việt 
Nam đến hết ngày 29/6/2021, Bộ NN&PTNT vẫn tiếp 
tục cho phép nhập khẩu vào Việt Nam và chỉ đạo cơ 
quan thú y tổ chức kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an 
toàn dịch bệnh và VSATTP.

Bộ NN&PTNT giao Cục thú y phối hợp với các cơ 
quan có thẩm quyền của Thái Lan đánh giá tình hình 
hình dịch bệnh trên đàn heo nuôi để giết mổ làm thực 
phẩm của Thái Lan, xem xét cho nhập khẩu trở lại khi 
tình hình dịch bệnh được đảm bảo.

 HẠ DUYÊN
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VƯƠNG QUỐC ANH, xứ sở sương mù xinh đẹp
Là một trong những thành phố đa văn hóa 
nhất trên thế giới, sự rộng lớn của London 
vừa khiến người ta mê hoặc, vừa gây bối rối 
cho những du khách lần đầu đặt chân đến 
đây. Thay vì cố gắng tham quan toàn bộ 
thành phố, bạn hãy tập trung khám phá một 
số khu có nét đặc trưng riêng.

Cung điện Buckingham
Cung điện Buckingham là dinh thự chính thức của hoàng gia 

Anh từ năm 1837, nơi ở và nơi làm việc sang trọng của Nữ hoàng 
Elizabeth II. Nơi đây chỉ cho phép khách du lịch tham quan vào 
mùa hè mỗi năm. Các bức tường của cung điện đã chứng kiến 
vô số các quyết định quốc gia, yến tiệc xa hoa và lễ đón tiếp các 
quan chức nước ngoài. 

 Đồng hồ Big Ben
Big Ben – Biểu tượng quý 

giá của đất nước Anh. Một 
trong 75 địa điểm du lịch 
Châu Âu cổ kính đến hiện 
đại bạn không nên bỏ qua. 
Biểu tượng này thường xuất 
hiện trong nhiều bộ phim 
nổi tiếng trên thế giới như 
Love Actually, Notting Hill, 
Bridget Jones’s Diary. Có lẽ 
vì thế mà bất cứ du khách 
nào đến đây đều không 
quên check in tại đây.

Cung điện Westminster
Được xem là tòa nhà Nghị Viện, là nơi họp của Viện Quý tộc và viện Thứ dân, nằm 

gần bờ sông Thames, gần tòa nhà chính phủ. Đây cũng là một trong những địa 
điểm du lịch đẹp ở Anh quốc thu hút đông đảo du khách khi đến Anh. Cung điện 
Westminster được UNESCO công nhận là di sản thế giới.  

 Bảo tàng Anh
Tòa nhà chính được thiết kế theo kiến trúc Hy 

Lạp cổ đại bởi kiến trúc sư Robert Smirke vào năm 
1823. Đây là tòa nhà hình hộp chữ nhật với bốn chái 
mỗi phía là mỗi cột trụ. Lối kiến trúc này thịnh 
hành vào những năm 1750, khi người châu Âu muốn 
tái hiện lại những kiến trúc thời Hy Lạp cổ.

Nhà thờ Thánh Paul
Nhà thờ Thánh Paul được xem là thánh đường 

hoa lệ giữa lòng thành phố, tọa lạc trên ngọn đồi 
Ludgate, địa điểm cao nhất ở Luân Đôn. Công trình 
được thiết kế vào thế kỉ 17 bởi kiến trúc sư được 
phong tước hiệp sĩ Christopher Wren (1632 – 1723). 
Nhà thờ mang đậm nét kiến trúc Baroque và là nhà 
thờ lớn thứ hai ở Anh, sau nhà thờ Liverpool. Ngoài 
ra, mái vòm của nhà thờ này ghi nhận kỉ lục lớn thứ 
2 trên thế giới nhưng cao nhất thế giới.

GIA HUY
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Tòa tháp của thủ đô London
Tháp London đóng một vai trò nổi bật 

trong lịch sử Anh. Toà tháp từng bị bao 
vây nhiều lần, và việc điều hành nó được 
nhận định là quan trọng như điều hành 
đất nước. Từ đầu thế kỷ 14 cho đến khi 
vua Charles II cai trị, lễ đăng quang của 
một quốc vương sẽ được tiến hành theo 
hình thức diễu hành từ tòa tháp đến 
Westminister Abey. Vào cuối thế kỷ 15, lâu 
đài là một nhà tù. Dưới thời Tudors, tháp 
được sử dụng ít hơn, gần như chỉ với vai 
trò là nơi ở của hoàng gia, các pháo đài 
dần bị lãng quên, không còn được sử dụng 
để đối phó với pháo binh.

Warner Bros. Studio Tour London – 
Thế giới Harry Potter

Luân Đôn là điểm đến đáng mơ ước cho các 
Potterheads – fan ruột của series nổi tiếng Harry 
Potter. Đến Warner Bros. Studio Tour London – 
Thế giới Harry Potter nổi tiếng ở Anh này, bạn sẽ 
được rảo bước theo từng giai đoạn làm phim, các 
phân cảnh hậu trường (behind-the-scenes), các 
điểm trưng bày những phân cảnh trong phim, 
phục trang, những bí mật hay thông tin về những 
hiệu ứng đặc biệt hoặc đồ hoạ cho bộ phim.

Bảo tàng tượng sáp 
Madame Tussaud’s

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds được 
lấy theo tên của Bà Marrie Tusssaud, với tên 
khai sinh là Anna Maria Grosholtz (1761 – 
1850) sinh ra tại Strasbourg, Pháp. Mẹ của 
bà là quản gia cho Tiến sĩ Philippe Curtius ở 
Bern, Thụy Sĩ, nổi tiếng là một người có khả 
năng đặc biệt làm ra những mô hình người 
bằng sáp. Chính vị tiến sĩ này đã dạy Marrie 
Tusssaud làm ra những mẫu tượng sáp.  

Đu quay khổng lồ Coca-
Cola London Eye

Còn gì lãng mạn hơn khi ngồi trên 
đu quay khổng lồ được mệnh danh là 
“con mắt Luân Đôn” để ngắm cảnh 
thành phố lên đèn, đẹp lộng lẫy. 
Coca-Cola London Eye có thể xem 
là một vị trí đắc địa ngay trong trung 
tâm thành phố, nằm tại bờ nam dòng 
sông Thames uốn lượn dịu dàng, xung 
quanh là những tòa nhà cổ kính xen kẽ 
những tòa nhà cao tầng.

Khu vườn ở Chelsea
Khu vườn ở Chelsea được khánh thành từ năm 1673. 

Bên trong những bức tường vững chắc bao bọc hơn 
5000 loại cây gồm các loại hoa và thảo mộc quý trên 
toàn thế giới tập trung về. Một thế giới thực vật sinh 
động gồm các loại hoa mọc tự nhiên và nhiều cây bon 
sai được các nghệ nhân cắt tỉa cực kỳ công phu. Khu 
vườn Chelsea vừa là một thắng cảnh tham quan tuyệt 
đẹp, vừa là một mảng xanh rộng lớn với khí hậu trong 
lành cho những cuộc dạo bộ vào những ngày nắng đẹp.

York Minster
YorkMinster là một trong những nhà thờ cổ kính nhất Bắc Âu, được xây dựng vào 

năm 1230 và hoàn thành vào năm 1472. York lôi cuốn bạn bởi câu chuyện lịch sử 
huyền ảo và vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Nhà thờ York còn có những con đường cong cong 
duyên dáng, những bức rêu phong cổ kính cùng những tòa nhà lớn nhỏ trong khuôn 
viên nhà thờ mang phong cách vừa cổ kính vừa hiện đại nhưng vẫn thể hiện sự uy 
nghiêm và tĩnh mịch.

Cotswolds
Cotswolds là một dãy đồi ở phía tây - miền 

Trung nước Anh và đại diện cho cảnh đẹp của 
xứ sở sương mù này. Cotswolds được đặc trưng 
bởi những ngôi nhà được xây bằng đá sa thạch và 
những khu vườn đẹp. Đây cũng là một trong những 
địa điểm đẹp và yên tĩnh nhất của Anh.
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1. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01/04/2021.

Nghị định được ban hành nhằm thực hiện nhiệm 
vụ Chính phủ được giao tại Luật Doanh nghiệp năm 
2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) về 
quy định chi tiết một số điều của Luật về doanh 
nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công 
ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố 
thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

2. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 
của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 
xã hội. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 
01/4/2021.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục 
những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn 
thi hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội.

3. Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng 
xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 
01/4/2021.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục một 
số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành 
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, 
đảm bảo phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/1/2021) và Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư năm 2020 (có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2021).

4. Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 
04 năm 2021 của Chính phủ về quản lý khoáng 
sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2021.

Nghị định được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp 
lý cho việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh 
khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, thời gian dự 
trữ khoáng sản quốc gia, quản lý, bảo vệ khoáng 
sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh 
tế - xã hội tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc 
gia, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác và tạo điều kiện để 
triển khai các dự án phát triển trên mặt tại các 
khu vực có khoáng sản dự trữ quốc gia theo Luật 
Khoáng sản năm 2010.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

5. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 
của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị 
gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 
nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
19/4/2021.

Nghị định được ban hành để tiếp tục gia hạn 
thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê 
đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, tạo điều kiện thúc đẩy xuất nhập khẩu, 
góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức 
tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân 
hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau: 

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất 
trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên 
quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 
nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm 
từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản 
phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và 
plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 
khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và 
tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy 
vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe 
có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; 

c) Xây dựng; 

d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản 
xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản 
âm nhạc; 

đ) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia 

hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu 
thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp 
định, hợp đồng); 

e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; 
sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản 
xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản 
phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); 
sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và 
lắp đặt máy móc và thiết bị; 

g) Thoát nước và xử lý nước thải;

2- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá 
nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành 
kinh tế sau: a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và 
ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ 
giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; b) 
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động 
của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các 
dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức 
tua du lịch; c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và 
giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và 
các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, 
vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim; d) Hoạt 
động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, 
dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến 
máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; đ) Hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng;

3- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, 
cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí 
trọng điểm;

4- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định 
theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 
39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

5- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách 
hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh 
hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 
22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 
dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ 
rủi ro thiên tai. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 
01/7/2021.

Quyết định được ban hành nhằm thực hiện 
nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ được giao tại 
khoản 5 Điều 24 Luật Phòng chống thiên tai năm 
2013 về việc ban hành quy chế dự báo, cảnh báo 
và truyền tin về thiên tai, bảo đảm phù hợp với 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 
chống thiên tai và Luật Đê năm 2020 (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/7/2021). n

LUẬT GIA NGUYỄN ĐỨC HẢI

BAN HÀNH TRONG THÁNG 04 /2021

Ảnh minh họa
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Vi bằng không có giá trị thay thế 
văn bản công chứng, chứng thực

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được 
dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Ngày 08/01/2020, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Nghị định 08) 
về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

Nghị định 08 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 
24/02/2020. Theo đó, Nghị định 08 quy định một số 
điểm đáng lưu ý như sau:

1. Vi bằng không có giá trị thay thế văn bản công 
chứng, chứng thực

Nghị định 08 quy định về giá trị pháp lý của vi 
bằng như sau:

(1) Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, 
văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.

(2) Vi bằng phải được lập bằng văn bản tiếng Việt 
theo sự thỏa thuận giữa người yêu cầu và Trưởng 
Văn phòng Thừa phát lại.

(3) Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự 
kiện, hành vi có thật theo yêu cầu, trong phạm vi 
toàn quốc.

(4) Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét 
khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo 
quy định của pháp luật và là căn cứ để thực hiện 
giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo 
quy định pháp luật.

Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng 
cứ của vi bằng, nếu thấy cần thiết, Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân có thể triệu tập Thừa 
phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm rõ 
tính xác thực của vi bằng. Theo đó, Thừa phát lại, 
cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải có mặt khi 
được Tòa án, Viện kiểm sát triệu tập.

2. Thủ tục lập vi bằng được quy định chặt chẽ
Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi 

bằng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước 
người yêu cầu về vi bằng do mình lập.

Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải 
khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần 
thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng 
chứng kiến việc lập vi bằng.

Nội dung thủ tục được quy định cụ thể như sau:
(1) Người yêu cầu phải cung cấp đầy đủ, chính 

xác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập vi 
bằng (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp. 
Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ cho 
người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người 
yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng.

(2) Vi bằng phải được Thừa phát lại ký vào từng 
trang, đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại và ghi vào 
sổ vi bằng được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định.

(3) Vi bằng phải được gửi cho người yêu cầu và 
được lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy 
định của pháp luật về lưu trữ như đối với văn bản 
công chứng.

(4) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại 
phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến 
Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở 
để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào 
sổ đăng ký vi bằng.

Ngoài thừa phát, về mặt dân sự, thẩm phán hòa 
giải, các nhân viên công lực, chưởng kế, phụ tá 
công lý cũng có thể lập vi bằng.

Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà 
Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận 
phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần 
thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng 
chứng kiến việc lập vi bằng.

Trong các quyền của Thừa phát lại, vi bằng là 
một công việc tương đối mới và gần giống với hoạt 
động công chứng, nhưng rộng hơn.

Nếu công chứng chỉ chứng nhận tính xác thực, tính 
hợp pháp của hợp đồng, giao dịch… bằng văn bản, thì 
lập vi bằng là việc Thừa phát lại lập văn bản trong đó 
ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ 
trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Mua nhà đất công chứng vi bằng có an toàn 
không?

Thực tế hiện nay, nhiều người mua nhà bị 
nhầm tưởng vi bằng thừa phát lại có thể thay 
công chứng.

Giá trị của vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, 
hành vi mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, cụ 
thể trong các trường hợp này là ghi nhận hành vi, 
sự kiện giao nhận tiền, giao nhận giấy tờ, nhà đất 
giữa các bên nên vi bằng không có giá trị thay thế 
văn bản (hợp đồng) công chứng, chứng thực.

Vì không có giá trị pháp lý nên người mua sẽ 
không có quyền sử dụng đối với phần tài sản mà 
mình đã bỏ tiền ra mua. Do vậy, việc xây cất, sửa 
chữa, thế chấp, chuyển nhượng nhà đều không 
được phép.

Một số trường hợp vẫn lập vi bằng chuyển 
nhượng nhà, đất trong khi đã thế chấp tài sản ở 
ngân hàng, cầm cố hoặc chuyển nhượng cho người 
khác (bằng giấy tay) dẫn đến phát sinh tranh chấp.

Như vậy, việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất 
bằng giấy tay, thông qua hình thức lập vi bằng tiềm 
ẩn nhiều rủi ro đặc biệt là bên mua. n

Cảnh báo lừa đảo dịch vụ cấp 
Chứng nhận CE trong đại dịch 
Covid-19

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên 
phạm vi toàn cầu đã làm tăng nhu 
cầu đồ bảo hộ cá nhân (PPE: personal 
protection equipment) và thiết bị y 
tế (medical devices) đã thu hút nhiều 
doanh nghiệp ngoài ngành chuyển 
hướng sản xuất hoặc đầu tư sản xuất hai 
loại sản phẩm nói trên.

Những doanh nghiệp chưa có Chứng 
nhận CE cho các sản phẩm mới của 
mình nên đang phải gấp rút tìm cách 
được phép dán nhãn CE theo yêu cầu 
của nhà nhập khẩu tại châu Âu. Các văn 
bản pháp lý về nhãn CE và thủ tục xin 
cấp quyền dán nhãn CE khá phức tạp và 
tất cả đều bằng ngôn ngữ châu Âu.

Thao túng cổ phiếu, một nhà đầu 
tư bị phạt 550 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
(UBCKNN) cho biết, vừa ra quyết định xử 
phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân 
với số tiền phạt lên tới 550 triệu đồng, vì 
đã sử dụng nhiều tài khoản để tạo cung 
cầu giả, thao túng cổ phiếu.

Ngày 15-4, UBCKNN, ban hành Quyết 
định số 199/QĐ-XPVPHC xử phạt hành 
chính ông N.Q.V (địa chỉ tại 51 Quan 
Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội), số 
tiền 550 triệu đồng vì đã sử dụng 35 tài 
khoản để liên tục mua, bán, giao dịch 
khớp chéo cổ phiếu của CTCP Nông 
nghiệp và Công nghệ cao Trung An 
(MCK: TAR) giữa các tài khoản với nhau, 
mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao 
túng cổ phiếu.

Tăng cường quản lý rủi ro trong 
quản lý thuế

Trong quá trình triển khai áp dụng 
quản lý rủi ro trong quản lý thuế trên 
thực tế thời gian qua có phát sinh một 
số nội dung chưa thực sự phù hợp, cần 
tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để 
phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu 
cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, 
thông lệ quốc tế, cũng như để  bảo 
đảm cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện áp dụng quản lý rủi ro 
trong quản lý thuế.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng 
quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Theo 
Tổng cục Thuế, thực hiện nhiệm vụ được 
phân công dự thảo trình Bộ Tài chính 
hướng dẫn về quản lý rủi ro trong quản 
lý thuế (khoản 6 Điều 9 Luật Quản lý 
thuế số 38/2019/QH14), Tổng cục Thuế 
đã trình Bộ Tài chính các nội dung quan 
trọng về nhiệm vụ này.
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TAND QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ:

ĐỪNG MÃI ĐỂ VI PHẠM THỦ TỤC TỐ TỤNG 
CHỈ LÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

KỲ 1: 

Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm 
quyền của mình, Tòa án ra quyết 
định đình chỉ giải quyết vụ án 
dân sự trong các trường hợp theo 
quy định tại khoản 1 Điều 217 Bộ 
luật Tố tụng dân sự năm 2015 
(BLTTDS). Tại khoản 3 Điều 203 
BLTTDS cũng quy định: Trong thời 
hạn chuẩn bị xét xử quy định tại 
khoản 1 Điều này, tùy từng trường 
hợp, Thẩm phán ra một trong các 
quyết định, trong đó có quyết định 
“Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự”. 
Nhưng thực tế... ?

Vi phạm tố tụng về hình thức lẫn 
nội dung

Ngày 12/01/2016, Tòa án nhân dân (TAND) quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhận đơn khởi kiện 
về việc “đòi trả nợ” của Công ty TNHH MTV Hải 
sản Thái Bình Dương (Thái Bình Dương) đối với 
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam (Agribank – Hội sở) và ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi 
nhánh Cần Thơ (Agribank – Cần Thơ).

Theo nội dung đơn khởi kiện, phía nguyên đơn 
cho rằng: Sau khi Hợp đồng số 01/Catra được ký 
kết ngày 19/10/2012, Công ty Thái Bình Dương đã 
hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Agribank – 
Cần Thơ, hoàn tất số tiền trên hợp đồng vào ngày 
30/10/2012. Cho đến ngày khởi kiện, Agribank 
- Cần Thơ (người bị kiện) vẫn chưa thực hiện việc 
giao trả đàn cá như trong hợp đồng đã ký kết. Công 
ty Thái Bình Dương yêu cầu TAND quận Ninh Kiều 
tuyên buộc Agribank và Agribank Cần Thơ phải trả 
lại số tiền (nợ gốc) 18,5 tỷ đồng và thanh toán tiền 
lãi theo quy định của ngân hàng nhà nước.

Ngày 07/10/2016 (gần 09 tháng sau khi nhận 
đơn khởi kiện của Công ty Thái Bình Dương, TAND 
quận Ninh Kiều ra Thông báo về việc thụ lý vụ án. 
Theo đó, TAND quận Ninh Kiều đã thụ lý giải quyết 
dân sự sơ thẩm số 116/2016/TLST-KDTM về việc 
“Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”. 

Tòa án tự ý chỉ định tổ chức, cá 
nhân phải tham gia tố tụng?

Theo nội dung Thông báo về việc thụ lý vụ án 
dân sự số 116/2016/TLST-KDTM của TAND quận 
Ninh Kiều đã bỏ sót người tham gia tố tụng 
là Agibank – Cần Thơ (theo đơn khởi kiện của 
nguyên đơn). Chỉ giữ lại Agribank – Hội sở ở vị 
trí “Bị đơn”. Đồng thời, TAND quận Ninh Kiều tự 

ý bổ sung những người tham gia tố tụng – với tư 
cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 
trong vụ án là: Công ty TNHH Thanh Ngọc và một 
cá nhân khác. Vì sao người khởi kiện không khởi 
kiện, không có yêu cầu độc lập liên quan đến các 
tổ chức, cá nhân này mà Tòa Dân sự - TAND  quận 
Ninh Kiều lại tự ý “đánh trống, ghi tên”, chỉ định 
để ràng buộc họ phải tham gia tố tụng?

Nghiêm trọng hơn, theo Quyết định đưa vụ án 
ra xét xử số 241/2021/QĐXXST-KD ngày 01/4/2021, 
TAND quận Ninh Kiều lại quyết định đưa ra xét xử 
sơ thẩm “vụ án kinh doanh thương mại” về việc 
“Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” giữa 
Công ty Thái Bình Dương (Nguyên đơn), Agribank 
– Hội sở và những người có quyền lợi và nghĩa vụ 
liên quan (do TAND quận Ninh Kiều “tự ý” chỉ định 
trong Thông báo về việc thụ lý vụ án số 116/2016/
TLST-KDTM). (!?)

Theo Thông báo về việc thụ lý vụ án thì đây là vụ 
án dân sự sơ thẩm. Đến khi TAND quận Ninh Kiều 
ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, 
thì vụ án dân sự đã trở thành vụ án kinh doanh 
thương mại? Dư luận đang rất quan tâm, phải 
chăng, TAND quận Ninh Kiều chỉ cần thụ lý một vụ 
án nhưng sẽ tiến hành xét xử hai lần: Vụ án dân 
sự và vụ án kinh doanh thương mại để giải quyết 
yêu cầu của một đơn khởi kiện? Mỗi loại tranh 
chấp có đặc điểm khác nhau, nên khi nghiên cứu, 
thụ lý, Tòa án cần lựa chọn phương pháp nghiên 
cứu, xem xét đánh giá thu thập chứng cứ và áp 
dụng pháp luật phù hợp với những tình huống 
khác nhau. Tòa án phải nghiên cứu đơn khởi kiện, 
đương sự yêu cầu giải quyết vấn đề gì để xác định 
thuộc loại án nào; quan hệ pháp luật nào điều 
chỉnh? Kiểm tra tính hợp pháp của các chứng cứ 
do đương sự xuất trình. Thời hiệu khởi kiện vụ án 
dân sự cũng khác thời hiệu khởi kiện vụ án kinh 
doanh thương mại. 

Chưa hết, Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ 

thẩm, TAND quận Ninh Kiều xác định hai cá nhân 
là Người đại diện theo ủy quyền của Agribank 
– Hội sở sẽ tham gia tố tụng với tư cách bị đơn. 
Tuy nhiên, hai cá nhân này không trùng khớp 
theo Quyết định ủy quyền số 2965/QĐ-NHNo-PC 
ngày 27/12/2019 của Tổng giám đốc ngân hàng 
Agribank về việc “ủy quyền thực hiện quyền, 
nghĩa vụ tố tụng và thi hành án”,  thể hiện người 
được ủy quyền là một cá nhân khác? Trong toàn 
bộ hồ sơ tố tụng của vụ án này, không hề thấy tên 
của cá nhân này xuất hiện.

Theo Luật gia Nguyễn Đức Hải – Trung tâm Tư 
vấn pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh – Hội Phổ 
biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam đề cập 
những điểm cơ bản liên quan đến thủ tục giải 
quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm: Để thụ lý, giải 
quyết vụ án dân sự và vụ án kinh doanh thương 
mại, Tòa án phải dựa vào yêu cầu cụ thể của 
người khởi kiện để xác định quan hệ pháp luật mà 
đương sự tranh chấp. Từ đó, đối chiếu với các quy 
định về thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự để 
xác định yêu cầu khởi kiện của đương sự có thuộc 
thẩm quyền của Tòa án hay không? Việc xác định 
quan hệ pháp luật tranh chấp còn có ý nghĩa 
quan trọng trong việc áp dụng pháp luật nội dung 
(điều chỉnh quyền và nghĩa vụ giữa các bên) trong 
việc giải quyết yêu cầu của đương sự.

Như vậy, tranh chấp về kinh doanh thương mại 
quy định tại khoản 1, Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự 
2015, phải là: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động 
kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có 
đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận. 
Trong trường hợp tranh chấp xảy ra mà một trong 
các bên là tổ chức, cá nhân mặc dù có mục đích lợi 
nhuận nhưng không có đăng ký kinh doanh thì cũng 
không thỏa mãn điều kiện quy định về tranh chấp 
kinh doanh thương mại theo quy định tại khoản 1, 
Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. 

 (còn tiếp kỳ sau)

MINH CHÁNH - ĐOÀN DUY

TAND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
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Cụ thể: 
Đăng ký kết hôn; mua bán bất động sản khi muốn 

chứng minh là tài sản riêng của cá nhân; bổ sung 
hồ sơ của người nhận con nuôi theo quy định tại 
khoản 3 Điều 17 Luật Nuôi con nuôi 2010; xác nhận 
tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã 
ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã qua đời; để sử 
dụng vào mục đích khác như mua bán, giao dịch 
bất động sản...

Về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân, tại Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (Nghị 
định 123/2015/NĐ-CP) quy định: “Ủy ban nhân dân 
(UBND) cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt 
Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân. Trường hợp công dân Việt Nam không có 
nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy 
định của pháp luật về cư trú thì UBND cấp xã, nơi 
người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân...”

Đối với trường hợp công dân có thời gian cư trú 
ở nhiều nơi khác nhau thì việc cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân được pháp luật quy định cụ 
thể như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 
123/2015/NĐ-CP: “Trường hợp người yêu cầu Giấy 
xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký 
thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có 
trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân 
của mình. Trường hợp người đó không chứng minh 
được thì công chức Tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ 
tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp 
xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến 
hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của 
người đó.”

Trường hợp công dân Việt Nam đã có thời gian 
cư trú ở nước ngoài, nay về thường trú tại Việt 
Nam, hoặc các trường hợp người yêu cầu đã cư trú 
tại nhiều nơi, trong đó, có thời gian công tác, học 
tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài. Theo đó, 
người yêu cầu phải nộp giấy tờ chứng minh tình 
trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú 

Quy định của pháp luật về việc xin xác nhận
tình trạng hôn nhân 
đối với trường hợp công dân 
cư trú ở nhiều nơi
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là văn bản do cơ quan đăng ký hộ 
tịch có thẩm quyền cấp cho cá nhân nhằm xác nhận về tình trạng hôn 
nhân của người đó. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng với 
nhiều mục đích.

LUẬT GIA ĐỖ MINH CHÁNH

l Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy 
theo thời điểm nào đến trước.

Ví dụ: Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân được cấp ngày 03/02/2020 
nhưng ngày 10/02/2020, người 
được cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân đã đăng ký kết hôn thì 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 
10/02/2020.

l Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
được sử dụng để kết hôn tại cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam, kết 
hôn tại cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử 
dụng vào mục đích khác.

l Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
không có giá trị khi sử dụng vào 
mục đích khác với mục đích ghi 
trong Giấy xác nhận.

GIÁ TRỊ CỦA GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

tại nước ngoài do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ 
quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài 
cấp (được quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 
123/2015/NĐ-CP).

Trường hợp người đó không chứng minh được 
tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở 
nước ngoài thì UBND cấp xã có văn bản đề nghị 
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị xác minh tình 
trạng hôn nhân của người đó. Quá thời hạn xác 
minh mà không nhận được văn bản trả lời hoặc Cục 
Lãnh sự - Bộ Ngoại giao từ chối xác minh thì UBND 
cấp xã cho phép người yêu cầu lập văn bản cam 
đoan về nội dung cần xác minh nêu trên.

Ngoài ra, tại Điều 4 Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP, quy định về việc giải quyết yêu 
cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả 
xác minh như sau: 

Trường hợp việc đăng ký hộ tịch cần xác minh 
theo quy định tại khoản 4 Điều 22, khoản 2 Điều 26, 
khoản 2 Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và 
khoản 4 Điều 9, khoản 1 Điều 12 Thông tư này, sau 
thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu 
xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, thì 
cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp tục giải quyết hồ sơ 
theo quy định. Đối với trường hợp xác minh về tình 
trạng hôn nhân thì cho phép người yêu cầu cấp 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có văn bản cam 

đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy 
định tại Điều 5 Thông tư.

Theo đó, trường hợp cho phép người yêu cầu 
đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung 
yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ 
tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam 
đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam 
đoan không đúng sự thật. Cơ quan đăng ký hộ tịch 
từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở 
xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật.

Như vậy, người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân mà đã từng cư trú tại nhiều nơi có 
trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân 
của mình. Nếu không chứng minh được thì công 
chức Tư pháp – Hộ tịch báo cáo UBND cấp xã có 
văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền (UBND 
nơi người đó từng đăng ký thường trú trước đây 
hoặc Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao trong trường 
hợp từng cư trú ở nước ngoài) tiến hành kiểm tra, 
xác minh về tình trạng hôn nhân của họ. Sau thời 
hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác 
minh mà không nhận được văn bản trả lời, thì cơ 
quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu cấp 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có văn bản 
cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình, giải 
thích cho công dân hiểu rõ về trách nhiệm và hệ 
quả của việc cam đoan không đúng sự thật theo 
quy định đã phân tích ở trên. n
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DOANH NGHIỆP KHỔ VÌ VỤ ÁN BỊ HỦY, 
XỬ LẠI THEO THỦ TỤC SƠ THẨM

CÀ MAU:

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên 
hủy, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Cà Mau giải quyết lại vụ án theo 
thủ tục sơ thẩm của người khởi kiện là Doanh nghiệp tư nhân Hải Thủy, 
thành phố Cà Mau, kiện Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau vi phạm 
trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân…Bản án phúc thẩm số 477/2020/HC-PT 

ngày 03/9/2020 của TAND Cấp cao tại TP. 
Hồ Chí Minh đã làm nức lòng người dân 

Cà Mau và người dân cả nước trong hành trình 
doanh nghiệp đi tìm công lý, dân gian ví như “con 
kiến đi kiện củ khoai”…

Án sơ thẩm bị tuyên hủy, giải 
quyết lại từ đầu

Tại bản án phúc thẩm số 477/2020/HC-PT của 
TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định: “…xác định 
văn bản 1321/UBND-NC  là Quyết định hành chính, 
có liên quan đến yêu cầu khởi kiện nên căn cứ 
vào khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính 
năm 2015, Tòa án cấp sơ thẩm cũng phải xem xét 
lại tính hợp pháp của văn bản này mới giải quyết 
tại vụ án, đảm bảo thời hiệu khởi kiện cho đương 
sự cũng như tránh cho người khởi kiện khiếu nại 
nhiều lần. Do đó cần phải hủy một phần án sơ 
thẩm đối với yêu cầu xem xét tính hợp pháp của 
Văn bản số 1321/UBND-NC  ngày 18/6/2019 của 
Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau để giải quyết lại 
theo quy định pháp luật…”.

Từ cơ sở đó, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM 
ngày 03/9/2020 đã tuyên: “…Hủy một phần Bản 
án hành chính sơ thẩm số 22/2019/HC-ST của Tòa 
án nhân dân tỉnh Cà Mau đối với phần giải quyết 
yêu cầu hủy Văn bản số 1321/UBND-NC  ngày 
18/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau 
và yêu cầu Tòa án ra Quyết định áp dụng biện 
pháp khẩn cấp đình chỉ hoàn công đối với nhà số 
01-03, Đề Thám, phường 2, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau…”. 

Bà Trần Thu Thủy, nguyên đơn trong vụ án khiếu 
kiện hành chính, cho biết: “Theo quy định của 
pháp luật, tôi đã gửi đơn đến các cơ quan theo 
thẩm quyền, kể cả Hội đồng nhân dân. Chính Chủ 
tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành 14 văn bản yêu 
cầu cơ quan ban ngành xem xét, giải quyết nội 
dung khiếu nại, trình báo của tôi. Nhưng không 
cơ quan nào ở Cà Mau xem xét, giải quyết. Buộc 
lòng tôi phải khởi kiện đến tòa án… Công trình xây 
dựng nhà 01-03 Đề Thám, phường 2 đã thi công 
không đúng quy định, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sinh hoạt, sức khỏe cũng như việc kinh doanh 
của doanh nghiệp do tôi làm chủ…”.

Nhà đang có tranh chấp vẫn 
được… hoàn công?!

Trước đó, theo đơn khởi kiện, bà Trần Thu Thủy 
đã có 02 yêu cầu: 

Thứ nhất, yêu cầu UBND thành phố Cà Mau thụ 
lý giải quyết nội dung khiếu nại của theo luật định. 

Thứ hai, yêu cầu Tòa án ban hành biện pháp 
khẩn cấp tạm thời đình chỉ việc xây dựng, hoàn 
công đối với công trình xây dựng không phép 
diễn ra tại nhà 1-3 Đề Thám, phường 2, thành 
phố Cà Mau… 

Căn cứ theo quyết định của bản án phúc 
thẩm số 477/2020/HC-PT của TAND Cấp cao tại 
TP.HCM thì hai yêu cầu của bà Trần Thu Thủy 
phải được Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau giải 
quyết theo quy định…

Đồng thời, bà Trần Thu Thủy cũng yêu cầu làm 
rõ và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến bản án sơ thẩm đã bị hủy 
bởi bản án phúc thẩm số 477/2020/HC-PT… và 
hành vi xem thường pháp luật về xây dựng đối với 
chủ đầu tư căn nhà số 1-3 Đề Thám vừa bị TAND 
Cấp cao tại TP.HCM yêu cầu Tòa án tỉnh Cà Mau ra 
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
đình chỉ việc hoàn công…

Thế nhưng, khi tiếp nhận vụ việc, ngày 
29/3/2021, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau ban hành 
quyết định giải quyết khiếu nại số 129/QĐ-GQKN 
cho rằng: “…Ông Lâm Vũ Lâm thực hiện thủ tục 

Bà Trần Thu Thủy - Chủ DNTN Hải Thủy

TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

hoàn công căn nhà số 01-03 Đề Thám và được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào 
ngày 05/7/2019 trước khi Tòa án nhân dân tỉnh 
Cà Mau tiến hành thụ lý lại vụ án nên đến thời 
điểm này thủ tục hoàn công đã hoàn thành và 
thủ tục này cũng không ảnh hưởng đến việc giải 
quyết vụ án…”.

Việc chấp hành bản án đã có hiệu lực được quy 
định cụ thể tại Khoản 1 Điều 28 Bộ luật tố tụng 
hình sự năm 2015. Theo đó, nguyên tắc bảo đảm 
hiệu lực của bản án, quyết định của toà án đòi hỏi 
bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải 
được cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải 
nghiêm chỉnh chấp hành. n

Bản án của TAND Cấp cao tại TP.

Quyết định giải quyết khiếu nại số 129/QĐ-GQKN
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QUA VIỆC NỮ GIÁM ĐỐC 
NHÀ SÁCH BỊ XÚC PHẠM, 
BUỘC PHẢI NGHỈ VIỆC:

CẦN MỘT BẢN ÁN 
THÍCH ĐÁNG ĐỂ RĂN ĐE

Đó là nhận định của luật sư 
Trần Công Ly Tao – Đoàn luật sư 
TP.HCM khi nghiên cứu hồ sơ 
kèm các bài báo viết về trường 
hợp của một nữ giám đốc nhà 
sách ở Tiền Giang.

Vi phạm nhiều lần, xử lý nhẹ tay?
Theo “Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin 

về tội phạm” số 922/TB-CAH, ngày 07/4/2020 của 
Công an huyện Gò Công Đông, từ việc tranh chấp 
lối đi, yêu cầu gia đình chị Võ Ngọc Kim Ngân, 
sinh năm 1989, ngụ tại Ấp Giồng Lãnh 2, xã Tăng 
Hòa, huyện Gò Công Đông (chị Kim Ngân là Giám 
đốc Nhà sách Gò Công, hoạt động tại thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang) phải di dời trụ điện để gia 
đình ông Trần Văn Du - bà Nguyễn Thị Dễ dựng 
hàng rào, mở lối đi,… 02 gia đình phát sinh mâu 
thuẫn, ông Trần Văn Hải (con trai của ông Du - bà 
Dễ) nhiều lần “Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân 
phẩm và đe dọa” đối với chị Võ Ngọc Kim Ngân 
và gia đình, cụ thể vào các ngày: 01/6/2019, ngày 
15/8/2019 và ngày 01/12/2019…

Dù ông Trần Văn Hải đã có hành vi manh động 
như trên nhiều lần, chính quyền địa phương và 
công an xã Tăng Hòa chỉ xử phạt hành chính 01 
lần đối với hành vi “Xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm” xảy ra vào ngày 01/12/2019 với số tiền 
200.000 đồng (?). Còn các lần vi phạm khác thì 
chỉ yêu cầu Trần Văn Hải viết bản cam kết không 
tái phạm… Lo sợ trước hành vi manh động, hăm 
dọa của Trần Văn Hải và khi vi phạm thì “được” 
yêu cầu viết cam kết không tái phạm hoặc chỉ 
bị xử phạt hành chính 200.000 đồng, nên chị Võ 
Ngọc Kim Ngân nộp đơn khởi kiện đến Tòa án 
nhân dân huyện Gò Công Đông.

Xuyên suốt thời gian dài từ đầu tháng 6/2019 
đến tháng 7/2020, khi ông Trần Văn Hải rồi bà 
Nguyễn Thị Dễ nhiều lần hăm dọa sẽ kêu “người 
lạ” xử lý gia đình chị Võ Ngọc Kim Ngân (việc hăm 
dọa đòi kêu người ở thị xã Gò Công về “xử” đã 
bị công an xã Tăng Hòa nhắc nhở), chị Võ Ngọc 
Kim Ngân cũng như gia đình hoàn toàn bấn loạn, 
không còn tập trung vào công việc như trước… 

“Trong thời gian tòa án thụ lý giải quyết vụ án, 
ngày 10/7/2020, Trần Văn Hải tiếp tục có hành 
vi chửi bới, nhục mạ,… gia đình tôi và bị công an 
xã Tăng Hòa lập biên bản vi phạm, xử phạt hành 
chính lần thứ hai, cũng với số tiền 200.000 đồng… 
Khi ấy chính Cơ quan điều tra CA huyện Gò Công 
Đông yêu cầu giám định sức khỏe để tiến hành 
khởi tố vụ án hình sự, nhưng vì nghĩ “tình làng 
nghĩa xóm” nên tôi đã có đơn xin rút yêu cầu khởi 
tố hình sự, đơn của tôi vẫn còn lưu tại Cơ quan 
điều tra CA huyện Gò Công Đông. Có lẽ việc xử 
phạt như trên chưa đủ sức răn đe nên Hải vẫn tiếp 
tục thực hiện hành vi làm nhục, đe dọa, xúc phạm 
nhân phẩm, danh dự gia đình tôi…” - Chị Võ Ngọc 
Kim Ngân nói

Nạn này chưa qua…hạn kia đã tới.
Nhà sách Gò Công là một trong những nhà sách 

thuộc Công ty Cổ phần Sách & Dịch vụ Văn hóa 
Long An, nằm ở vị trí trung tâm thị xã Gò Công, 
chuyên về các mặt hàng sách, thiết bị trường học, 
văn phòng phẩm,… Được bổ nhiệm vào vị trí giám 

đốc chưa đầy 01 năm, nhưng chị Võ Ngọc Kim 
Ngân đã có nhiều hoạt động, đóng góp tích cực, 
được Tổng giám đốc nhiều lần khen ngợi và quyết 
định tăng lương vào tháng 4/2020…

Ở vị trí giám đốc nhà sách chưa được bao lâu, áp 
lực từ phía gia đình ông Du, bà Dễ, ông Hải sống 
gần nhà suốt ngày hăm he, chửi bới, không thể 
tập trung vào công việc của nhà sách như thời 
gian trước. Nên vào ngày 14/3/2020, Tổng giám 
đốc Công ty Cổ phần Sách & Dịch vụ Văn hóa Long 
An triệu tập chị Võ Ngọc Kim Ngân đến làm việc, 
nói rõ là thời gian gần đây chị Võ Ngọc Kim Ngân 
chểnh mảng với công việc ở nhà sách, hiệu quả 
làm việc không đạt theo quy định và yêu cầu chị 
Ngân viết đơn xin nghỉ việc…

Luật sư Lê Quốc Sơn - Đoàn Luật sư TP.HCM, 
cho biết: “Khi cán bộ nhân viên ở công ty có dấu 
hiệu làm việc không đạt hiệu quả như trước, chắc 

chắn phải có nguyên nhân. Ban giám đốc nên tìm 
hiểu rõ nguyên nhân, nếu thật sự việc ảnh hưởng 
hiệu quả làm việc đến từ nhân tố thứ ba, thì công 
ty ban hành văn bản yêu cầu cơ quan chức năng 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ nhân 
viên, người lao động đang làm việc ở công ty… 
Một người có năng lực, đã mang đến hiệu quả cho 
công ty ngay từ ban đầu thì công ty cũng không 
nên “vội vàng” cho nghỉ việc theo hình thức tự 
viết đơn xin nghỉ việc…”.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Gò Công 
Đông chỉ đưa hành vi phạm tội của bà Nguyễn 
Thị Dễ (mẹ của Trần Văn Hải) tuyên bồi thường 
thiệt hại cho chị Võ Ngọc Kim Ngân với số tiền 
gần 400.000 đồng (tiền thuốc men điều trị). 
Còn ông Trần Văn Hải thì không đưa vào phần 
xét xử, dù ngay từ đầu “Thông báo thụ lý vụ án” 
ngày 08/6/2020 nêu rõ: “Đồng bị đơn: Trần Văn 
Hải - Nguyễn Thị Dễ”… Được biết, thời gian giải 
quyết vụ án sơ thẩm đến ngày đưa ra xét xử, phía 
“đồng bị đơn” không hề xuất hiện tại Tòa, khiến 
phiên xử phải hoãn 02 lần và xét xử vắng mặt 
“đồng bị đơn” ở phiên tòa sơ thẩm.

Với diễn biến vụ việc nêu trên, nhằm bảo vệ 
quyền và lợi ích chính đáng, chị Võ Ngọc Kim 
Ngân và gia đình yêu cầu xử lý ông Trần Văn Hải 
với tội danh “Tội làm nhục người khác” (Điều 155 
Bộ luật Hình sự năm 2015), yếu tố phạm tội theo 
tình tiết tăng nặng (phạm tội nhiều lần cùng 01 
hành vi) cũng chưa được bản án sơ thẩm của 
TAND huyện Gò Công Đông xem xét, làm rõ… Hy 
vọng cấp phúc thẩm TAND tỉnh Tiền Giang sẽ có 
một bản án nghiêm minh, đúng pháp luật, đủ sức 
răn đe. n   PV

Ông Lê Thanh Tùng- TGĐ Công ty Cổ phần Sách & Dịch 
vụ Văn hóa Long An trao Giấy khen và quyết định tang 
lương cho chị Võ Ngọc Kim Ngân

Chị Võ Ngọc Kim Ngân khi còn là Giám đốc nhà sách Gò Công và 
bằng khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”
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Quyết định kỷ luật có nội dung 
khó hiểu

Theo đơn khiếu nại của bác sĩ Võ Anh Minh: 
Quyết định số 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của 
Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, kỷ luật bằng 
hình thức khiển trách đối với bác sĩ Võ Anh Minh, 
vì đã có hành vi vi phạm: “Với vai trò bác sĩ tự thu 
tiền của bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật tạo hình 
thẩm mỹ mua sắm vật liệu nhân tạo để cấy ghép 
vào cơ thể người trong Bệnh viện. Ý thức chấp 
hành kỷ luật, pháp luật thanh tra”. Bác sĩ Minh cho 
rằng: Đây là Quyết định mang tính áp đặt, suy diễn, 
không khách quan và không có căn cứ. Bởi lẽ:  Bác 
sĩ Minh luôn luôn thực hiện theo đúng quy trình, 
quy định của Bệnh viện Trưng Vương và lãnh đạo 
Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ. Bác sĩ Minh không 
trực tiếp thu tiền của bệnh nhân mà hàng năm, 
Bệnh viện đều quy định Bảng giá dịch vụ, bao gồm 
cả vật liệu nhân tạo. Bác sĩ Minh chỉ khám và tư vấn 
cho bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật. 
Nếu bệnh nhân đề nghị phẫu thuật thì chỉ định 
bệnh nhân làm xét nghiệm, hướng dẫn bệnh nhân 
xuống Phòng thu viện phí để nộp tiền phẫu thuật. 
Nếu có những ca liên quan đến vật liệu nhân tạo, 
như: ngực, mũi... thì bác sĩ Minh hướng dẫn bệnh 
nhân tự đi mua vật liệu nhân tạo tại các Cửa hàng 
dụng cụ y khoa thẩm mỹ hoặc Công ty cung cấp 
mặt hàng này. Bệnh nhân không tự đi mua mà nhờ 
bác sĩ/bệnh viện mua giúp thì bệnh nhân sẽ nộp 
phí trực tiếp cho Điều dưỡng. Bác sĩ Minh không 
trưc tiếp thu hay nhận khoản tiền trên từ bệnh 

BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG, TP.HỒ CHÍ MINH:

nhân. Khi hoàn tất phẫu thuật thì Điều dưỡng tổng 
kết và giao tiền phí vật liệu nhân tạo để bác sĩ Minh 
chi trả hộ cho nhà cung cấp, bác sĩ Minh không 
hưởng bất kỳ khoản chênh lệch nào, vì bệnh nhân 
đã nộp phí theo Bảng giá dịch vụ của Bệnh viện.

Về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra, 
bác sĩ Minh cũng cho rằng mình luôn chấp hành 
tốt, tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của thanh 
tra, trả lời các câu hỏi liên quan đến cá nhân và nộp 
đầy đủ các tài liệu giải trình. Riêng phần thanh tra 
kết luận bác sĩ Minh thu lợi, hưởng chênh lệch và 
buộc phải nộp tiền thì bác sĩ Minh khẳng định rằng 
mình chưa bao giờ thu lợi hay thu sai quy định của 
Bệnh viên nên không có nghĩa vụ phải thực hiện. 
Do đó, không thể áp đặt bác sĩ Minh vi phạm ý thức 
chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra. 

Quan điểm của luật sư
Qua trao đổi với Luật sư Trần Thế Vinh - Đoàn 

Luật sư TP. Hồ Chí Minh, thì Quyết định số 249/
QĐ-BVTV ngày 29/3/2021 của Giám đốc Bệnh viện 
Trưng Vương, tại Điều 1 có nêu hành vi vi phạm 
của bác sĩ Võ Anh Minh, cụ thể là: “ Với vai trò bác 
sĩ tự thu tiền của bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật 
tạo hình thẩm mỹ mua sắm vật liệu nhân tạo” hay 
“để cấy ghép vào cơ thể người trong Bệnh viện”, 
nhiều người đọc xong không hiểu Quyết định nói 
gì, ông Minh sai phạm như thế nào, tự ý thu tiền 
bao nhiêu lần, số tiền là bao nhiêu, không có số 
liệu để chứng minh. Đáng chú ý là câu: “Ý thức 
chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra” thì nội 

dung câu này được hiểu bác sĩ Minh ý thức tốt, 
chấp hành kỷ luật, pháp luật thanh tra nhưng 
không hiểu vì sao lại nhận hình thức kỷ luật ở 
mức khiển trách. Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật 
của Bệnh viện Trưng Vương, không đưa ra được 
các căn cứ, hồ sơ, tài liệu, hình ảnh...để chứng 
minh bác sĩ Võ Anh Minh vi phạm Quy chế, quy 
trình, quy định, nội quy của Bệnh viện, của ngành 
Y tế và vi phạm khoản nào, điều nào của Luật 
Viên chức và Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 
18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán 
bộ, công chức, viên chức. Trong buổi công bố 
Quyết định kỷ luật viên chức ngày 29/4/2021 tổ 
chức tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, bác sĩ Võ 
Anh Minh bức xúc phát biểu không đồng tình với 
Quyết định kỷ luật của giám đốc Bệnh viện Trưng 
Vương, lý do: Bác sĩ Minh không tự ý thu tiền, cơ 
quan nhà nước có quy trình rõ ràng, bác sĩ Minh 
chỉ làm theo sự cho phép của lãnh đạo Khoa 
nhưng các ý kiến trình bày không được lãnh đạo 
Bệnh viện tiếp thu, chấn chỉnh mà vẫn ban hành 
Quyết định kỷ luật là có dấu hiệu không khách 
quan, mang tính áp đặt đối với viên chức, gây 
bất an trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao 
động đang làm việc tại Bệnh viện.

Mới đây, bác sĩ Võ Anh Minh đã gửi đơn khiếu 
nại, đề nghị Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, giải 
quyết vụ việc theo thẩm quyền của Luật Khiếu nại. 
Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 17/5/2021, Giám đốc 
Bệnh Viện Trưng Vương đã ban hành Thông báo số 
484/TB-BVTV về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần 
đầu theo quy định pháp luật.

Từ những nội dung trên, tạp chí Doanh nghiệp và 
Tiếp thị xin chuyển toàn bộ nội dung đơn của bác 
sĩ Võ Anh Minh đến Bệnh viện Trưng Vương xem 
xét giải quyết. n

YẾN MINH

Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM

Cho rằng, Quyết định kỷ luật cán 
bộ, công chức, viên chức là một 
văn bản hành chính đòi hỏi nội 
dung ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ 
hiểu. Tuy nhiên, tại Quyết định 
kỷ luật viên chức của Giám đốc 
Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ 
Chí Minh, lại có nội dung rất khó 
hiểu, mâu thuẫn và hiểu thế nào 
cũng được. Vì vậy, cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động 
đề nghị Giám đốc Bệnh viện sớm 
thu hồi quyết định trên. Đồng thời 
người bị kỷ luật cũng có đơn kêu 
cứu gửi đến cơ quan báo chí.

Cần xem xét thu hồi 
Quyết định kỷ luật viên chức 
vì nội dung khó hiểu



"HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI, 
THÀNH CÔNG SẼ Ở LẠI"

NỮ DOANH NHÂN SONY NGUYỄN: 

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Sony Nguyễn) – Nữ doanh 
nhân thành công trên các cương vị: TGĐ MD Group, 
CEO thẩm mỹ viện Pháp Việt và thương hiệu Ruby. 
Chị đã gặt hái được rất nhiều thành công với những 
giải cao quý mà các tổ chức vinh danh. Quan 
niệm của Sony Nguyễn với cuộc sống và 
công việc đó là “Hạnh phúc là cho đi, 
thành công sẽ ở lại”.Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Sony 

Nguyễn) – TGĐ MD Group, CEO thẩm mỹ 
viện Pháp Việt và thương hiệu Ruby

Bén duyên với lĩnh vực thẩm 
mỹ, làm đẹp cả hơn chục 
năm, cái tên Sony Nguyễn 

không còn xa lại gì với ngành thẩm 
mỹ, làm đẹp. Bởi khi nhắc đến chi 
mọi người luôn dành những lời 
khen, không những là tài năng trong 
công việc mà còn là cái tâm hướng 
thiện, biết hy sinh và chia sẻ, sẵn 
sàng giúp đỡ mọi người.

Chị chia sẻ: “Ngày nhỏ ở quê 
nghèo khổ lắm, nhưng được cái mọi 
người trong gia đình, họ hàng, làng 
xóm rất quý mến nhau, chia sẻ nhau 
từng chén gạo, bó rau… Điều đó 
cũng tạo nên tính cách và con người 
Sony Nguyễn như bây giờ. Thấy ai 
khó khăn mình giúp được họ chính 
là cái phước”

 Chúng tôi có dịp hẹn nữ doanh 
nhân Sony Nguyễn vào một buổi 
chiều giữa tháng 5, tại cơ sở Thẩm 
mỹ viện Pháp Việt của chị ở quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh. Đến đây, chúng 
tôi bị choáng ngợp bởi sự chuyên 
nghiệp. Từ cái chào đon đả của cô lễ 
tân, đến những lời hướng dẫn nhẹ 
nhàng của bác bảo vệ, tất cả được 
đào tạo rất chuyên nghiệp, bài bản. 
Đợi và quan sát chị đang phải dặn 
dò khách hàng chúng tôi cảm nhận 
được cái tâm của chị dành cho công 

Doanh nhân Sony Nguyễn trò chuyện 
cùng tác giả

Doanh nhân Sony Nguyễn hạnh 
phúc bên cô công chúa của mình 
trong dip ra mắt sản phẩm mang 

thương hiệu Ruby

Sony Nguyễn 
nhận danh hiệ

từ nguyên
 Tổng thanh tra 

Chính phủ 
Trần Văn Truyền 

và Hoa hậu 
Giáng My 
trao tặng

việc. Bởi vậy mà khách hàng đến với 
làm đẹp ngày càng đông.

Vẫn là cái giọng nhẹ nhàng nhưng 
đầy hài hước khi tiếp chuyện chúng 
tôi, như một lời xin lỗi vì để chúng tôi 
phải đợi vậy. Cùng chúng tôi là những 
chia sẻ về công việc, về cuộc sống của 
chị. “Cái nghề thẩm mỹ, làm đẹp cũng 
vất vả trăm bề, nhưng duyên đến thì 
mình nhận. Cứ làm bằng cái tâm, 
mỗi khách hàng đến làm đẹp là họ 
đặt trọn niềm vào mình” – người đẹp 
Sony Nguyễn chia sẻ.

Được biết, đằng sau những thành 
công của chị là niềm động viên rất 
lớn từ phía gia đình, bạn bè, người 
thân, đặc biết là cô công chúa bé 
nhỏ Ruby, và cái tên Ruby cũng 
được chị đặt cho một thương hiệu 
mỹ phẩm của riêng mình.Với những 

ĐOÀN DUY
thành công đã 
đạt được, chị 
đã đoạt được 
nhiều danh hiệu 
của các tổ chức uy 
tín trao tặng.

Cuối năm 2020, 
Chương trình 
“Xuân doanh 
nhân – Tết yêu 
thương” HKT 
Entertainment 
(đơn vị tổ chức) đã tổ chức chương 
trình tôn vinh những cá nhân xuất 
sắc nhất. Họ là những đại diện 
doanh nghiệp đã vượt qua đại dịch 
và có mức tăng trưởng, phát triển 
ấn tượng. Không ngoại lệ, với một 
năm gặt hái nhiều thành công, đưa 
thương hiệu của mình phát triển 
vượt bậc, đồng thời là nữ doanh 
nhân hoạt động tích cực trong công 
tác thiện nguyện, vì cộng đồng, 
người đẹp Sony Nguyễn đã được 
tôn vinh và nhận giải thưởng “Top 
10 doanh nhân xuất sắc năm 2020”. 
Đây một phần thưởng cao quý cho 
những gì mà nữ doanh nhân đã 
cống hiến. 

“Thành công ấy là sự nỗ lực quyết 
tâm của cả một tập thể của tập 
đoàn, sự cố gắng của từng cá nhân 
trong bối cảnh nền kinh tế nước 
nhà đối diện không ít khó khan do 
dịch bệnh Covid-19. Dù đối mặt 
nhiều thử thách nhưng 2020 cũng là 

năm mà tập đoàn MD, thương hiệu 
thẩm mỹ viện Pháp Việt vẫn giữ 
được tăng trưởng, phát triển. Thành 
quả đó một phần nhờ vào uy tín đã 
được tạo dựng những năm trước.” – 
CEO Sony Nguyễn chia sẻ.

 Những năm qua, Pháp Việt, Ruby 
đã liên kết cùng các chuyên gia làm 
đẹp hàng đầu trong và ngoài nước, 
áp dụng những công nghệ hiện đại 
nhất. Từ đó, mở rộng và phát triển 
dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, giúp 
khách hàng sở hữu vẻ đẹp an toàn, 
hiệu quả theo đúng chuẩn đẳng cấp. 

Không chỉ biết đến là một trong 
những doanh nhân nổi tiếng bậc 
nhất trong ngành thẩm mỹ làm 
đẹp tại TP.HCM, Sony Nguyễn còn 
được biết đến là một người đẹp 
luôn hướng thiện và đề cao công tác 
thiện nguyện.

Trong đêm Gala Tôn vinh Gương 
mặt Đại sứ Nhân ái 2020 tại nhà hát 
Hòa Bình và đêm Gala Thanks party 
tại Grand Palace TP.HCM, Thương 
cảm cho đồng bào miền Trung bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lũ, chị đã 
liên tiếp ủng hộ tài chính cho BTC để 
hướng về miền Trung ruột thịt. Chưa 
dừng lại ở đó, Sony Nguyễn cũng sẵn 
sàng bỏ ra 100 triệu đồng để đấu giá 
thành công 3 bức tranh Phúc Lộc 

Thọ. Toàn bộ số tiền chị đã quyên 
góp cho hoạt động thiện 

nguyện đợt này lên đến 
hơn 110 triệu đồng. Đây 

không phải là con số 
biết nói mà là trái tim 
yêu thương, tấm lòng 
tuyệt vời đáng để trân 
trọng và ngưỡng mộ ở 
vị nữ doanh nhân này.
 “Ai cũng vậy, đứng 

trước những hoàn cảnh 
khó khăn đều chạnh lòng 

và thuơng cảm. Tôi nghĩ bản 
thân phải có trách nhiệm 
với cộng đồng. Chút ít 
đóng góp ấy mong muốn 
phần nào xoa dịu nỗi đau 
của bà con và hy vọng bà 
con mình luôn hiểu rằng 

họ không bị cô đơn, bị bỏ rơi vì 
tấm lòng cả nước luôn hướng về”- 
Doanh nhân Sony Nguyễn chia sẻ. 

Trong năm 2021, nữ doanh nhân 
này cũng đã có những đóng góp 
cho hoạt động từ thiên, chia sẻ với 
những hoàn cảnh khó khăn. Mặc 
dù, doanh nghiệp của chị cũng ít 
nhiều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19.

Kết thúc câu chuyện chúng tôi 
được chị dẫn đi thăm quan toàn 
bộ cơ sở TMV Pháp Việt. Nhìn các 
phòng khu, cùng với thiết bị máy 
móc hiện đại và đội ngũ chuyên gia, 
nhân viện chuyên nghiệp chúng tôi 
đã có câu trả lời cho những thành 
công mà chị đang có. Chị là kiểu 
mẫu nữ doanh nhân thành đạt, 
được yêu mến bởi sự thân thiện, 
cởi mở và giàu lòng nhân ái. Chúc 
chị thật nhiều sức khoẻ, thành công 
trên con đường sự nghiệp song 
song với công tác thiện nguyện. n
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