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Khu dân cư (KDC) Sky Center Phú 
Mỹ do Công ty Sài Gòn Group 
(SGG) đầu tư xây dựng có vị trí 

khá đắc địa tại ấp 1, phường Tóc Tiên, 
TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với 
diện tích có quy mô phát triển trên 4 
ha. KDC được đầu tư khá bài bản, sạch 
đẹp, có hạ tầng hoàn chỉnh, mặt tiền 
đường nhựa khang trang nối phường 
Hắc Dịch đi xã Sông Xoài rộng rãi, lộ 
giới 10m, xuyên suốt. 

KDC chỉ cách chợ Hắc Dịch và trung 
tâm hành chính phường Hắc Dịch 
chừng 1,5 km về phía Đông. Trong bán 
kính xung quanh KDC chừng 1 km, quy 
tụ nhiều dịch vụ tiện ích, quan trọng 
như: y tế, trường học, chợ, ngân hàng, 
các trung tâm thương mại, quán cà 
phê - giải khát, ăn uống,... KDC Sky 
Center Phú Mỹ cách vòng xoay Hắc 
Dịch khoảng 2km, gần khu công nghiệp 
quy mô 43 ha, khu công nghệ cao Hắc 
Dịch (450ha). Từ đây đi TP. Hồ Chí Minh 
khoảng 1 giờ theo QL51, Cao tốc Long 
Thành - TP.Hồ Chí Minh  .

Ông Trần Trung Đức, Tổng giấm đốc 
SGG chia sẻ: “Những năm gần đây, tỉnh 
Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 
tốc đầu tư xây dựng cơ sợ hạ tầng gồm 
nhiều công trình công cộng. Đường 
giao thông, cầu nối TP. Hồ Chí Minh với 

các tỉnh, thành, phục vụ sân bay Long 
Thành trong tương lai. Hạ tầng phát 
triển, kích thích sự phát triển kinh tế. 
Đồng thời, dân cư theo đó đông dần 
lên. TX. Phú Mỹ cũng vì vậy mà phát 
triển đô thị ngày càng sầm uất. Đất ở 
ngày càng tăng giá trị, khách hàng đầu 
tư đất ngay bây giờ chắc chắn sẽ có thu 
được lợi nhuận cao về sau”.

Văn phòng đại diện của SGG đang 
hoạt động tại đường Bình Giã, TX. 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách 
vòng xoay trung tâm phường Hắc Dịch 
khoảng 20m, với quy mô 200 m2 và khu 
nhà ở cho nhân viên rộng gần 300m2 
nhằm thuận tiện phục vụ khách hàng 
nhanh chóng và hiệu quả.

KDC Sky Center Phú Mỹ đang hoàn 
thiện 40 nền đất, diện tích 130 m2 đến 
180 m2/nền. SGG đang có chính sách 
hỗ trợ khách hàng miễn lãi một năm. 
Ngân hàng hỗ trợ vay 50%/ giá trị sản 
phẩm. Khách hàng chỉ cần đóng 500 
triệu đến 600 triệu đồng là có thể sở 
hữu nền. Giá chỉ từ 1,2 tỷ đến 1.3 tỷ 
đồng/nền, thấp hơn so với thị trường 
từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/m2. Khách 
hàng đặt cọc 100 triệu đồng, 10 ngày 
sau công chứng thanh toán đủ 98%. Sau 
30 ngày sẽ được cấp sổ. 
� NGUYỄN�KHANH
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Khen thưởng động viên những 
người làm tốt; nhắc nhở, phê bình 
những người lơ là, chủ quan, chưa 
làm tròn trách nhiệm, gây hậu 
quả trong phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 là việc làm cần thiết và 
nhân văn. Đó không chỉ là nguyên 
tắc vận hành của nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa chúng ta 
đang xây dựng mà còn là đạo lý 
dân tộc, mong ước của nhân dân.

Đến nay, đã hơn một tháng cả nước gồng 
mình ngăn chặn đợt dịch Covid-19 lần 
thứ 4. Đây là đợt dịch mạnh nhất, dữ dội 

nhất, phức tạp, khó lường nhất từ trước tới nay 
mà đất nước ta phải đối mặt. Trước tình thế đó, 
chúng ta đã siết chặt đội ngũ, trên dưới chung 
sức, đồng lòng “chống giặc Covid-19”. Tình hình 
ngày một ổn định hơn. Đến thời điểm này, về 
tổng thể, cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát được 
tình hình dịch bệnh.

Kết quả ấy có được là do có sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, 
linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc 
đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể 
nhân dân, nhất là của những lực lượng trên 
tuyến đầu chống dịch như Y tế, Quân đội, Công 
an,… đã hy sinh lợi ích, hạnh phúc của bản thân, 
chấp nhận thiệt thòi về mình, tất cả vì sức khỏe 
của nhân dân, vì lợi ích quốc gia – dân tộc.

Xúc động trước hình ảnh gửi về từ “tuyến lửa”, 
dư luận không khỏi chạnh lòng trước việc vẫn 
còn một số lãnh đạo Sở Y tế, cơ sở khám chữa 
bệnh bị phê bình, nhắc nhở, thậm chí bị đình 
chỉ công tác, xem xét trách nhiệm vì lơ là, chậm 
trễ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả trong công 
tác phòng, chống Covid-19.

Dư luận không thể yên tâm trước việc một 
số bệnh viện, nhất là các cơ sở tuyến cuối như: 
Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương 2 - “thành 
trì” cuối cùng trên mặt trận chống Covid-19; 
Bệnh viện K (nơi người dân gửi gắm niềm tin 
và hy vọng sống), chỉ vì có cán bộ, nhân viên có 
lúc đã lơ là, chủ quan, mất cảnh giác cho nên đã 
bị virus SARS-CoV-2 “đánh thủng”, khiến dịch 
bệnh lây cho nhiều người, lan ra Bắc Ninh, Bắc 
Giang và nhiều địa phương khác khiến cả nước 
phải vất vả.

Tới thăm Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn lực lượng y tế cả nước đã 
hết sức trách nhiệm, thể hiện cao độ lòng yêu nước, tinh 
thần hết lòng cứu chữa người bệnh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đoàn công tác của Bộ Y tế do GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc 
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại BV Chợ Rẫy

Suốt thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống 
Covid-19, Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo rất sâu sát, 
quyết liệt, cụ thể, nhưng vẫn còn những bệnh 
viện, cơ sở khám chữa bệnh chủ quan, lơ là, mất 
cảnh giác trong phòng chống dịch Covid-19,…

Trên “mặt trận” phòng, chống dịch Covid-19, 
mỗi thầy thuốc là một chiến sĩ, mỗi cơ sở y tế 
là một pháo đài ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân. “Chống dịch như chống 
giặc”, để chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh, 
việc trước tiên là phải siết chặt đội ngũ, siết chặt 
kỷ luật như phương châm “kỷ luật là sức mạnh 
của quân đội”.

“Thế giặc” càng mạnh, chúng ta càng phải siết 
chặt đội ngũ, siết chặt kỷ luật chiến trường. Bởi 
chỉ cần “một người lơ là, cả xã hội vất vả”, mọi sự 
lơ là, chủ quan, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng có thể 
phải trả giá rất đắt. Cái giá phải trả không đơn 
thuần là tiền bạc của đất nước; mồ hôi, nước 
mắt của các y bác sĩ và các lực lượng trên tuyến 
đầu chống dịch. Cái giá phải trả còn là sức khỏe 
thể chất và tinh thần, tính mạng và lòng tin của 
nhân dân đối với công tác phòng chống dịch của 
đất nước.

Chính vì thế, trong các phiên họp chỉ  đạo công 
tác phòng chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu việc chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là 
trên hết. Theo đó, những ai làm tốt phải kịp thời 
ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Những ai làm 
không tốt, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả, nhất 
định phải nhắc nhở, phê bình, xử lý.

Việc lãnh đạo các cấp phê bình, nhắc nhở 
nghiêm khắc là rất cần thiết và nhân văn để các 
cơ sở khám chữa bệnh và cả hệ thống y tế rút 
kinh nghiệm, tránh những việc tương tự. Khen 
thưởng, kỷ luật nghiêm minh cũng là biện pháp 

để phòng chống dịch tốt hơn.
Trong tất cả các cuộc họp, trong những lần đi 

cơ sở để kiểm tra, động viên các lực lượng trên 
tuyến đầu chống dịch, Thủ tướng luôn dành thời 
gian, dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt để 
động viên, biểu dương và tri ân những y, bác sĩ, 
nhân viên y tế đã vất vả, gian khổ vì sức khỏe của 
nhân dân.

Ngày 26/5, trong thư khen những “chiến sĩ áo 
trắng” trên tuyến đầu chống dịch, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính bày tỏ: Chúng ta không thể 
nào quên những hình ảnh cảm động của những 
bác sĩ, nhân viên y tế phải gác lại mọi riêng tư, 
chấp nhận những hy sinh cá nhân, tận tình, chu 
đáo chăm sóc người bệnh; hay những khoảnh 
khắc, hành động cao đẹp lay động lòng người 
của những “chiến sĩ áo trắng” trong điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi nóng, dù đã 
kiệt sức nhưng quyết bám trụ, chiến đấu với 
dịch bệnh, tất cả vì sức khoẻ của người dân, của 
cộng đồng...  Chiến trường nào cũng gian khổ, 
trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh; 
các anh, các chị và các bạn thực sự là những 
“chiến sĩ áo trắng” đang dấn thân thực hiện sứ 
mệnh cao cả của mình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý các lãnh 
đạo bộ ngành, địa phương, các cơ quan chức 
năng phải kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức 
cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch. 
Nơi nào, đơn vị nào để xảy ra dịch bệnh trên 
diện rộng, đình trệ các hoạt động kinh tế xã 
hội do nguyên nhân chủ quan thì tùy mức độ 
sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người 
đứng đầu theo đúng quy định của Đảng và Nhà 
nước. Đó không chỉ là nguyên tắc vận hành của 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chúng ta 
đang xây dựng mà còn là đạo lý dân tộc, mong 
ước của nhân dân. n PV

ĐỂ NHỮNG BÀI HỌC ĐAU LÒNG 
KHÔNG LẶP LẠI
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Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tiêu thụ 
các sản phẩm nông sản lớn, sản xuất 
tập trung trong bối cảnh Covid -19
Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban 
hành Chỉ thị số 08/ CT - BCT về 
việc tạo điều kiện thuận lợi trong 
lưu thông và tăng cường hỗ trợ 
tiêu thụ tại thị trường trong nước 
các sản phẩm nông sản của các địa 
phương có sản lượng nông sản lớn, 
sản xuất tập trung trong bối cảnh 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng 
ngày càng gia tăng. Dịch đã bùng phát trở lại 

tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các quốc 
gia trong khu vực châu Á như Singapore, Campuchia, 
Lào, Thái Lan và Ấn Độ. Tại Việt Nam, để bảo đảm 
mục tiêu kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, nhằm hỗ 
trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong vận chuyển, 
lưu thông để tiêu thụ tại thị trường trong nước. 
Sản lượng lớn các mặt hàng nông sản của các địa 
phương (sản xuất nông sản tập trung, có sản lượng 
lớn) đã, đang và sắp vào vụ thu hoạch được kịp thời, 
hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Theo 
dự báo còn diễn biến khó lường, Bộ Công Thương 
yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện 
những việc cấp thiết để giải quyết tình hình.

Theo đó, đối với Vụ Thị trường trong nước, cơ quan 
này có nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp các đơn vị 
của Bộ chỉ đạo, hỗ trợ hệ thống phân phối (truyền 
thống và hiện đại) tăng lượng tiêu thụ nông sản 
an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong hệ 
thống từ 2 lần trở lên so với năm cao nhất.

Phối hợp Cục Xúc tiến thương mại tăng cường các 
hoạt động kết nối các doanh nghiệp phân phối lớn 

với các địa phương (thông qua Sở Công Thương) để 
thúc đẩy tiêu thụ nông sản có sản lượng lớn, đã thu 
hoạch nhưng gặp khó khăn về thị trường. Chủ động 
phối hợp hướng dẫn các địa phương triển khai các 
hoạt động kết nối trên môi trường số (trong điều 
kiện giãn cách xã hội).

Đầu mối, phối hợp các đơn vị của Bộ tham mưu, 
triển khai, đề xuất các biện pháp hỗ trợ lưu thông 
hàng hóa, đảm bảo các phương tiện vận chuyển 
hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của 
nhân dân được lưu thông thông suốt theo đúng tinh 
thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa việc tồn 
ứ hàng hóa nói chung, các mặt hàng nông sản nói 
riêng trong khâu lưu thông.

Phối hợp với Sở Công Thương các địa phương để 
theo dõi sát diễn biến thị trường, có biện pháp xử 
lý hoặc kiến nghị hướng xử lý các bất ổn của thị 
trường, đặc biệt là một số mặt hàng nông sản, thực 
phẩm thiết yếu và điều phối giữa các địa phương 
khi cần.

Phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 
đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối thương 

mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất Việt, hợp 
tác xã địa phương ứng dụng thương mại điện tử để 
phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản 
trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đối với Cục Xúc tiến Thương mại, đầu mối này 
phải chủ trì, phối hợp Vụ Thị trường trong nước tăng 
cường các hoạt động xúc tiến, kết nối giữa nhà sản 
xuất, cung ứng với các nhà phân phối, các tổ chức 
xúc tiến thương mại trong nước ở các địa phương 
(thông qua Sở Công Thương). Chủ động phối hợp, hỗ 
trợ và hướng dẫn các địa phương đối với hoạt động 
quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên môi trường 
số (trong điều kiện giãn cách xã hội). Đầu mối chủ trì, 
phối hợp các đơn vị thuộc Bộ, hỗ trợ và đôn đốc các 
Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp nhằm tháo 
gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc 
tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, ngành hàng, 
tìm kiếm mở rộng thị trường trong nước, để nhanh 
chóng đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản có 
sản lượng lớn đã vào vụ hoặc sắp thu hoạch ở các địa 
phương.

Với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Đầu 
mối này nắm vai trò chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các 
sàn giao dịch thương mại điện tử tạo điều kiện cho 
người bán, thương nhân kinh doanh nông sản tham 
gia sàn, đào tạo kỹ năng và vận hành hoạt động kinh 
doanh trực tuyến; hỗ trợ vận chuyển; thanh toán 
trực tuyến; hỗ trợ và ưu tiên các thương nhân kinh 
doanh nông sản tham gia các Chương trình ngày 
mua sắm trực tuyến; Gian hàng Việt trực tuyến 
quốc gia…

Đối với tổng cục quản lý thị trường, đơn vị này 
cần xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị này tới 
lực lượng quản lý thị trường cả nước; chỉ đạo lực 
lượng quản lý thị trường tại các địa phương tập 
trung triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát thị 
trường, kế hoạch cao 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 nông sản 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. Đặc biệt, chú 
trọng công tác kiểm tra, kiểm soát các giao dịch 
thương mại trên môi trường trực tuyến. Tạo môi 
trường kinh doanh bình đẳng giữa các mặt hàng 
nông sản (sản xuất trong nước và nhập khẩu) trên 
thị trường.

- Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Sở Công 
Thương các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận 
lợi cho các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, 
tiêu thụ hàng hóa nông sản; tạo điều kiện cho 
các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, 
nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất nói chung, 
các mặt hàng nông sản nói riêng khi lưu thông qua 
các tỉnh, thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và hiệp hội các ngành hàng cũng phải 
trở thành các đầu mối để làm sao tạo điều kiện 
thuận lợi và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông 
sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh Covid 
-19 một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Phải 
phối hợp chặt chẽ với Bộ công thương để tăng 
khả năng tiêu thụ các mặt hàng nông sản của các 
địa phương, chủ động tổng hợp, đề xuất các biện 
pháp hỗ trợ doanh nghiệp phân phối ứng phó với 
những biến động bất thường để đẩy mạnh hoạt 
động kinh doanh. n TRẦN QUANG

 

Vải thiều tại tỉnh Bắc Giang đang cần lắm những chính sách kịp thời như trên để người dân được giá, nguồn hàng được tiêu thụ

Trong đợt dịch lần thứ 3, cả nước đã chung tay giải cứu 
bà con các vùng nông sản ngay vùng dịch Covid -19
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TÔM VIỆT NAM CHIẾM LĨNH 
THỊ TRƯỜNG NHIỀU NƯỚC

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 4 tháng đầu 
năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 961,9 triệu USD, 
tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó sản phẩm tôm chiếm 
75,8% tổng xuất khẩu tôm, tăng 20%. Kết quả này phản ánh sự nắm bắt 
nhạy bén thị trường của các doanh nghiệp tôm Việt Nam để vượt qua 
trở ngại của nhiều làn sóng Covid.

Tính riêng trong tháng 4/2021, duy chỉ giá trị 
xuất khẩu tôm sang Trung Quốc - Hồng Kông 
và Nga giảm lần lượt 9,4% và 9% so với cùng 

kỳ năm 2020. Các thị trường xuất khẩu khác trong 
top 10 đều tăng trưởng dương khả quan.

Đối với thị trường CPTPP, tính đến hết tháng 
4/2021, tổng giá trị xuất khẩu tôm sang thị trường 
này đạt 297,2 triệu USD, chiếm gần 31%, tăng 7,6% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4/2021, giá 
trị xuất khẩu sang thị trường lớn nhất khối là Nhật 
Bản đã tăng gần 6%, đạt 177,9 triệu USD (trước đó 
trong quý 1/2021, thị trường nhập khẩu tôm sú 
hàng đầu này của Việt Nam có giá trị xuất khẩu 
giảm 4% so với cùng kỳ năm trước). Một thị trường 
nổi bật trong khối thị trường CPTPP trong 4 tháng 
đầu năm nay là Australia có giá trị xuất khẩu khá ấn 
tượng với 54,7%, tăng 65,5%. Trong đó, giá trị xuất 
khẩu tôm Việt Nam sang Australia trong tháng 4 
tăng rất mạnh: 177,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Còn với thị trường Mỹ - EU, trong quý 1 đầu năm 
nay, nhiều nhà nhập khẩu dự đoán rằng, hai thị 
trường nhập khẩu tôm lớn của thế giới là Mỹ và EU 

sẽ là hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Sau khi 
triển khai tiêm vaccine nhanh chóng cho người 
dân thì nền kinh tế Mỹ đang phục hồi nhanh 
chóng, do vậy tiêu thụ sản phẩm tôm chế biến và 
giá trị gia tăng của Mỹ đang tăng lên từng ngày 
thúc đẩy nhập khẩu tăng theo, giá nhập khẩu 
trung bình tốt. Hiện nay, Việt Nam đang là thị 
trường cung cấp tôm lớn thứ 4 của thị trường Mỹ 
(sau Ấn Độ, Ecuador, Indonesia). Dự báo trong quý 
tới, nhập khẩu tôm của Mỹ còn tăng trưởng liên 
tục. Tính đến hết tháng 4/2021, tổng giá trị xuất 
khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 198 triệu USD, 
chiếm 20,6% tổng GTXK tôm, tăng 24,8% so với 
cùng kỳ năm trước.

Với thị trường EU, nhiều chuyên gia thị trường 
nhận định rằng, năm 2021 sẽ là năm nhập khẩu 
tôm của EU giảm và giảm theo tốc độ của năm đầu 
tiên ảnh hưởng bởi Covid (2020). Tuy vậy, tính tới 
hết tháng 4/2021, tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt 
Nam sang EU vẫn đạt 145,7 triệu USD, tăng 18,5%. 
Riêng tháng 4/2021, giá trị xuất khẩu đạt gần 50 
triệu USD, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với những thị trường gần Việt Nam như Hàn 
Quốc - Trung Quốc và Hồng Kông, đây là hai thị 

ĐỨC DUY

Tôm Việt Nam đang chiếm lĩnh thị trường nhiều nước, 
có nhiều tích cực tại các thị trường lớn

Bộ Công Thương đề nghị “luồng xanh„ cho quả vải xuất khẩu qua biên giới
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp 
Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch 
Covid-19 ngày 24/5, Bộ Công Thương vừa có 
văn bản hỏa tốc gửi UBND các địa phương 
có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới để đảm 
bảo thực hiện tốt mục tiêu “kép”, vừa phòng 
chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-
xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tạo thuận 
lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản 

qua biên giới khi đến thời điểm thu hoạch 
chính vụ nói chung và quả vải nói riêng.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND 
các tỉnh biên giới phía bắc chỉ đạo các 
cơ quan, lực lượng chức năng trên địa 
bàn thực hiện luồng xanh đối với quả 
vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn, đồng thời 
khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu 
qua biên giới theo hình thức chính ngạch.

trường xuất khẩu tôm có giá trị xuất khẩu hàng 
tháng gần tương đương nhau. Tuy nhiên, từ 
tháng 4/2021, giá trị xuất khẩu tôm sang Hàn 
Quốc tăng trưởng dương trong khi sang Trung 
Quốc – Hồng Kông ngược lại. Hai thị trường 
nhập khẩu tôm khá lớn tại Châu Á với sức tiêu 
thụ khá lớn và ổn định, tổng giá trị xuất khẩu 
tôm Việt Nam sang Hàn Quốc trong 4 tháng đầu 
năm nay đạt 98,5 triệu USD, giảm nhẹ 0,7% còn 
Trung Quốc - Hồng Kông đạt 98 triệu USD, giảm 
9,8% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian này, 
xu hướng gia tăng sản phẩm tôm nhập khẩu 
của hai thị trường này khác biệt nhau, trong khi 
Hàn Quốc đang gia tăng nhập khẩu tôm chân 
trắng từ Việt Nam thì Trung Quốc lại tăng nhập 
khẩu các sản phẩm tôm biển.

Có thể nói rằng, xuất khẩu tôm Việt Nam kể từ 
tháng 4/2021 đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu tích 
cực ở một số thị trường lớn. Dự báo trong quý 
2/2021, tổng giá trị xuất khẩu tôm có thể tăng 
hơn 20% so với cùng kỳ năm trước do giá trị 
xuất khẩu ở hầu hết thị trường sẽ phục hồi hoặc 
tăng trưởng dương. n
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Ngân hàng cảnh báo tin nhắn 
giả mạo lừa đảo khách hàng

Ngày 02/6, Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
Việt Nam (Agribank) tiếp tục có 
những cảnh báo về việc có những 
tin nhắn giả mạo thương hiệu 
Agribank để lừa đảo khách hàng.

GIA HUY

Tin nhắn giả mạo thương hiệu 
Agribank để lừa đảo khách hàng

Cụ thể theo Agribank, trong một số ngày qua, 
xuất hiện hình thức lừa đảo bằng tin nhắn giả mạo 
thương hiệu Agribank với nội dung: “Agribank tran 
trong thong bao, tai khoan cua quy khach hien tai 
da bi khoa. Dang nhap http://www.vn-agribank.cc 
de xac thuc ngay hom nay” và thực hiện lừa đảo 
khách hàng bấm vào đường link giả mạo để chiếm 
đoạt tiền trong tài khoản.

Trước hiện tượng này, Agribank khuyến cáo 
khách hàng tuyệt đối không nhấp vào các đường 
link giả mạo như: http://www.vn-agribank.cc.

Hiện nay, Agribank chỉ có duy nhất một địa chỉ 
website tại đường dẫn: https://agribank.com.vn/. 
Theo đại diện lãnh đạo ngân hàng này, Agribank 
không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá 
nhân qua các kênh như tin nhắn SMS, Email, phần 
mềm chat (Zalo, Viber, Facebook messenger…). Do 
đó, để bảo đảm an toàn cho tài khoản, Agribank 
cũng khuyến cáo khách hàng hãy xóa và tuyệt 
đối không bấm vào đường link khi nhận được các 
thông tin dạng này.

Trường hợp đã bấm vào đường link và tiết lộ 
thông tin, khách hàng nên chủ động thực hiện các 
biện pháp khóa dịch vụ khẩn cấp.

Thực hiện đúng các nguyên tắc giao dịch an 
toàn được Agribank thường xuyên khuyến cáo 
trên website và Fanpage chính thức của Agribank.

Trường hợp nhận được các thông tin giả mạo 
ngân hàng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo từ 
các tin nhắn, cuộc gọi mạo danh chiếm đoạt tài 
sản, khách hàng nên liên hệ ngay tới Tổng đài hỗ 
trợ khách hàng hoặc các chi nhánh Agribank để 
được trợ giúp

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tiến hành các 
phản ánh tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo tới đầu 
số 5656 hoặc website: https://thongbaorac.ais.
gov.vn, do Cục an toàn thông tin (Bộ Thông tin và 
Truyền thông) quản lý.

Mạo danh ngân hàng, doạ trừ tiền 
trong tài khoản để lừa đảo

Trước đó, trên trang web chính thức của ngân 
hàng SCB cũng đăng tải cảnh báo mạo danh tin 
nhắn của SCB nhằm chiếm đoạt tiền của khách 
hàng. Theo đó, kẻ lừa đảo nhắn tin SMS thông 
báo khách hàng click vào đường link giả mạo (tại 
link www.v-scb.com) trong tin nhắn và yêu cầu 
nhập tên đăng nhâp, mật khẩu dich vụ ebanking 
để đánh cắp tiền trong tài khoản khách hàng. Đã 
có trường hợp khách hàng nhấp vào link giả mạo 
trong tin nhắn và mất tiền. Số tiền này lập tức bị 
chuyển sang các tài khoản của các ngân hàng 
khác. Đây là hình thức lừa đảo đã được SCB và 
các cơ quan chức năng cảnh báo tới khách hàng 
nhiều lần trong thời gian qua.

Đây không phải lần đầu tiên ngân hàng lên 
tiếng cảnh báo về tình trạng mạo danh này. Trước 
đó, tình trạng giả mạo tin nhắn thương hiệu 
cũng được ghi nhận với một số ngân hàng khác 
như: Vietcombank, Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Quân 
đội (MB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 
(Techcombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)...

Không chỉ mạo danh tin nhắn ngân hàng, các 
đối tượng lừa đảo còn mạo danh nhân viên ngân 
hàng gọi điện để thông báo khách hàng gặp trục 
trặc khi đang sử dụng dịch vụ ngân hàng; xác 
minh giao dịch khách hàng vừa mới thực hiện; 
thông báo khách hàng bị lộ thông tin thẻ...

Làm gì để tránh bị lừa bằng tin 
nhắn giả mạo?

Nhận định các hành vi trên rất tinh vi và nguy 
hiểm, Cục An toàn thông tin cho biết cục đang 
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các cơ 
quan chức năng, các doanh nghiệp viễn thông để 
triển khai các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác 
minh và xử lý đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội 
phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho 
biết thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn kẻ xấu 
giả mạo nhà mạng viễn thông, gọi điện, nhắn tin 

hướng dẫn nâng cấp sim lên 4G để nhận ưu đãi 
bất ngờ.

“Các cuộc gọi, tin nhắn này có kèm theo cú 
pháp, đường link lạ, hướng dẫn cài đặt app đã 
được lập trình các mã độc để chiếm đoạt quyền 
kiểm soát sim điện thoại, đánh cắp thông tin thẻ 
tín dụng của người dùng. Tiếp đó, kẻ xấu sẽ lấy 
mã OTP và thanh toán hàng chục triệu đồng cho 
các đơn hàng online bằng thẻ tín dụng của người 
tiêu dùng”.

Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử 
dụng công nghệ cao, đơn vị đang điều tra, làm rõ 
nhóm kẻ xấu sử dụng chiêu thức này.

“Kẻ lừa đảo sử dụng thông tin ẩn danh, mạo 
danh, các app chứa mã độc... để lừa đảo. Khi 
nạn nhân chuyển tiền đến thì các nghi phạm lại 
chuyển tiền qua một loạt tài khoản khác nhau 
hoặc chuyển tiền qua nước ngoài bằng tiền ảo 
gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, xử 
lý” - đại diện cục nói.

Cơ quan công an cho hay đã điều tra khám phá 
nhiều vụ án tương tự. Tuy nhiên đến khi xác định 
ra các ổ nhóm thì các nghi phạm lại ở nước ngoài. 
Nhóm này còn thuê cả nhân viên, người lao động 
Việt Nam từ trong nước ra nước ngoài làm việc 
cho chúng.

Nhóm tội phạm này còn đặt tổng đài từ nước 
ngoài gọi điện về trong nước lừa các nạn nhân 
thông qua việc sử dụng các cuộc gọi Internet, các 
ứng dụng như Zalo, Messenger để liên lạc.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng 
công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối 
không soạn tin theo cú pháp lạ; không cung cấp các 
thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thẻ tín dụng...

Khi phát hiện thẻ sim trên điện thoại bị vô hiệu 
hóa, nghi ngờ do bị chiếm đoạt quyền kiểm soát 
sim, người dùng nên liên hệ ngay với các nhà 
mạng để yêu cầu khóa sim.

Trường hợp nếu lỡ đã truy cập, đăng nhập thông 
tin cá nhân, tài khoản ngân hàng vào các app, 
đường link của kẻ xấu thì nạn nhân nhanh chóng 
thông báo đến hotline của các tổ chức tín dụng, 
ngân hàng để yêu cầu thay đổi mật khẩu nhằm 
tránh mất tài khoản và tiền. n

Một hình thức giả mạo yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin
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Tạo thêm các động lực 
phát triển kinh tế - xã hội 
cho vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban 
Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết tham dự và 

chủ trì Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2003, Bộ Chính 

trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh 
tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010.

Năm 2012, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sơ kết thực 
hiện Nghị quyết 21-NQ/TW nhằm đánh giá kết quả 
triển khai Nghị quyết, trên cơ sở đó ban hành Kết 
luận 28-KL/TW Bộ Chính trị khóa XI.

Kết luận 28-KL/TW xác định vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long được định hướng trở thành vùng 
trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo 
hướng hiện đại, phát triển công nghiệp chế biến 
và công nghiệp phụ trợ cho nông nghiệp với tốc độ 
tăng trưởng cao, bền vững. Phát triển mạnh kinh 
tế biển. Xây dựng ngành thủy sản trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Phát triển mạnh 
dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế then chốt của 
cả vùng. Chủ động hội nhập, hợp tác kinh tế với các 
nước, trước hết là các nước khu vực Đông Nam Á.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự 
lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của của các cấp uỷ đảng, 
các cấp chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của 
nhân dân, vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong 
những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, 
đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh 
tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm 
quốc phòng, an ninh.

Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch và phát triển đúng 
hướng, với quy mô, chất lượng và hiệu quả ngày 
càng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước 
phát triển tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả 
vùng. Đã khẳng định vị trí trung tâm sản xuất, xuất 
khẩu lúa, gạo, thủy, hải sản và cây ăn quả hàng đầu 
của cả nước. Các chương trình phục vụ an sinh xã 
hội đã góp phần ổn định cuộc sống người dân, nhất 
là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, vùng ngập lũ. Nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội đã 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng 
Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 
Nghị quyết phát biểu kết luận Hội nghị

từng bước phát triển khá và ngày càng ổn định. Tỷ 
lệ hộ đói nghèo đã giảm đáng kể. Y tế, giáo dục được 
quan tâm đầu tư. Thế trận quốc phòng, an ninh 
được tăng cường, trật tự xã hội được củng cố…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hiệu 
quả nêu trên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện 
còn nhiều khó khăn, hạn chế: Mặc dù được thiên 
nhiên ưu đãi, là vùng đất trù phú nhất toàn quốc 
nhưng vùng đất này vẫn chưa đem lại được sự thịnh 
vượng cho phần lớn người dân của mình. Tốc độ 
phát triển của Vùng đã chậm lại một cách đáng kể, 
mức sống của người dân thấp hơn mức trung bình 
của cả nước.Tăng trưởng kinh tế chưa ổn định, vững 
chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của 
vùng. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện là “vùng 
trũng” về đô thị hóa ở Việt Nam. Tình hình dân tộc, 
tôn giáo vẫn có những diễn biến phức tạp…

Để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo 
an ninh, quốc phòng, ứng phó biến đổi khí hậu… của 
Đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới, Bộ Chính trị 
đã giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường 
trực, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức 
tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW. Kết quả tổng kết 
là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Kinh tế 
Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
đề ra các định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm 

Ngày 1/6, Ban Kinh tế Trung ương 
tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây 
dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị 
quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 
của Bộ Chính trị khóa IX về phương 
hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 
phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long thời kỳ 2001-2010.

vụ giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn 
Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương đánh giá cao sự tích cực làm việc, đóng góp 
những ý kiến sâu sắc của các đại biểu.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tất cả các đồng 
chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân liên quan phát huy tinh thần sáng 
tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc 
thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo nhằm 
hoàn thành các mốc tiến độ đề ra, đặc biệt là tổng 
kết đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, sâu sắc về những 
việc đã làm được, những việc chưa làm được và bài 
học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực 
hiện Nghị quyết 21-NQ/TW.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị 
cần đi sâu, làm rõ những lợi thế và thách thức đối 
với phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long trong thời gian tới, nhất là những thách 
thức trong bối cảnh mới; phát hiện các nguồn lực, 
nhân tố mới mà quá trình tổng kết cần mở rộng 
nghiên cứu và làm rõ, đặc biệt trong mối liên hệ 
với Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các Nghị quyết 
chuyên đề có liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất các 
giải pháp tạo thêm các động lực phát triển kinh 
tế - xã hội cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Xác định rõ thế mạnh của Vùng trong mối quan hệ 
với vùng Đông Nam bộ, TP Hồ Chí Minh và cả nước; 
tìm ra những điểm mới có tính chất khơi thông, 
mở đường cho khai thác, phát huy được nguồn lực 
con người, điều kiện tự nhiên, xã hội, phát triển các 
ngành, lĩnh vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quan 
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm phát 
triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. n

PV

Hình ảnh tại điểm cầu chính Hà Nội
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Thông tin chi tiết về La Villa Green City, liên hệ:
l Đơn vị phát triển dự án: Trần Anh Group
l Đơn vị tiếp thị và phân phối: Trần Anh House
l Website: lavillacity.vn

KHU BIỆT THỰ LA VILLA GREEN CITY
BẤT ĐỘNG SẢN VEN SÔNG 
TẠI LONG AN THU HÚT ĐẦU TƯ
Khu biệt thự La Villa Green City 
ven sông Vàm Cỏ giàu lợi thế thu 
hút đầu tư nhờ cảnh quan trong 
lành, tiện ích hiện đại và đa dạng.

Bất động sản (BĐS) ven sông luôn có sức hấp 
dẫn lớn với người mua nhờ lợi thế cảnh quan. 
Tại Long An, nhờ có những con sông lớn chảy 

qua, địa phương này giàu tiềm năng những khu dân 
cư, khu đô thị ven sông, tạo không gian sống chất 
lượng và hài hòa giữa tiện ích hiện đại cùng cảnh 
quan thiên nhiên trong lành.

Lợi thế phát triển BĐS bên sông 
Vàm Cỏ

Giá trị của những con sông đối với việc quy hoạch 
đô thị được quan tâm nhiều hơn sau khi quỹ đất tại 
các trung tâm thành phố lớn dần hạn hẹp, cũng như 
sự gia tăng dân số trong trung tâm thành phố tạo áp 
lực lên môi trường và hạ tầng đô thị. 

Tại miền Bắc, thời gian gần đây BĐS ven sông Hồng 
trở thành tâm điểm tìm kiếm BĐS. Nguyên nhân 
chính đến từ đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông 
Hồng đang được trình phê duyệt trong tháng 6.

Còn ở miền Nam, TP.HCM vốn đã phát triển mạnh 
mẽ BĐS ven sông, tạo nên những đô thị đẳng cấp, 
mang lại không gian sống chất lượng cao cho người 
thành thị. Tuy nhiên, nhu cầu sở hữu BĐS ven sông 
lớn, quỹ đất giới hạn, đặc biệt vị trí của BĐS ven 
sông tại TP.HCM tập trung ở các quận trung tâm dẫn 
đến cơ hội sở hữu dòng sản phẩm này trở nên dần 
hạn hẹp.

Song song đó, các địa phương vùng ven TP.HCM 
cũng “bắt nhịp” với hàng loạt dự án quy mô lớn lấy 
địa thế ven sông để phát triển, đơn cử như Đồng Nai, 
Bình Dương và Long An.

Trong đó, đáng chú ý là quỹ đất dồi dào ven sông 
Vàm Cỏ tại tỉnh Long An. Sông Vàm Cỏ được tạo 
thành từ hai nhánh sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ 
Tây tạo nên một địa thế đắt giá, hứa hẹn cho sự phát 
triển BĐS vượt bậc nơi đây.

Kỳ vọng mới từ BĐS sông Vàm Cỏ
Hiện nay, quỹ đất ven sông Vàm Cỏ đang được một 

số nhà phát triển uy tín trên thị trường khai phá và 
đưa vào quy hoạch những khu đô thị hiện đại. Có thể 
kể đến những dự án Solar City, Waterpoint hay La Villa 
Green City tại TP Tân An. Trong đó La Villa Green City 
do Trần Anh Group triển khai sở hữu nhiều ưu thế. 

Theo quy hoạch, TP. Tân An sẽ trở thành điểm phát 
triển các khu đô thị cao cấp, hạ tầng hai bên bờ sông 
Vàm Cỏ cũng được cải tạo. Đặc biệt, trong giai đoạn 
2021 - 2025, tỉnh Long An thống nhất chủ trương đầu 
tư nguồn vốn dự kiến gần 2.300 tỷ đồng để xây dựng 
ba cây cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ 
Tây và sông Vàm Cỏ Đông nhằm kết nối giao thông 
xuyên suốt từ TP.HCM qua Long An đến Tiền Giang 
và tăng cường giao thông giữa các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long, giảm bớt áp lực trên các tuyến Quốc 
lộ 1, Quốc lộ 50… Khi giao thông được cải thiện, khởi 
thông, việc giao thương tăng tốc sẽ càng thúc đẩy 
dân cư phát triển. 

Các chuyên gia nhận định, khi giá BĐS của khu vực 
này còn tương đối “mềm”, đây là cơ hội sở hữu BĐS 
rộng mở và là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư 
nhanh nhạy.  n

NGUYỄN KHANH

Nhà phố vườn tại khu đô thị La Villa Green City nằm bên bờ 
sông Vàm Cỏ. Ảnh Trần Anh Group

Không để đứt gãy hoạt động sản 
xuất kinh doanh

Về chính sách tài khoá, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-
CP ngày 19-4-2021 về 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.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà 
nước đã ban hành Thông tư 03/2021/
TT-NHNN ngày 2-4-2021 cơ cấu thời hạn 
trả nợ, miễn lãi vay do ảnh hưởng dịch 
Covid-19. Đối với hoạt động đầu tư công, 
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 13 
về xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 yêu cầu chấm 
dứt tình trạng đầu tư công dàn trải, lãng 
phí, tập trung nguồn lực cho các dự án 
thật sự cần thiết, có tính lan toả cao, tạo 
khí thế, quyết tâm mới trong phát triển 
đất nước. Đây chính là sự đổi mới căn bản 
từ trong chính sách hỗ trợ, chuyển từ tầm 
nhìn ngắn hạn sang trung hạn, theo tinh 
thần chiến lược mới trong chống dịch và 
phát triển kinh tế của Chính phủ hiện nay.

 

Siết tín dụng với bất động sản, 
chứng khoán

Trước những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro về 
cho vay bất động sản (BÐS), chứng khoán, 
đầu tư kinh doanh trái phiếu, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã 
phát tín hiệu cảnh báo, yêu cầu các tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài (TCTD) kiểm soát chặt tín dụng liên 
quan đến các khoản vay này.

Để bảo đảm an toàn hoạt động và hạn 
chế rủi ro, mới đây NHNN đã có văn bản 
yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện 
chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị 
số 01/CT-NHNN. Đồng thời, kiểm soát 
chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng 
theo đúng chỉ tiêu được giao thực hiện. 
Năm 2020, nợ xấu cấp tín dụng đối với 
khách hàng lớn (doanh nghiệp có tổng 
mức cấp tín dụng từ 500 tỷ đồng trở lên) 
tăng so với cuối năm 2019. Lãi phải thu 
từ hoạt động tín dụng tăng đáng kể, dẫn 
đến việc chưa phản ánh thực chất kết 
quả kinh doanh.
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Không để đứt gãy chuỗi cung ứng 
hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh 
diễn biến phức tạp

TP. HỒ CHÍ MINH:

HẠ DUYÊN

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu 
của người dân trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công 
Thương các tỉnh thành phố, trong đó có TP. Hồ Chí Minh chủ 
động xây dựng các phương án ứng phó để sẵn sàng cung ứng 
hàng hóa bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội theo các 
cấp độ diễn biến của dịch bệnh Covid-19, các biện pháp hỗ trợ 
thúc đẩy tiêu thụ nông sản và hướng dẫn việc thu mua, tiêu 
thụ hàng hóa, nông sản tại các vùng có dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, những công điện như công điện số 
526/CĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 
Bộ Công Thương về việc tăng cường các biện 

pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa 
phương để ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19. 
Rồi công văn số 873/BCT-TTTN ngày 18 tháng 02 
năm 2021 về việc đẩy mạnh lưu thông hàng hóa 
thiết yếu và tiêu thụ nông sản. Công văn số 1083/
BCT-TTTN ngày 01 tháng 3 năm 2021 gửi UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ban 
hành hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng 
hóa, nông sản vùng đang có dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương (Vụ Thị trường 
trong nước) cũng thường xuyên phối hợp với Sở 

Công Thương TP.Hồ Chí Minh, theo dõi sát diễn biến 
thị trường, cung cầu, giá cả các hàng hóa thiết yếu 
trên địa bàn để kịp thời có phương án xử lý các bất 
ổn của thị trường khi cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương với 
phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, Sở Công 
Thương TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch bảo 
đảm cân đối cung-cầu các mặt hàng lương thực, 
thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn ứng phó khẩn 
cấp với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. 
Bên cạnh đó, trong Kế hoạch triển khai Chương 
trình bình ổn thị trường năm 2021(ban hành tại 
Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 1/4/2021 của 
UBND TP. Hồ Chí Minh), Sở Công Thương cũng đã 
tham mưu cho UBND thành phố xây dựng phương 
án bình ổn thị trường kết hợp với thực hiện các 
biện pháp ứng phó khẩn cấp dịch bệnh Covid-19 

nhằm chủ động bình ổn thị trường kể cả khi dịch 
bệnh Covid-19 lan rộng trên cả nước và trên địa bàn 
thành phố.

Trên cơ sở các kế hoạch đã xây dựng và chuẩn bị, 
với diễn biến dịch bệnh đang diễn ra trên địa bàn 
TP. Hồ Chí Minh hiện nay vẫn nằm trong kế hoạch 
và khả năng cung ứng của hệ thống phân phối của 
thành phố. Theo báo cáo của Sở Công Thương TP. 
Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện nay, tình hình thị 
trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn tương đối tốt, giá cả hàng 
hóa không có biến động lớn. Tại một số khu vực 
chuẩn bị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/
CT-TTg, nhu cầu mua hàng có tăng mạnh nhưng 
nguồn cung của các doanh nghiệp phân phối vẫn 
đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Đồng thời Sở 
Công Thương cũng khuyến cáo và thông tin đến 
người dân hệ thống phân phối hàng hóa vẫn hoạt 
động liên tục để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng các 
hàng hóa thiết yếu, người dân không nên mua hàng 
tích trữ, tập trung đông người gây nguy cơ lây lan 
dịch bệnh.

Hiện Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) 
vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công 
Thương TP. Hồ Chí Minh để bảo đảm điều phối cung 
ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường, xử lý các 
khó khăn trong lưu chuyển hàng hóa kịp thời nhằm 
không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết 
yếu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. n

Vải thiều Việt Nam được yêu thích tại thị trường Nhật Bản
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật 

Bản, ngày 23/5 vừa qua, những lô vải đầu tiên 
của Việt Nam do Công ty Sunrise Farm Nhật Bản 
ký kết với Công ty Cổ phẩn Ameii Việt Nam đã 
cập cảng hàng không tại Nhật Bản, đánh dấu 
một mùa vải bội thu và trái vải Việt Nam được 
nhiều người tiêu dùng Nhật Bản đón nhận. 

Lần đầu tiên ra mắt tại chuỗi siêu thị AEON 

vào tháng 6/2020, quả vải thiều Việt Nam đã gây 
được tiếng vang khi 2 tạ vải bày bán tại AEON 
đã được tiêu thụ hết trong 1 ngày. Khách tiêu 
dùng Nhật Bản đánh giá rất tốt về sản phẩm và 
dành nhiều lời khen cho sự tươi ngon của quả 
vải Việt Nam cũng như bày tỏ mong muốn sản 
phẩm này trở thành quà biếu, tặng cho gia đình, 
người thân.



8 THỊ TRƯỜNG

Bất cập ở chính sách 
khiến ngành Vật liệu không nung 
đóng cửa hàng loạt nhà máy
Hưởng ứng chương trình 567 – Chương trình phát triển vật liệu xây 
không nung (VLXKN) đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
phát triển vật liệu không nung (VLKN), hàng loạt doanh nghiệp đầu tư, 
chuyển đổi, nghiên cứu các công nghệ mới sản xuất VLKN. Sau 10 năm, 
ngành VLXKN đang rơi vào bế tắc bởi các chính sách và chế tài không 
đủ mạnh khiến hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa.

Những tưởng có chính sách hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp khai phá lĩnh vực mới, vật 
liệu mới, nhưng mới đây trong dự thảo Về 

xây dựng “Chương trình phát triển vật liệu xây 
không nung tại Việt Nam đến năm 2030” của Bộ 
Xây dựng gửi Thủ tướng Chính phủ, cũng như 
trong NĐ 09/2021/NĐ – CP ngày 9/2/2021 về quản 
lý vật liệu xây dựng. Các doanh nghiệp cho rằng, 
các quy định đó đang “đi lùi” so với chương trình 
567 khiến cho các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực VLKN không khỏi lo lắng. 

Doanh nghiệp sản xuất VLKN 
đóng cửa nhà máy hàng loạt

Sau khi chương trình 567 được khởi xướng, đã 
khiến cho làn sóng đầu tư VLKN phát triển trên cả 
nước từ bê tông khí chưng áp (AAC) đến xi măng 
cốt liệu với nhiều công nghệ: Việt Nam, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Đức...

Đến cuối năm 2014, toàn quốc đã có 12 nhà máy 
AAC đi vào sản xuất với tổng công suất thiết kế lên 
đến 1,95 triệu m³/năm (tương đương 1,365 tỷ viên 
gạch QTC/năm). Tuy nhiên đến năm 2020 có 15 
doanh nghiệp sản xuất thì 12 doanh nghiệp đóng 
cửa, dừng sản xuất do việc sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm AAC gặp phải khó khăn. Trung bình mỗi 
dây chuyền đầu tư từ 50 – 60 tỷ đồng (công suất 
150.000m3) bị đắp chiếu.

 Hiện nay chỉ còn 3 nhà máy hoạt động 
(Viglacera, Tân Kỷ Nguyên, Công ty cổ phần HASS) 
với tổng công suất khoảng 800.000 m3/năm (tương 
đương 0,56 tỷ viên QTC/năm). 

 Doanh nghiệp sản xuất gạch xi măng cốt liệu 
tình hình còn bi đát hơn, với khoảng 2.500 doanh 
nghiệp thì tỷ lệ đóng cửa gần 1.000 doanh nghiệp. 
Như vậy nguồn vốn được các doanh nghiệp đầu 
tư vào ngành này là một số tiền không nhỏ và gây 
thiệt hại cho nền kinh tế.

 Là một nhà sản xuất, chế tạo ra máy gạch xi măng 
cốt liệu (từng có bằng sáng chế về công nghệ) ông 
Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Gạch 
ống ngôi sao Bình Dương cho biết: Nhà máy hiện 
đang phải tạm thời đóng cửa và  tìm hướng kinh 
doanh khác. Vì sản phẩm làm ra không bán được, 
mà số vốn bỏ ra đầu tư lên đến 12 tỷ đồng.

“Tại sao ngành VLKN lại có cái chết được báo 
trước như vậy? Bởi gạch không nung và gạch 
nung đã không có được sự cạnh tranh sòng phẳng 
về thị trường. Chúng tôi sẽ không bao giờ cạnh 
tranh được về giá nếu viên gạch nung không bị 
đóng thuế. Tại sao chúng ta không đánh thẳng 
thuế tài nguyên, thuế môi trường vào viên gạch 
nung vì sử dụng đất sét, phát thải ra môi trường. 
Chỉ cần đánh thuế 300 đồng/viên thì hàng năm 
chúng ta đã thu được hàng trăm tỷ đồng tiền 
thuế. Nhà nước không cần phải thanh tra, kiểm tra 
các lò gạch nung, tại sao phải “thả gà ra đuổi” làm 
gì?” – ông Dũng phân tích.

Cũng theo ông Dũng, chỉ cần chúng ta làm đúng, 
làm chuẩn như chương trình 567 thì sẽ thúc đẩy 
được ngành VLKN phát triển. Ở các dự án 9 tầng trở 
lên không sử dụng gạch không nung hiện nay chỉ bị 
phạt hành chính tối đa có 80 triệu đồng. Hoặc nhà 
thầu đối phó bằng cách xây đến đâu, tô đến đó để 
tránh dùng VLKN. 

Ngành VLKN sẽ “chết yểu” nếu 
không được hỗ trợ từ chính sách

Ông Phan Hoài Thanh – CTHĐQT – TGĐ Công 
ty CP Gạch khối Tân Kỷ Nguyên thì cho hay: 
Trong dự thảo về việc xây dựng “Chương trình 
phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam 
đến năm 2030” của Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng 
Chính phủ có đề xuất giải pháp thực hiện cho 
VLKN: “Đối với các công trình xây dựng được đầu 
tư bằng nguồn vốn khác: khuyến khích sử dụng 
VLXKN và VLXKN nhẹ tại các công trình nhà cao 
tầng; hạn chế việc sử dụng gạch đất sét nung 
với tất cả các loại công trình”. Hay trong Điều 7, 
chương 3 của NĐ 09/2021/NĐ – CP thì Chính phủ 
cũng yêu cầu: “Khuyến khích sử dụng vật liệu xây 
không nung, vật liệu tiết kiệm tài nguyên, thân 
thiện với môi trường, vật liệu xây dựng sản xuất 
trong nước đối với các công trình sử dụng nguồn 
vốn khác”. 

“Chúng tôi – Cộng đồng doanh nghiệp sản xuất 
VLKN cùng có ý kiến: không đồng ý dùng thuật 
ngữ “Khuyến khích” mà nên chuyển thành “Bắt 
buộc” sử dụng vật liệu không nung. Chủ đầu tư có 
thể dùng bất kể VLKN nào cũng được không cứ là 
vật liệu nhẹ. Vì nếu chỉ quy định các công trình có 
vốn ngân sách nhà nước phải dùng 100% VLKN, 
còn các công trình có vốn khác thì chỉ “khuyến 
khích” sẽ gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng cho 
môi trường cũng như sản xuất kinh doanh của 
ngành VLKN. Bởi các công trình không dùng vốn 
ngân sách mới sử dụng nhiều VLXKN, do đó Bộ 
Xây dựng nên điều chỉnh lại các thuật ngữ này để 
chính sách đi vào cuộc sống và doanh nghiệp đã 
đầu tư VLKN còn có cơ hội hồi sinh” -  ông Thanh 
nhấn mạnh.

Ông Thanh cũng kiến nghị rằng: Cần phải có chế 
tài đủ mạnh. Đối với các công trình yêu cầu từ 9 
tầng trở lên phải sử dụng từ 70% VLKN nếu công 
trình không thực hiện Sở Xây dựng không nghiệm 
thu công trình và công trình không được hoàn 
công và đưa vào sử dụng. 

Làm gì để cho ngành vật liệu 
không nung phát triển?

  Qua 10 năm VLKN đã đi vào cuộc sống, nhiều 
nhà sản xuất đã đầu tư bài bản, sản phẩm chất 
lượng cao, như Công ty vật liệu xanh Đại Dũng đầu 
tư 180 tỷ đồng để sản xuất gạch xi măng cốt liệu, 
Công ty gạch nguyên khối Tân Kỷ Nguyên, Công ty 
Viglacera đầu tư hàng trăm tỷ đồng sản xuất gạch 
bê tông khí chưng áp... Và có phương pháp thi công 
hoàn chỉnh đã tháo gỡ khúc mắc tâm lý ngán ngại 
sử dụng VLKN do nứt, khó xây. Nhiều công trình cao 
tầng đã sử dụng VLKN như xi măng cốt liệu, bê tông 
khí chưng áp như tòa nhà Đức, Landmark 81 tầng, 
chung cư Marq... Ngoài vấn đề bảo vệ môi trường, 
chính VLKN đã tạo ra sự công nghiệp hóa trong 
xây dựng, đã nâng cao được tay nghề người thợ 
xây, rút ngắn được thời gian thi công, tiết kiệm chi 
phí... Chính vì vậy, Chính phủ , các Bộ, ngành cần có 
chính sách, chế tài cu thể, mạnh tay hơn với để có 
thể giải bài toán cho ngành VLKN, nếu không lại đưa 
đến cơ hội cho vật liệu nung lên ngôi và môi trường 
tiếp tục bị phá hủy. Xu thế của thể giới đang hướng 
đến môi trường xanh, nếu Việt Nam đi ngược với xu 
thế đó thì môi trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, 
thế hệ sau sẽ phải trả giá.  n   

 BÙI HIỀN

Tòa nhà Đức là công trình đạt tiêu chuẩn xanh Leed của Mỹ sử dụng vật liệu không nung (Nguồn hình internet)
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SỨC NÓNG NHÀ PHỐ 
TĂNG TỪ SỰ THAY ĐỔI 
KHẨU VỊ ĐẦU TƯ

Không chạy theo xu hướng thị 
trường, đầu tư đám đông hay lướt 
sóng, “khẩu vị của giới đầu tư bất 
động sản (BĐS) đang nghiên về 
dòng sản phẩm nhà phố với tính 
an toàn, thanh khoản cao và khả 
năng sinh lợi dựa trên giá trị thực.

Điều gì khiến giới đầu tư lao vào 
cuộc “săn” nhà phố?

Dù ảnh hưởng lớn từ Covid 19, BĐS vẫn xác định 
vị thế là kênh đầu tư được ưa chuộng hàng đầu. 
Đáng chú ý là mức độ quan tâm phân khúc nhà 
liền thổ đang tăng “nhiệt”, nhất là tại khu vực TP. 
Thủ Đức. 

Lý giải nguyên nhân phân khúc nhà phố dù giá 
bán tăng chóng mặt qua các năm vẫn hút người 
mua, giới chuyên gia cho rằng, mục tiêu hàng đầu 
hiện nay của nhà đầu tư phải là sản phẩm có tính 
bảo tồn vốn và thanh khoản tốt. Nếu phân khúc 
đất nền tuy mang lại nhiều cơ hội nhưng rủi ro cao 
thì nhà phố đảm bảo tính an toàn gần như tuyệt 
đối và giá trị chỉ có tăng theo thời gian, phù hợp 
với nhà đầu tư “ăn chắc, mặc bền”. 

Anh Việt, một nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết, 
nhà phố là kênh đầu tư luôn được anh ưu tiên 
xuống tiền. Trong khi nhiều phân khúc gặp khó 
về đầu ra do ảnh hưởng của nền kinh tế khó khăn, 
nhà phố thương mại trong các khu đô thị bài bản 
vừa để ở vừa khai thác kinh doanh vẫn đắt khách, 
đặc biệt ở các vị trí đắc địa. Hơn nữa, với tính khan 
hiếm nguồn cung và nguồn cầu mạnh, nhà phố 
luôn là sản phẩm được ưa chuộng và dẫn đầu thị 
trường về tốc độ tăng giá cũng như tỉ lệ hấp thụ 
tốt, bất chấp sự cản trở của dịch bệnh. 

Theo các chuyên gia bất động sản, nhà phố phù 
hợp với sở thích đầu tư truyền thống và tâm lý tích 
lũy của người Việt. Đây trở thành một loại “của 
để dành” đáng giá, bên cạnh vàng và tiết kiệm 
ngân hàng. Người mua có thể ở hoặc khai thác 
kinh doanh hay cho thuê thu lợi nhuận tức thì. 
Phân khúc này cũng có tính thanh khoản cực kỳ 
cao, dễ mua bán, biên độ sinh lời lớn. Ngoài ra sự 
gia tăng mạnh mẽ tầng lớp trung lưu cũng là yếu 
tố thúc đẩy nhu cầu sở hữu nhà phố. Theo số liệu 
của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ dân trung lưu của 
Việt Nam hiện nay là 13% và sẽ tăng lên 26% vào 
năm 2026. Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp 
trung lưu với thu nhập bình quân đầu người tăng 

khiến nhu cầu về nhà ở chất lượng từ không gian 
xung quanh đến xây dựng, quản lý, tiện ích cũng 
tăng theo. Xu hướng sống xanh, sạch, đề cao tính 
an toàn, sự yên tĩnh riêng tư mà chỉ có nhà phố 
thương mại trong các khu đô thị được quy hoạch 
đồng bộ mới có thể đáp ứng giúp loại hình này 
được giới đầu tư không tiếc công săn đón. 

Precia Riverside - “giọt nước” hiếm 
hoi giải “cơn khát” nhà phố tại          
TP. Thủ Đức

Sự biến động về giá và nhu cầu nhà phố tăng 
cao diễn ra ở hầu hết các quận, huyện của 
TP.HCM, đặc biệt là tại khu vực TP.Thủ Đức, nơi 
được xem là lõi của tốc độ đô thị hóa. Cùng với 
hàng loạt khu công nghệ cao và làn sóng dịch 
chuyển văn phòng, thu hút hàng vạn người lao 
động và các chuyên gia mỗi năm, nhu cầu không 
ngừng tăng trong khi quỹ đất không còn khiến 
nhà phố khan nguồn cung và giá càng “đội” lên. 

Theo thống kê của Savills Việt Nam, trong quý 
1/2021 nguồn cung biệt thự nhà phố trên thị 
trường TP.HCM chỉ đạt hơn 470 căn, thấp nhất 
trong 5 năm qua. Điều này khiến Precia Riverside, 
dự án nhà phố hiếm hoi triển khai tại trung tâm 
quận 2 trở thành “dòng nước ngọt” được nhà đầu 
tư nhiệt tình săn đón.

 Nằm giữa khu dân cư hiện hữu của phường 
An Phú, liền kề với 2 khu căn hộ cao cấp Precia 
và d’Lusso, Precia Riverside không chỉ tọa lạc tại 
trung tâm kinh tế - tài chính quận 2 mà còn là sản 
phẩm sở hữu vị trí “cận giang” đáng đồng tiền 

bát gạo. Những căn nhà phố nơi đây không chỉ 
tận dụng khoảng không gian vừa xanh mát, yên 
tĩnh của một khu đô thị quy hoạch đồng bộ mà 
còn khai thác được yếu tố kinh tế sầm uất, nhộn 
nhịp của tâm điểm tài chính quận 2.  

Với vỏn vẹn 15 sản phẩm, lại đang bước vào 
giai đoạn hoàn thiện sẵn sàng cho khách hàng 
vào ở ngay, cùng loạt tiện ích sang trọng như khu 
hồ bơi ven sông, vườn dạo bộ, sân chơi trẻ em, 
khu tập Gym và BBQ ngoài trời, Precia Riverside 
được dự báo sẽ khiến các nhà đầu tư tranh suất 
mua để hưởng chênh lệch lợi nhuận cao theo đà 
tăng giá của TP Thủ Đức. Khác với loại hình nhà 
ở thấp tầng thông thường, nhà phố thương mại 
Precia Riverside là “phiên bản giới hạn” có diện 
tích xây dựng trung bình lên đến 400m2, bao gồm 
một tầng hầm và 4 tầng nổi. Đặc biệt, bên trong 
nhà còn được thiết kế hệ thống thang máy và bố 
trí nhiều phòng chức năng đáp ứng mọi nhu cầu 
sinh hoạt của gia chủ, hoặc dễ dàng chuyển đổi 
công năng sử dụng để mở văn phòng kinh doanh 
hoặc cho thuê. Từ đó, giá trị sinh lợi của nhà phố 
Precia Riverside dưới góc nhìn về tài chính là vô 
cùng hấp dẫn.

Hiện nay, toàn bộ dự án đều đảm bảo được tiến 
độ thi công ổn định và nhận được sự đánh giá 
cao từ khách hàng. Dự án còn có nhiều ưu đãi 
với các chính sách hấp dẫn như tặng gói nội thất 
hoàn thiện 1 tỷ đồng, tặng 2 năm phí quản lý khi 
nhận bàn giao, đồng thời chiết khấu 5% tổng giá 
trị sản phẩm. n  

 THY THÊU

Phối cảnh dự án Precia Riverside
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Hiện nay, chúng ta rất dễ bị choáng ngợp 
trước tình hình và những thông tin về 
dịch bệnh Covid – 19. Nếu con bạn cảm 

thấy lo lắng, đó cũng là điều dễ hiểu. Những thông 
tin trên truyền hình, mạng internet hay từ những 
người khác có thể khó hiểu đối với trẻ nhỏ. Vì vậy, 
các em đặc biệt dễ cảm thấy lo lắng, căng thẳng 
và buồn rầu. Tuy nhiên, một cuộc trò chuyện cởi 
mở, mang tính hỗ trợ có thể giúp con trẻ hiểu, 
biết cách ứng phó. Thậm chí, có thể đóng góp tích 
cực để giúp đỡ những người khác. Dưới đây là 8 
cách để trấn an và bảo vệ trẻ nhỏ trước bệnh dịch 
Covid-19 được Jacob Hunt, chuyên gia truyền 
thông của UNICEF tổng hợp.

 

1.  Đặt những câu hỏi mở và lắng 
nghe

Bắt đầu bằng cách dẫn dắt trẻ vào vấn đề. Tìm 
hiểu xem trẻ đã biết những gì và lắng nghe câu 
chuyện của trẻ. Nếu trẻ còn khá nhỏ và chưa biết 
về thông tin dịch bệnh bùng phát, không cần thiết 
phải nêu lên vấn đề này và chỉ cần nhắc nhở trẻ về 
cách giữ gìn vệ sinh.

Hãy đảm bảo bạn và trẻ ở trong một môi trường 
an toàn để trẻ có thể thoải mái chia sẻ. Vẽ tranh, 
kể chuyện hay một số hoạt động khác có thể giúp 
mở đầu cuộc trò chuyện.

Điều quan trọng nhất là không nói giảm hay 
lảng tránh mối lo lắng của trẻ. Hãy đồng cảm với 
cảm xúc của trẻ và đồng ý rằng việc sợ hãi những 
điều này là hoàn toàn bình thường. Thể hiện bạn 
đang lắng nghe trẻ bằng cách dành cho trẻ toàn 
bộ sự chú ý, đồng thời giúp trẻ hiểu rằng trẻ có 
thể nói chuyện với bạn bè hay thầy cô giáo bất cứ 
khi nào trẻ muốn. 

2.  Giải thích sự thật theo cách phù 
hợp với trẻ em

Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin trung 
thực về những gì đang diễn ra trên thế giới. 
Nhưng người lớn cũng cần có trách nhiệm bảo 
vệ trẻ em khỏi những cảm xúc lo âu, căng thẳng. 
Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi, quan sát 
phản ứng và chú ý tới mức độ lo lắng của trẻ.

Nếu bạn không trả lời được câu hỏi của trẻ thì 

cũng không nên đoán câu trả lời. Hãy coi như đây 
là cơ hội để cùng trẻ tìm ra đáp án. Hãy giải thích 
với trẻ rằng một số thông tin trên mạng là không 
chính xác, và tốt nhất là nên tin tưởng thông tin 
do các chuyên gia cung cấp.

3.  Chỉ cho trẻ cách bảo vệ bản thân 
và bạn bè

Một trong những cách tốt và đơn giản nhất để 
bảo vệ trẻ khỏi dịch bệnh do vi-rút Corona gây ra 
hay các loại bệnh khác là khuyến khích trẻ rửa tay 
thường xuyên.  

Bạn cũng có thể chỉ có con cách che miệng 
bằng khuỷ tay khi ho hoặc hắt hơi. Đồng thời, giải 
thích rằng tốt nhất là không nên tiếp xúc gần với 
những người có triệu chứng trên.  

4. Trấn an tinh thần
Khi nhìn thấy quá nhiều hình ảnh tiêu cực trên 

truyền hình hay mạng internet, chúng ta có thể 
cảm thấy như khủng hoảng đang ở ngay quanh 
mình. Trẻ em có thể không nhận thức được sự 
khác biệt giữa hình ảnh trên mạng/TV và thực tế 
quanh trẻ và có thể tin rằng đó là nguy hiểm đang 
gần kề. Bạn có thể giúp trẻ đối mặt với cảm xúc 
khủng hoảng, lo lắng bằng cách tạo điều kiện để 
trẻ chơi hoặc thư giãn khi có thể. Cố gắng giữ thói 
quen và lịch trình sinh hoạt hằng ngày như bình 
thường. Đặc biệt là trước khi đi ngủ. Giúp trẻ tạo 
thói quen khi ở trong môi trường mới.

Nếu dịch bùng phát tại khu vực bạn sống, nhắc 
nhở trẻ rằng khả năng trẻ bị nhiễm bệnh là rất 
thấp. Hầu hết những người nhiễm vi-rút Corona 
đều không bị ốm quá nặng. Bố mẹ đang cố gắng 
hết sức để bảo vệ gia đình mình.

Nếu trẻ cảm thấy không khỏe, bạn cần giải 
thích rằng trẻ phải ở nhà/bệnh viện. Bởi như vậy 
sẽ an toàn hơn cho bản thân và bạn bè của trẻ. 
Đồng thời, trấn an trẻ rằng bạn biết điều này rất 
khó khăn (hoặc có thể là đáng sợ hay nhàm chán) 
nhưng việc tuân thủ theo quy tắc sẽ đảm bảo an 
toàn cho rất cả mọi người.

 5. Kiểm tra xem trẻ có đang bị kỳ thị 
hay kỳ thị người khác không

Sự bùng phát của vi-rút Corona đã kéo theo rất 
nhiều hệ lụy của nạn phân biệt chủng tộc trên 
khắp thế giới. Vì vậy, điều quan trọng là kiểm tra 
xem trẻ có đang bị bắt nạt hay đang bắt nạt trẻ 
khác không.

Hãy giải thích cho trẻ hiểu rằng vi-rút Corona 
không liên quan gì đến ngoại hình, nguồn gốc 
xuất thân hay ngôn ngữ của một người. Nếu trẻ 
bị gọi bằng những cái tên miệt thị hay bị bắt nạt 
ở trường, trẻ có thể cảm thấy thoải mái khi thông 
báo việc này cho một người lớn mà trẻ tin tưởng 
được biết.

Nhắc trẻ nhớ rằng mọi người đều có quyền 
được hưởng sự an toàn ở trường. Hành vi bắt nạt 
là sai trái và chúng ta nên góp phần để lan tỏa sự 
yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau.

 6. Tìm kiếm người giúp đỡ
Cần cho trẻ biết rằng mọi người đang giúp đỡ 

lẫn nhau bằng những hành động tử tế và rộng 
lượng. Hãy chia sẻ câu chuyện về các nhân viên y 
tế, nhà khoa học và những người trẻ tuổi, những 
con người đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh và 
bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng. Khi trẻ biết rằng 
những người giàu lòng nhân ái đang chung tay 
hành động, đây sẽ là một nguồn động viên, trấn 
an rất lớn đối với trẻ.

7. Tự chăm sóc bản thân
Bạn sẽ có khả năng giúp đỡ trẻ tốt hơn nếu bạn 

cũng đang giúp đỡ chính mình. Con trẻ sẽ làm 
theo cách bạn phản ứng trước tin tức. Vì vậy, tốt 
hơn hết là nên giữ bản thân luôn bình tĩnh và 
kiểm soát được mọi việc.

Nếu bạn cảm thấy lo lắng và buồn phiền, hãy 
dành thời gian cho bản thân và trò chuyện với gia 
đình, bạn bè và những người bạn tin tưởng, cũng 
như làm những việc giúp bạn thấy thư giãn và lấy 
lại tinh thần. 

8. Kết thúc cuộc trò chuyện một cách 
cẩn thận

Điều quan trọng là biết rằng trẻ đang không 
trong trạng thái lo âu. Khi kết thúc cuộc trò 
chuyện, hãy cố gắng đánh giá mức độ lo lắng của 
trẻ bằng cách quan sát ngôn ngữ cơ thể, xem xét 
liệu trẻ có đang dùng giọng điệu thông thường và 
theo dõi hơi thở của trẻ.

Nhắc trẻ nhớ rằng trẻ có thể tìm đến bạn để 
chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc bất kì lúc 
nào. Cho trẻ biết rằng bạn luôn quan tâm, lắng 
nghe, và luôn bên cạnh mỗi khi trẻ cần. n

 
                          

Trò chuyện đúng cách 
với trẻ nhỏ về 
dịch bệnh Covid-19

GIA HUY
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Mùa thi là thời gian căng thẳng nhất của 
học sinh. Khối lượng kiến thức bài 
vở phải tập trung ôn luyện rất nhiều 

khiến các em lo lắng quên ăn, quên ngủ làm 
ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và kết quả học 
tập. Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt để các em 
giữ được sức khỏe và học tập với hiệu quả cao 
nhất là điều không chỉ các bậc phụ huynh quan 
tâm mà chính bản thân các em cũng nên biết và 
thực hiện.

Vitamin nhóm B
Đây là nhóm vitamin 

tan trong nước bao 
gồm thiamin (B1), 
riboflavin (B2), 
niacin (B3), biotin 
(B5), pyridoxin (B6), 
acid folic (B9) và B12. 
Hầu hết các vitamin 
nhóm B đều tham gia 
vào các coenzym, có vai trò quan trọng trong 
chuyển hóa năng lượng, hiện diện trong màng 
tế bào các neuron thần kinh.

Vitamin B1 (thiamin) 
Là một loại vitamin thống soái của tế bào thần 

kinh mà thiếu nó có thể sẽ xảy ra tất cả những 
triệu chứng bệnh lý về thần kinh mà con người 
có thể mắc phải như mệt mỏi, trầm cảm, thiếu 
tập trung, mất định hướng, ảo giác, tê tay. Nó có 
thể gây hưng phấn ở người mệt mỏi, trầm cảm 
nhưng cũng có thể làm êm dịu ở những người 
đang quá kích thích. Hỗ trợ cho những hoạt 
động này còn phải tính đến vai trò của nhiều 
vitamin nhóm B khác như niacin (B3), riboflavin 
(B2), pyridoxin (B6), pantothenic acid và B12. Các 
vitamin nhóm B có nhiều trong cám gạo, ngũ 
cốc, các loại hạt đậu, mè, mầm lúa mì, tim, gan.

Vitamin B3 (niacin)
Là thành phần của coenzym NAD 

(nicotinamid adenin dinucleotid) và NADP 
(nicotinamid adenin dinucleotid phosphat), 
có vai trò chủ yếu trong quá trình chuyển hóa 
đường, chất béo và cồn để sinh năng lượng. Khi 

CÁC VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT GIÚP 
CẢI THIỆN TRÍ NHỚ CHO SĨ TỬ MÙA THI

thiếu vitamin B3 ngoài việc gây viêm da, viêm 
lưỡi còn gây ra các biểu hiện thần kinh như 
giảm sút trí nhớ, nhức đầu, giảm hoạt động, 
lãnh đạm...

Vitamin B6 (pyridoxin)
Là thành phần của coenzym PLP (pyridoxal 

phosphat) và PMP (pyridoxamin phosphat) có 
vai trò trong quá trình chuyển hóa chất đạm 
và chất béo, tham gia hoạt động của serotonin 
và việc tạo thành tế bào hồng cầu, tham gia 
hoạt động của hệ miễn dịch và hoạt động của 
hormon steroid.

Vitamin B12 (colabamin)
Vitamin B12 được cung cấp chủ yếu qua các 

thức ăn nguồn gốc động vật như thịt, cá, sò, sữa, 
trứng... Biểu hiện thiếu B12 là mất ngủ, ngứa ran 
ở tay và chân. Cơ thể không được bổ sung đủ 
vitamin B12 sẽ làm tăng nguy cơ của các vấn đề 
sức khỏe tâm thần như mất trí nhớ và trầm cảm.

Vitamin C (ascorbic acid)
Là một yếu tố hỗ trợ quan trọng trong rất 

nhiều hoạt động hàng ngày của cơ thể.
- Tổng hợp collagen.
- Chất chống oxy hóa.
- Tổng hợp hormon tuyến giáp.
- Tham gia vào quá trình đông máu.
- Chuyển hóa acid amin.
- Tăng đề kháng với các bệnh nhiễm trùng.
- Tăng hấp thu các chất khoáng vi lượng (sắt, 

kẽm...) là những vi chất dinh dưỡng cần thiết 
cho hoạt động trí não.

Nhóm vitamin 
tan trong dầu mỡ

Vitamin A: Ngoài 
vai trò của vitamin đối 
với mắt, tăng cường 
miễn dịch, tăng sức đề 
kháng, vitamin A còn 
đóng một vai trò quan 
trọng trong tế bào thần kinh. 
Thúc đẩy việc sản xuất các enzym giúp cho 
dẫn truyền thần kinh như dopamin, các thành 
phần hóa sinh cơ bản trong tâm trạng, trí nhớ 
để học tập. Vitamin A có nhiều trong gan, lòng 

đỏ trứng, dầu cá. Dạng tiền vitamin A là beta-
caroten có nhiều trong các loại củ, quả màu 
vàng, đỏ: cà rốt, bí đỏ, gấc, đu đủ, chuối, cam và 
các loại rau xanh đậm như rau ngót, rau muống, 
rau dền...

Vitamin D: Ánh nắng mặt trời chuyển đổi tiền 
vitamin D trong da của chúng ta thành vitamin 
D, một chất dinh dưỡng cần thiết để kiểm soát 
sự hoạt động của rất nhiều gen. Mức độ thấp của 
vitamin D có liên quan đến một loạt các rối loạn 
tâm thần, bao gồm trầm cảm, mất trí nhớ, bệnh 
Parkinson, rối loạn tiền kinh nguyệt và một số 
ung thư. Thiếu vitamin D 
cũng làm giảm khả năng 
miễn dịch.

Vitamin E:
Vitamin E là một 

thuật ngữ chung 
mô tả một tổ hợp 
8 chất chống oxy 
hóa để bảo vệ chất 
béo, gồm hai nhóm 
là tocopherols và 
tocotrienols. Vitamin E 
bảo vệ các chất béo trong não khỏi các gốc tự 
do, đặc biệt là các chất béo omega-3 DHA và 
EPA, tập trung ở tế bào thần kinh. Nguồn cung 
cấp vitamin E tốt nhất: các loại rau mầm, hạnh 
nhân, ô liu.

Các khoáng chất tốt cho trí não
Magnesium: Là một khoáng chất giúp giảm 

bớt căng thẳng cho não, dây thần kinh và cơ 
bắp. Magnesium bảo vệ bộ não khỏi chất thải 
amoniac, thư giãn mạch máu. Gia tăng mức độ 
magnesium trong não sẽ cải thiện trí nhớ và học 
tập. Trong khi sự thiếu hụt có thể dẫn đến trầm 
cảm, lo âu, bệnh tăng động giảm chú ý, mất ngủ 
và mệt mỏi.

Nguồn cung cấp magnesium tốt nhất: Rau 
lá xanh, ngũ cốc, cá hồi, đậu, hạt hướng dương, 
mật mía.

Sắt (Fe): Tồn tại trong cơ thể dưới 2 dạng ion 
Ferrous (hóa trị 2) và Ferric (hóa trị 3). Sắt là 
thành phần cấu tạo của hemoglobin (huyết cầu 
tố) và myoglobin (thành phần của sợi cơ). Ngoài 
ra, sắt cần thiết cho việc sử dụng năng lượng của 
tế bào. n

DIỆP PHƯƠNG
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Nội dung công văn nêu rõ: Những năm gần 
đây, mạng xã hội đã phát triển mạnh mẽ, thu 
hút đông đảo người dùng Internet trong nước 

sử dụng, đặc biệt là hai mạng xã hội của nước ngoài 
cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam là Facebook 
và Youtube. Sự phát triển của mạng xã hội đã có 
những tác động cả tiêu cực và tích cực đối với đời 
sống xã hội.

Nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của mạng 
xã hội, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông 
đã tăng cường công tác quản lý, công tác phối hợp 
với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nhằm xử lý 
kịp thời các hành vi vi phạm của người sử dụng.

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Bộ đã chỉ đạo Sở 
Thông tin và Truyền thông địa phương xử lý nhiều 
trường hợp người dùng mạng xã hội Youtube, 
Facebook vi phạm, trong đó đáng chú ý như: Xử phạt 
kênh Youtube Hoàng Anh-Timmy tại thành phố Hồ 
Chí Minh, kênh Hưng blog, Hưng troll tại Bắc Giang, 
kênh Thơ Nguyễn tại Bình Dương. Đồng thời, Bộ cũng 
đã yêu cầu Google đóng nhiều kênh Youtube khác 
của người dùng trong nước có nội dung vi phạm 
pháp luật.

Qua công tác quản lý nhà nước về thông tin trên 
mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy thời 
gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng 
đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như: phát 
sóng trực tuyến (livestream), chia sẻ hình ảnh, video 
clip, trao đổi theo nhóm (group chat)... để đăng tải 
những nội dung vi phạm pháp luật, trong đó chủ yếu 
là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, 
cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm 
thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; 
quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức 

XỬ LÝ NGHIÊM 
THÔNG TIN VI PHẠM 
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngày 28/5/2021, Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành Công văn 1800/
BTTTT-PTTH&TTĐT về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông 
tin vi phạm trên mạng xã hội (MXH) gửi  UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương chấn chỉnh tình trạng nhiều cá nhân lợi dụng các tính 
năng mạng xã hội như livestream, clip, Nhóm chat để xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm các tổ chức, cá nhân khác.

Buôn lậu đường cát gia tăng
Theo ghi nhận từ các cơ quan chống 

buôn lậu ở khu vực biên giới Tây Nam, 
từ đầu tháng 4/2021 đến nay hoạt 
động buôn lậu đường cát tiếp tục 
diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia 
tăng ở một số địa bàn, nguyên nhân 
do giá đường trong nước tăng cao.

Tại thị trường miền Nam, hiện tại giá 
đường tinh luyện Biên Hòa niêm yết 
16.000 đồng/kg; đường cát sạch Cô 
Ba 23.000 đồng/kg; đường cát trắng 
Long An 20.000 đồng/kg; đường cát 
trắng bán lẻ 25.000 đường/kg, tăng 
bình quân từ 3.500 - 5.500 đồng/kg 
so với đầu năm 2021.

Kiểm soát chặt việc quảng cáo 
thực phẩm chức năng

Nhằm kiểm soát, chấn chỉnh hoạt 
động quảng cáo, Cục Văn hóa cơ sở 
đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, đài 
phát thanh và truyền hình các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Sở 
VHTT&DL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở 
Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương kiểm soát chặt nội dung quảng 
cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm 
tương tự, bảo đảm nội dung phải 
trung thực, chính xác, rõ ràng, không 
gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh 
doanh và người tiếp nhận quảng cáo 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật 
Quảng cáo.

Giá lợn hơi giảm trong ‘bão giá’ 
thức ăn chăn nuôi

Nguồn cung trong nước đảm bảo 
nhờ việc tái đàn ở các địa phương 
diễn ra thuận lợi trong khi nhu cầu 
ở mức thấp do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 đã giúp giá lợn hơi thời gian 
qua giảm. Tuy nhiên, giá thức ăn 
chăn nuôi vẫn ở mức cao khiến người 
chăn nuôi nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn 
khi tính toán việc tái đàn.

Trên thực tế, giá lợn hơi đã có xu 
hướng giảm ngay trong quý I/2021. 
So với cuối năm 2020, giá lợn hơi tại 
miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên 
vào cuối tháng 3/2021 giảm 3.000-
4.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền 
Nam giảm 2.000-3.000 đồng/kg.

xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an 
toàn xã hội.

Để kịp thời nắm bắt, có biện pháp chấn chỉnh 
hiện tượng này, tránh gây tác động xấu tới dư 
luận xã hội, đặc biệt là với giới trẻ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và 
Truyền thông, Công an tỉnh, thành phố tăng cường 
công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền được giao:

- Tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời những 
nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, 
đặc biệt là mạng xã hội; chủ động xử lý nghiêm các 
đối tượng vi phạm trên địa bàn.

- Trường hợp không xác định được danh tính, 
nhân thân của đối tượng vi phạm, đề nghị phối hợp 
với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an để có 
biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp.

Đây cũng là lời cảnh báo cho những ai đang sử 
dụng MXH. Cần phải thận trọng, sử dụng MXH một 
cách có chọn lọc, tránh những vi phạm pháp luật 
dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Đồng thời các bậc phụ 
huynh cần phải kiểm soát việc con trẻ sử dụng 
internet để tránh “nhiễm độc” từ MXH. n   

Các bậc cần phải kiểm soát việc đối với con trẻ để “nhiễm 
độc” từ MXH.

Nhiều kênh trên 
MXH bị cơ quan 
chức năng xử lý
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THỰC HIỆN NGHIÊM 
QUY ĐỊNH PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH TRONG 
SINH HOẠT TÔN GIÁO

Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo đã phát huy truyền thống tốt đẹp, 
đoàn kết cùng nhân dân cả nước dành nhiều nguồn lực đóng góp thực 
hiện các hoạt động phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 theo tinh thần 
vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, 
43 tổ chức tôn giáo còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cam kết với 
Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) chấp hành tốt các chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Các tổ chức tôn giáo đã cam kết hạn chế tổ 
chức các hoạt động tôn giáo, không tổ chức 
lễ hội tập trung đông người, tạm dừng hội 

nghị thường niên, đại hội nhiệm kỳ… Nhiều tôn 
giáo còn cải tiến hình thức sinh hoạt trực tiếp có 
đông tín đồ tham dự sang sinh hoạt trực tuyến, 
cầu nguyện tại gia đình. Trước tình hình dịch 
diễn biến phức tạp ở trong nước, mới đây nhất, 
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lần 
thứ hai liên tiếp, tổ chức Ðại lễ Phật đản Phật lịch 
2565 - dương lịch 2021 với quy mô nội bộ, chỉ gồm 
15 chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, chư tôn đức 
Hội đồng Trị sự. Ðại lễ diễn ra trang nghiêm, được 
truyền hình trực tiếp trên Truyền hình.

Hồi chuông cảnh báo từ việc 
không tuân thủ phòng, chống dịch 
Covid-19

Tuy nhiên, những ngày qua, việc Hội Thánh 
truyền giáo Phục Hưng, do không tuân thủ các biện 
pháp PCD, khiến dịch Covid-19 lây lan nghiêm trọng, 
phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và địa phương này phải 
khẩn cấp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 
15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một 
số khu vực. Ðây là hồi chuông lớn cảnh báo trong 
bối cảnh sắp tới, tại Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt 
động tôn giáo lớn, thường tập trung đông tín đồ 
tham dự, tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh 
ra cộng đồng, như: mùa An cư kiết hạ, Vu lan của 
Phật giáo; lễ kính dâng hoa Ðức Mẹ của Công giáo; 
Ðại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của đạo Cao Ðài, tháng 
chay Ra-ma-đan của tín đồ Hồi giáo và các hội nghị, 
đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức tôn giáo…

Trong thời điểm hiện tại, cần tạm dừng mọi hoạt 
động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người để 
chuyển sang hình thức sinh hoạt trực tuyến. Trong 
trường hợp thật sự cần thiết, buộc phải tổ chức 
thì cần thực hiện nghiêm các biện pháp PCD theo 
hướng dẫn của cơ quan chức năng, khuyến cáo 5K 
của Bộ Y tế, hạn chế tối đa số lượng người tham 
dự. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ không tiếp 
tay cho các hoạt động đưa người nước ngoài nhập 
cảnh trái phép vào Việt Nam, kịp thời thông báo 
cho chính quyền về các trường hợp nghi nhiễm 
dịch hoặc đi về từ vùng có dịch. Thực hiện nghiêm 
ngặt quy định y tế cho các đối tượng thuộc diện 
phải cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung, thông 
báo và hướng dẫn tín đồ là người Việt Nam ở nước 
ngoài hạn chế di chuyển, tuân thủ quy định và 
các biện pháp PCD của nước sở tại, không khuyến 
khích nhập cảnh về Việt Nam. Trường hợp phải về 
nước thì cần theo con đường hợp pháp và tuân thủ 
nghiêm các quy định PCD của Việt Nam.

Cán bộ Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố cần chủ 
động phối hợp chính quyền cơ sở đến các địa bàn 

trọng điểm, cơ sở thờ tự, các điểm nhóm đăng 
ký sinh hoạt tôn giáo cấp cơ sở, hoạt động nhỏ, 
lẻ, chưa được công nhận tổ chức và các nhóm, 
phái tôn giáo mới… để thông tin, tuyên truyền, 
vận động thực hiện nghiêm quy định PCD. Chính 
quyền các địa phương tăng cường kiểm tra giám 
sát hoạt động tôn giáo, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm quy định hay tổ chức sinh hoạt tôn 
giáo tập trung đông người.

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 28/5, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) 
có công văn số 624/TGCP-TL về việc tăng cường 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt 
động tín ngưỡng, tôn giáo.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, chính quyền các 
cấp ở địa phương đã chủ động, tích cực triển khai 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ 
sở tín ngưỡng, tôn giáo theo các văn bản chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
chống dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của 
Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, góp phần ngăn 
chặn sự lây lan của đại dịch trong cả nước.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp, khó lường. Đặc biệt, tối 26/5/2021, sau 
khi một cặp vợ chồng tới Bệnh viện nhân dân 
Gia Định khám do xuất hiện triệu chứng viêm 
đường hô hấp, qua điều tra dịch tễ các cơ quan 
chức năng của TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện ổ 

dịch mới liên quan đến Hội thánh Truyền giáo 
Phục Hưng. Đây là một Hội thánh Tin Lành tư gia, 
sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa chỉ số 205/2 
đường số 1, phường 3, Quận Gò Vấp là nhà riêng 
của người đứng đầu điểm nhóm (ông Phương 
Văn Tân và bà Võ Xuân Loan). Địa điểm này đã 
được UBND Phường 3, quận Gò Vấp chấp thuận 
đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Điểm 
nhóm) và đưa vào quản lý theo quy định của 
pháp luật từ năm 2006, số lượng người khi đó là 
60 người. Nay giảm còn 38 người (bao gồm cả 
người thân của tín hữu).

Theo thông tin từ chính quyền Phường 3, quận 
Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh thì sinh hoạt tôn giáo của 
Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng thời gian gần 
đây đã chủ yếu chuyển sang hình thức trực tuyến 
(online). Tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo tập 
trung thường dưới 20 người.  Nhưng khi nhiễm 
dịch bệnh vẫn bùng phát và lây lan rất rộng. Đến 
tối 27/5, theo công bố chính thức của Bộ Y tế, đã 
có 36 F0, 70 F1, 336 F2, 16 quận, huyện trên địa 
bàn TPHCM liên quan đến ổ dịch này.

Sự bùng phát của ổ dịch mới tại Hội thánh 
Truyền giáo Phục Hưng trên địa bàn TP. Hồ Chí 
Minh cho thấy, các biện pháp phòng, chống dịch 
trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vừa qua là 
chưa đủ. Diễn biến mới của dịch bệnh đòi hỏi phải 
tăng cường, nâng cao hơn nữa mức độ phòng, 
chống dịch Covid-19 trong sinh hoạt tín ngưỡng, 
tôn giáo. Nhất là tại các điểm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung thuộc các Hội thánh Tin Lành tư gia. n

THIỆN TÂM
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Đoàn Công tác Chính phủ kiểm tra công tác 
phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 31/5 Phó Thủ tướng 
Thường trực Trương Hoà Bình 
dẫn đầu đoàn công tác của Chính 
phủ kiểm tra các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 tại Quân khu 
7 và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Sẵn sàng ứng phó với mọi tình 
huống của dịch bệnh 

 Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng 
Thường trực Trương Hoà  Bình dẫn đầu đã kiểm 
tra các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại 
Quận khu 7. Tại đây, đoàn kiểm tra đã được nghe 
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân 
khu 7 báo cáo về tình hình triển khai thực hiện 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thực hiện 
nghiêm túc các chỉ đạo, kích hoạt lại các hoạt 
động, đặc biệt là các đơn vị nơi tuyến đầu chống 
dịch. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “chống 
dịch như chống giặc”, “nhiệm vụ chống dịch là 
nhiệm vụ chiến đấu thời bình”. Ngăn chặn, hạn 
chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là công dân 
từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Truy vết 
phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly kịp thời các 
trường hợp nghi nhiễm, tuân thủ các nguyên tắc 
“5K” của Bộ Y tế.

Cũng tại buổi làm việc với đoàn công tác Thiếu 
tướng Nguyễn Trường Thắng còn cho biết: Trên 
các địa bàn thuộc Quân khu, cho đến nay có 565 ca 
Covid-19 với 7 tỉnh, thành phố (trừ tỉnh Bình Phước 
và Lâm Đồng). Tính từ ngày 27/4 đến nay, ghi nhận 
thêm 142 ca mắc mới (96 ca tại TP.HCM, 1 ca tại 
Bình Thuận, 3 ca tại Tây Ninh, 3 ca tại Đồng Nai, 32 
ca tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 6 ca tại Long An, 1 ca tại 
Bình Dương). Trong đó nhiễm trong cộng đồng 101 
ca (98 ca tại TP.HCM, 3 ca còn lại tại Đồng Nai, Long 
An, Tây Ninh)

Quân khu 7 và các địa phương đã tổ chức tiếp 
nhận cách ly hơn 144.166 công dân, trong đó 67.172 
công dân cách ly tại nhà, còn lại được cách ly ở điểm 
quân sự; đang điều trị 83 ca, không có ca tử vong.

Từ 27/4 đến 28/5, có 5.262 công dân từ nước 
ngoài về phải cách ly tập trung, trong đó 4.480 
công dân nhập cảnh về sân bay Tân Sơn Nhất, 358 
công dân được tiếp nhận ở cảng biển, 351 công 
dân tại các cửa khẩu đường bộ; có 73 người nhập 
cảnh trái phép.

Quân khu 7 dự báo, trên địa bàn khi dịch ở cấp 
độ 5, chuẩn bị 302 điểm cách ly với tổng công suất 
82.513 người (48 điểm quân sự với 12.925 người, 
254 điểm dân sự với 69.588 người). Trong đó, xác 
định trọng điểm là TP.HCM và 3 tỉnh biên giới là Long 
An, Tây Ninh, Bình Phước cách ly từ 40.000 – 60.000 
người để sẵn sàng có phương án xử lý kịp thời.

Chỉ đạo phối hợp triển khai 442 chốt, trạm liên 
ngành phòng dịch trên tuyến biên giới. Quân khu 
tăng cường 960 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ 
và bộ đội thường trực. Bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh 
hoạt và được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phòng 
chống dịch Covid-19. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 
tăng cường kiểm tra, ngăn chặn người nhập cảnh 
trái phép, chống dịch Covid-19 tại biên giới.

Quân khu 7 là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng 
Việt Nam, gồm các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, 
Lâm Đồng, Bình Thuận và TP.HCM.

Chuẩn bị đủ các phương tiện cấp 
cứu cho bệnh nhân Covid-19.  

Đoàn công tác cũng đã làm việc với Sở Y tế 
TP.HCM về tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19. 
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Tăng Chí Thượng, 
Phó Giám đốc Sở Y tế TP cho biết hiện các BV ở TP 
đang điều trị cho 221 bệnh nhân, trong đó có một 
ca bệnh nặng từ An Giang chuyển về Bệnh viện 
(BV) Bệnh Nhiệt đới đang chạy ECMO, thở máy, tình 
trạng tạm ổn định.  

Sở Y tế cũng dự trữ 200 máy thở trong kho, 
phương án xấu nhất có thể huy động được 2.000 
giường và kiến nghị TP bố trí đơn vị không thuộc 

y tế như trưng dụng nhà thi đấu thể thao thêm 
3.000 giường.

Ngoài ra, mặc dù Bộ Y tế ra quy chế dự trù 5% 
phương án bệnh nhân cần hồi sức cấp cứu nhưng 
TP tính đến cả phương án tiếp nhận bệnh nhân từ 
các tỉnh nên quyết định dự trù 20% số ca nặng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng lưu ý 
TP.HCM nhìn sang bài học từ Ấn Độ, khi dịch bệnh 
lan rộng tại nước này nhiều bệnh nhân đã không 
có bình oxy để thở. Do đó, TP.HCM phải lường trước 
kịch bản xấu nhất để chuẩn bị đủ phương tiện 
bình oxy, máy thở, kể cả ECMO kịp thời cấp cứu các 
bệnh nhân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế tính toán 
phù hợp phương án chi viện giữa các địa phương 
với nhau, cần luân phiên lực lượng để giữ sức, 
không dồn hết ra tiền tuyến. Bên cạnh đó, phải 
hết sức “tiết kiệm” bác sĩ ở những khâu lấy mẫu, 
xét nghiệm.  

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố phải quyết 
liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tính toán đối 
tượng, số lượng tiêm, khuyến khích chủ doanh 
nghiệp tham gia xã hội hóa để tiêm cho công 
nhân, người lao động. Đồng thời, đề nghị các đơn 
vị chuẩn bị những vấn đề cần đề xuất tại cuộc họp 
trực tuyến với Thường trực Chính phủ vào sáng 
ngày 1/6. n  PV

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại buổi làm việc với Quân khu 7

Phó Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng báo cáo công tác 
phòng, chống dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại buổi làm 
việc với Sở Y tế TP.HCM
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ĐỒNG NAI LẬP NHIỀU 
CHỐT KIỂM SOÁT 
DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 1/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 
Nai - Cao Tiến Dũng đã ký Quyết 
Định 1869/QĐ-UBND thành lập 8 
chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 
trên các tuyến giao thông Quốc 
lộ và 2 chốt trên tuyến giao thông 
đường thủy. Đồng thời chỉ đạo 
UBND các huyện, thành phố thành 
lập 12 chốt kiểm soát cấp huyện.

Các chốt kiểm soát phát hiện sớm 
và ngăn chặn nguồn lây

Với 8 chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến 
quốc lộ và 2 chốt trên tuyến đường thuỷ qua địa 
bàn Đồng Nai. Các chốt có nhiệm vụ kiểm tra y tế 
chặt chẽ đối với người và phương tiện vào địa bàn 
Đồng Nai nhằm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 như: khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, 
đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với các cơ quan chức 
năng tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp 
theo hướng dẫn của ngành Y tế đối với người vào 
địa bàn tỉnh Đồng Nai nghi nhiễm Covid-19. Xử lý, 
đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp 
hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo 
quy định. Thực hiện chỉ đạo khác của Chủ tịch 
UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Chốt số 1: Tại tuyến Quốc lộ 1A đoạn cầu Đồng 
Nai, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, 
giáp ranh với TP. Hồ Chí Minh.

Chốt số 2: Tại tuyến Quốc lộ 1K, phường Hoá An, 
thành phố Biên Hoà, giáp ranh với tỉnh Bình Dương.

Chốt số 3: Tại tuyến Quốc lộ 51, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, đoạn giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu.

Chốt số 4: Tại điểm giao Quốc lộ 51 và đường cao 
tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (xã 
Long An, huyện Long Thành).

Chốt số 5: Tại điểm giao Quốc lộ 1A và đường Cao 
tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (thị 
trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất).

Chốt số 6: Tại tuyến Quốc lộ 1A, xã Xuân Hòa, 
huyện Xuân Lộc, đoạn giáp ranh tỉnh Bình Thuận.

Chốt số 7: Tại tuyến Quốc lộ 56, xã Xuân Mỹ, huyện 
Cẩm Mỹ, đoạn giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chốt số 8: Tại tuyến Quốc lộ 20, xã Phú Sơn, 
huyện Tân Phú, đoạn giáp ranh tỉnh Lâm Đồng.

Và 2 chốt kiểm soát trên tuyến đường thủy: Tiếp 
giáp với TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Mỗi chốt kiểm soát có 20 người, gồm lực lượng 
công an, kiểm soát quân sự, thanh tra giao thông 
và nhân viên y tế do công an tỉnh làm tổ trưởng, 
chia làm 4 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong 
tuần kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. Các chốt phải 
kiểm soát 100% cá nhân và phương tiện giao thông 
qua chốt nhằm kiểm soát phòng, chống, dịch bệnh 
Covid-19 ngay từ cửa ngõ ra vào tỉnh Đồng Nai. 

Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo UBND các huyện, 
thành phố thành lập 12 chốt kiểm soát cấp huyện, 
Giao cho công an tỉnh xây dựng phương án, kế 
hoạch và phối hợp với các sở ngành thực hiện. Tất 

cả các chốt kiểm soát dịch bắt đầu triển khai thực 
hiện từ 0 giờ ngày 2/6.

Trước đó ngày 30/5, Sở Y tế Đồng Nai đề nghị 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các địa 
phương, các ban, ngành, UBND các huyện, thành 
phố, thị xã trong tỉnh chủ động kết nối, chuẩn bị 
điều kiện, sẵn sàng tiếp nhận và tổ chức cách ly tại 
nhà, nơi lưu trú bắt buộc cách ly ít nhất 07 ngày đối 
với trường hợp liên quan đến bệnh viện K sau khi 
hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về tỉnh. 
Lấy mẫu xét nghiệm trường hợp này vào ngày thứ 7 
kể từ ngày thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Tình hình dịch bệnh tại Dầu Giây 
(huyện Thống Nhất) và sân Golf 
huyện Long Thành

Trước nguy cơ dịch bệnh, Đồng Nai đã ra văn 
bản dừng các tuyến xe khách cố định, xe vận tải 
hợp đồng, xe taxi, xe buýt liên tỉnh đi về TP.Hồ Chí 
Minh. Ở Thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất), một 
trường hợp F1 làm mọi hoạt động thường ngày có 
dấu hiệu chững lại.

Theo đó, một lãnh đạo doanh nghiệp ở Bình 
Dương sống tại TP. Hồ Chí Minh đã trở thành F0 vào 
ngày 30/5, được xác định là bệnh nhân 7059. Ngày 
21/5, người này từ TP. Hồ Chí Minh đến khu A1C1 
thuộc Thị trấn Dầu Giây, uống cà phê tại quán cà 
phê Bà Điệu với một cán bộ lãnh đạo công ty có chi 
nhánh tại khu Công nghiệp Dầu Giây, cán bộ này 
trở thành F1 sau khi có ca dương tính.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng rà soát các 
quán ăn, uống mà trường hợp F1 đến và tìm hết 
những ai đã tiếp xúc đưa vào diện cách ly tại nhà. 
Theo thông báo, có hàng chục người là F2 và F3 tại 
Dầu Giây. Tối 31/5, các kết quả xét nghiệm dịch tễ 
các F1 và F2 điều âm tính lần 1 nhưng người dân Thị 
trấn Dầu Giây vẫn khá rất lo lắng.

Trong ngày 31/5, UBND Thị trấn Dầu Giây đã đặt 
“báo động” và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, 
cấm tụ tập trên 10 người. UBND Thị trấn kêu gọi ai 

đến các quán do F1 đã từng đến phải khai báo y tế, 
đóng cửa các quán ăn, uống có liên quan. Mọi hoạt 
động Tôn giáo và Lễ tiệc buộc dừng.

Theo ghi nhận, quán cà phê ở khu A1C1 đã đóng 
cửa, các tiệm ăn uống gần đó cũng dừng hoạt 
động. Gần đây, trường hợp F1 này đã đến Công an 
thị trấn Dầu Giây làm căn cước công dân nên Công 
an thị trấn Dầu Giây ra thông báo “Tạm nghỉ làm 
thẻ Căn cước cho đến khi có thông báo mới”.

Tối 1/6, tại Long Thành cơ quan chức năng đã 
xác định ông V.V.H. làm đầu bếp tại Công ty Golf 
Long Thành (43 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức) nhiễm 
SARS-coV-2 nên tổ điều tra truy vết các F1, F2, F3. 
Đầu bếp này có tiếp xúc với hội viên hội truyền giáo 
Phục Hưng (đã có kết quả xét nghiệm dương tính) 
nên có mức độ lây nhiễm rất cao, người này đã 
được cách ly tại TP.HCM nhưng làm việc, sinh hoạt 
tại sân Golf Long Thành

Qua xác định có 52 trường hợp F1 tiếp xúc gần 
với đầu bếp này và có 4.500 F2 là người làm căn 
cước trong sân golf cũng đang rà soát, cung cấp 
danh sách cho chính quyền và thông báo để những 
người này thực hiện nghiêm quy định 5k của Bộ Y 
tế, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp danh 
sách nhân viên và khách đến chơi golf từ ngày 17/5 
đến nay để có phương án xử lý. n

CHÂU PHỤNG - HUỲNH MẠNH

Lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các chốt kiểm dịch

Các chốt kiểm dịch sẽ được lập tại Đồng Nai để kiểm soát dịch bệnh
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Chiếc xuồng ba lá mang nét đặc trưng rất 
độc đáo, gắn liền với người dân miền 
sông nước Nam bộ từ lúc nhỏ cho đến 

trưởng thành. Có người lúc lọt lòng mẹ đã nằm 
trong xuồng rồi. Và từ đó, mọi việc hết thảy đều 
lấy chiếc xuồng để đi tới đi lui, chiếc xuồng gắn 
liền với người dân Nam bộ như bóng với hình.

Thuở trước, vùng đất Nam bộ, nơi có nhiều 
con rạch, con kinh, ruộng vườn mát mẻ nhưng 
đường bộ vừa ít vừa sình lầy. Cầu khỉ nhiều vô số, 
bình thường đi bộ rất khó khăn, nếu đi xe đạp 
phải sức đàn ông mới vác xe qua cầu khỉ được. 
Đến mùa nước nổi và những đợt triều cường thì 
đi bộ còn khó nói chi đi xe. Cho nên người dân 
nơi đây thường dùng xuồng ba lá để đi lại.

Xuồng vào đồng, ra chợ, vô rừng
Xuồng ba lá còn gọi là xuồng tam bản. Xuồng 

có hình dáng nhỏ, gọn dễ luồn lách trên những 
con mương, con rạch nhỏ. Đồng thời cũng có 
thể dễ dàng ra ngoài sông lớn. Mặt khác, xuồng 
có diện tích mặt tiếp xúc với nước nhỏ làm hạn 
chế sức cản của nước, nên khả năng di chuyển 
của nó rất nhanh nhẹn. Kể cả ở những nơi nước 
cạn. Vì vậy, từ xưa đến nay, những làng quê 
thuộc vùng sông nước Nam bộ hầu như nhà 
nào ven sông, rạch cũng sắm ít nhất một chiếc 
xuồng ba lá để “làm chân”. Nếu không có xuồng 
ba lá thì “bó tay bó chân” không đi đâu được.

Xuồng ba lá có kết cấu mũi và lái giống nhau, 
nên không cần quay mũi như các loại xuồng, 
ghe khác, mà chỉ cần thay đổi vị trí ngồi chèo 
là được. Nhờ vậy mà xuồng ba lá, dễ luồn lách ở 
những vùng kinh, rạch chằng chịt và nhỏ hẹp. 
Ngoài cây chèo, xuồng ba lá còn có cây sào nạng 
để chống, cây dầm để bơi. Thuận tiện mọi bề. 
Cho dù lúc bơi, lúc chèo hay cách nào đi nữa, 
muốn giữ cho xuồng được thăng bằng không bị 
lật úp là không phải dễ.  

Chiếc xuồng ba lá mang nét đặc trưng rất độc 
đáo, gắn liền với người dân miền sông nước Nam 
bộ từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành. Có người 
lúc lọt lòng mẹ đã nằm trong xuồng rồi. Và từ 
đó, mọi việc hết thảy đều lấy chiếc xuồng để đi 
tới đi lui, nó gắn liền như bóng với hình.

Không như bóng với hình sao được, xuồng ba 
lá đưa người ta ra chợ, thăm đồng, giăng lưới bắt 
tôm cá. Thậm chí đi hẹn hò với người yêu cũng 
đều lênh đênh trên chiếc xuồng ba lá. Hàng xóm 
đến với nhau cũng bằng xuồng. Thậm chí hai 
nhà gần nhau vài chục mét, cũng phải lấy xuồng 
chèo qua.

 Xuồng ba lá - phương tiện vận 
chuyển đậm chất miền tây 

Bây giờ, đi khắp làng nghề chỉ còn vài cơ sở 
đóng xuồng, ghe hoạt động. Những công đoạn 
quen thuộc của nghề như xẻ gỗ làm be, hơ be 
trên lửa, ráp xuồng, dằn đà, trét chai chống rò rỉ 
nước... không còn là hình ảnh sôi động thuở nào.

“ĐÔI CHÂN” CỦA 
NGƯỜI DÂN NAM BỘ

Xuồng ba lá

Từ bao đời, chiếc xuồng ba lá được 
ví như đôi chân người dân châu 
thổ. Bởi ra chợ, thăm đồng, giăng 
lưới bắt tôm cá, thậm chí đi hẹn hò 
với người yêu cũng đều lênh đênh 
trên chiếc xuồng ba lá.

Những năm 1990 - 2000 là thời hưng thịnh nhất 
của nghề đóng xuồng ba lá và các loại ghe, xuồng 
khác. Ngày ấy, khu vực làng nghề đóng xuồng kéo 
dài hàng cây số. Lúc nào cũng náo nhiệt bởi âm 
thanh làm ghe, xuồng. Nhiều thế hệ gia đình cùng 
theo nghề. Cha tay cưa, con cầm đục, vẫn không 
đủ xuồng cung cấp cho thị trường.

Theo các thợ cao niên làng nghề, gọi xuồng 
ba lá đơn giản chỉ là xuồng được đóng từ ba lá 
gỗ bao gồm hai lá be bên hông và một lá đáy 
phía dưới. Phần thân xuồng được cố định bằng 
những thanh gỗ cong. Dưới các thanh cong, 
người thợ sẽ cho đục một cái lỗ gọi là “lỗ lù”, 
giúp việc tát nước giữa các khoang xuồng được 
thông nhau, dễ dàng hơn.

Tùy nhu cầu của khách mà xuồng ba lá có thể 
được đóng bằng gỗ sao, gỗ sến hoặc gỗ kiền kiền. 
Cùng một cơ sở đóng, cùng một thời gian đóng, 
nhưng chiếc còn bền chắc trong khi có chiếc lại 
đem chụm lửa. Ngoài tay nghề thợ thì chất liệu 
gỗ quyết định độ bền của xuồng ba lá. Người 
mua không để ý, hay tị nạnh: “Sao mày đóng cho 
thằng kia ngon mà đóng cho tao dở ẹc?” 

Do địa thế đồng bằng sông nước với nhiều 
tuyến kênh rạch nhỏ hẹp nên xuồng ba lá rất 

PHƯƠNG QUANG

được người dân ưa chuộng. Thời hưng thịnh ở 
mảnh đất “chín rồng”, không quá lời khi nói rằng 
ở đâu có dấu chân người là ở đó có xuồng ba lá. 
Mùa ăn nên làm ra của những cư dân sống bằng 
nghề đóng xuồng là mùa lũ tràn đồng.

Cứ năm nào lũ lớn đỏ quạch phù sa, tôm cá 
đầy đồng thì người đóng ghe, xuồng lại thắng 
lớn. Ngày xưa xuồng, ghe đóng hoàn toàn bằng 
thủ công chứ chưa nhiều máy móc hỗ trợ như 
hiện nay. Thợ lành nghề cũng phải mất dăm ba 
ngày mới hoàn thành một chiếc xuồng cơ bản. 
Trong khi hiện nay mỗi ngày có thể đóng xong 
một chiếc.

Những năm gần đây, nhiều thanh niên vốn có 
tay nghề đóng xuồng rời bỏ làng nghề chuyển 
làm công nhân. Đi khắp các làng đóng ghe, 
xuồng miền Tây, ai cũng lắc đầu tiếc nuối cho 
thời vàng son.  

Tuy nhiên, thời thế thay đổi, thợ đóng ghe, 
xuồng lại “ló cái khôn”. Những năm gần đây, du 
lịch phát triển nên nhiều homestay. Điểm tham 
quan du lịch có nhu cầu lớn các loại xuồng, ghe 
mini dùng trang trí. Nắm bắt hướng mới này, 
nhiều thợ đóng xuồng, ghe cũng mở cách làm 
ăn thêm.

Cứ xuồng, ghe thực tế có loại nào, mini có loại 
đó. Do xuồng, ghe mini có kích thước nhỏ nên 
đòi hỏi thợ phải tỉ mỉ hơn. Bù lại giá bán khá 
ổn và chạy hàng. Thông thường, người thợ lành 
nghề mất khoảng 2-3 ngày công đóng một chiếc 
xuồng, ghe mini tùy kích thước và độ tỉ mỉ theo 
yêu cầu của khách hàng.

 Với người dân Nam bộ ngày đó: “Cái xuồng 
ba lá hổng chừng còn thiết thân hơn cả con chó, 
con trâu của mình. Đi cắt rau muống bán, rồi đi 
giăng lưới, cắm câu phải có xuồng. Đi chợ búa, 
đi trạm xá, ăn cưới, giỗ chạp, đón dâu gì cũng 
đều xuồng. Lâu lâu xuồng hư, phải kêu thợ sửa, 
có cảm giác như bị chặt chân”. n
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Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh sẵn sàng 
đáp ứng mọi tình huống 
của dịch bệnh Covid-19

ĐỒNG NAI: 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngoài việc 
tuyên truyền thông điệp 5k của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Đồng Nai còn thường xuyên mở các lớp tập huấn về tăng cường 
các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh.

Nhằm nâng cao chất lượng 
kiểm soát, phòng, chống 
dịch bệnh tốt nhất. Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
được thành lập theo Quyết 
định số 503/QĐ-UBND ngày 
18/02/2019 của UBND tỉnh Đồng 
Nai và chính thức đi vào hoạt 
động từ ngày 01/3/2019 trên cơ 
sở sáp nhập 07 Trung tâm cũng 
có chức năng về y tế dự phòng 
tuyến tỉnh gồm: Trung tâm y tế dự 
phòng tỉnh, Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ 
lao động và môi trường, Trung tâm 
Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung 
tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung 
tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung 
tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ và Trung 
tâm Răng Hàm Mặt.

 Với chức năng tham mưu và tổ chức thực 
hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, 
nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền 
nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống 
tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới 
sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám 
phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế 
khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa 
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Trung 
tâm đã phát huy được hiệu quả tối đa trong 
việc phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt 
các khâu trong phòng chống dịch.

Ông Bạch Thái Bình - Giám đốc Trung tâm 
kiểm soát bệnh tật Đồng Nai cho biết: Trung 
tâm đã phối hợp với các ban, ngành, thực hiện 
tốt các văn bản, chỉ thị của Sở Y tế, thường 
xuyên mở các lớp tập huấn cho các học viên 
để cập nhật được tình hình, diễn biến của 
dịch bệnh Covid-19 ở nước ta và trên thế giới; 
nắm bắt được diễn biến của dịch bệnh, hướng 
dẫn, giám sát về cách phòng, chống dịch 
Covid-19; Nâng cao kiến thức chuyên môn và 
các kỹ năng để sẵn sàng triển khai thực hiện 
điều tra truy vết với phương châm thần tốc và 
triệt để, không để bỏ sót trường hợp nguy cơ 
ra cộng đồng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu Sở Y tế xây 
dựng đề án phát triển Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh trong giai đoạn 5 đến 10 năm tới, 
xây dựng Trung tâm phòng bệnh tuyến tỉnh 

chất lượng và hiệu quả cao. Nhiệm 
vụ cấp bách hiện nay là phối 

hợp với các sở ban ngành 
sãn sàng ứng phó với mọi 

tình huống của dịch bệnh 
Covid-19; tập huấn về 
tiêm vaccine; thường 
xuyên mở các lớp tập 
huấn về phòng, chống 
dịch, truy vết nguồn 
bệnh một cách nhanh 

nhất…” – Ông Bạch 
Thái Bình cho hay.
Cũng theo ông Bạch 

Thánh Bình, ngày 22/4 Đồng 
Nai đã triển khai tiêm vắc xin 
Covid-19 tại 4 đơn vị là bệnh 
viện Phổi, bệnh viện Đa khoa 
Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Định Quán và Trung tâm Kiểm soát 
Bệnh tật tỉnh. Tổng cộng có gần 350 cán bộ, 
nhân viên y tế đã được tiêm vắc xin và không 
có trường hợp nào có phản ứng bất thường sau 
tiêm. Tiếp đó, việc tiêm vắc xin Covid-19 sẽ 
được triển khai diện rộng hơn trong toàn tỉnh, 
bao gồm các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y 
tế xã phường… Các đơn vị này đã sẵn sàng để tổ 
chức tiêm vắc xin đảm bảo an toàn. 

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến 
phức tạp tại các tỉnh, từ 0h ngày 2/6 tỉnh tỉnh 
kích hoạt 22 chốt kiểm soát dịch bệnh, 2 chốt 
đường thuỷ, trong đó có 8 chốt kiểm sát cấp 
tỉnh, 12 chốt cấp huyện, các chốt này nằm trên 
các tuyến quốc lộ, địa bàn giáp ranh giữa Đồng 
Nai và các tỉnh thành phố lân cận.

Tỉnh Đồng Nai hiện có 17 cơ sở cách ly tập 
trung với tổng số 1.912 giường cách ly. Trong 
đó mới có 13 khu cách ly đang được hoạt động 
với 1.312 giường, phần lớn các khu cách ly đã 
gần như hết chỗ cách ly. Vì vậy, tất cả các địa 
phương khẩn trương chủ động thành lập các 
khu cách ly tập trung, không nên trông chờ 
vào khu cách ly riêng của tỉnh. Toàn tỉnh Đồng 
Nai chỉ có bệnh viện phổi Đồng Nai là cơ sở 
điều trị cho Covid-19 với công suất 100 giường 
điều trị. Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai cũng đề 
xuất UBND tỉnh sử dụng Trung tâm Y tế huyện 
Thống Nhất để làm khu điều trị cho bệnh nhân 
nhiễm C ovid-19 cũng như huy động 
thêm một số khoa, phòng trong 4 bệnh viện 
lớn của tỉnh trong một số trường hợp cấp bách 
liên quan đến điều trị Covid-19. n 

HUỲNH MẠNH - CHÂU PHỤNG

Vaccine được triển khai tiêm 
tại Đồng Nai 

Ông Bạch Thái Bình - Giám đốc trung tâm kiểm soát 
bệnh tật Đồng Nai

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại điểm ra của Cao tốc 
Long Thành

Tập huấn tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch 
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Đường hầm tình yêu ở Ukraine
“Đường hầm Tình yêu” nằm giữa vùng Klevan và làng Orzhiz trên 

tuyến đường sắt Kovel - Rivine, kéo dài khoảng 7 km. Tuyến đường này 
chia thành 2 nhánh: một nhánh dẫn đến Klevan, nhánh còn lại dẫn đến 
căn cứ quân sự có từ thời Chiến tranh Lạnh.

“Đường hầm Tình yêu” nhanh chóng được nhiều người biết đến tại 
Ukraine. Cảnh tượng ngoạn mục nhưng không kém phần nên thơ này là 
nguồn cảm hứng bất tận cho các nhiếp ảnh gia và những đôi lứa yêu nhau.

Cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan
Làng Beemster ở Hà Lan nằm cách thủ đô Amsterdam 30 km về phía 

bắc. Đây là một làng quê thanh bình được UNESCO công nhận là nơi 
lấn biển đầu tiên nên đất đai rất màu mỡ phù hợp phát triển nông 
nghiệp như trồng hoa tulip, rau củ quả, nuôi bò sữa…

Làng Beemster như được khoác lên mình tấm áo đẹp nhất, bởi các 
loài hoa tulip đua nhau khoe sắc với đủ màu, khiến khung cảnh càng 
trở nên thơ mộng. Ở Hà Lan, người dân đi xe đạp rất nhiều. Du khách 
đến đây cũng có thể thuê những chiếc xe đạp để du ngoạn, thăm thú 
cánh đồng hoa trải dài.

Sông Cano Cristales, Colombia
Sông Cano Cristales ở Colombia còn được gọi là “sông ngũ sắc” hay “sông cầu 

vồng”. Từ một con sông bình thường như mọi con sông khác, từ tháng 7 đến tháng 
11, một loài thực vật sống dưới đáy sông có tên Macarenia clavigera đã chuyển mình 
thành màu đỏ rực rỡ. Kết hợp với làn nước trong vắt, rêu xanh và cát vàng tạo nên 
một dòng chảy kỳ ảo có một không hai.

 Ruộng bậc Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ
Ở Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ, ruộng bậc thang chứa nước ấm 

chảy ra từ các suối nước nóng tự nhiên. Ruộng được hình 
thành từ các mỏ khoáng đá vôi trong hoạt động địa nhiệt.

MINH HOÀNG

CÁC KỲ QUAN THIÊN NHIÊN 
ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI
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Ốc đảo muối Solar de Uyuni, Bolivia
Salar de Uyuni là ốc đảo muối rộng lớn ở Bolivia. 

Khi các hồ nước gần đó tràn nước qua, chúng sẽ tạo 
ra những mặt gương khổng lồ phản chiếu trời mây.

Tảng đá Kjerabolten, Na Uy
Kjeragbolten là hòn đá khổng lồ nằm cheo leo giữa 2 vách núi Kjerag ở vịnh hẹp Lysefjord, 

khu vực hạt Rogaland phía tây nam Na Uy. Khối đá chèn giữa khe núi rộng 5 m3, treo lơ lửng 
trên vực thẳm sâu 984 m. Rất nhiều du khách run sợ khi đứng trên Kjeragbolten. Tuy nhiên, 
sự kích thích thần kinh của trải nghiệm này có sức mê hoặc không thể cưỡng lại với các tín 
đồ du lịch mạo hiểm.

Vịnh Hạ Long, Việt Nam
Vịnh Hạ Long thu hút du khách với khung cảnh nên thơ của hàng nghìn 

hòn đảo đá vôi được phủ lớp cây bụi xanh. Đến đây, du khách sẽ được dịp 
hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên yên bình, tận hưởng các bãi biển đẹp. 
Đặc biệt, nếu muốn bắt đầu một cuộc phiêu lưu thật sự thì du khách có thể 
bước chân lên chiếc tàu truyền thống để thăm thú một vòng vịnh.

Núi Phú Sĩ, Nhật Bản
Núi Phú Sĩ ở Honshu, Nhật Bản, là một ngọn núi lửa đang hoạt động, lần 

phun trào gần đây nhất của nó là vào năm 1707. Ngọn núi cao nhất Nhật 
Bản, 3.776 mét, thường được bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc.

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI DU LỊCH VIỆT NAM
Dịch Covid-19 diễn ra vào đúng mùa cao 
điểm du lịch của khách quốc tế và cũng là 
mùa du lịch lễ hội, tâm linh của khách nội địa 
sau dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán, vì vậy, du lịch 
là ngành chịu tác động đầu tiên, kéo dài và 
chịu thiệt hại nặng nề nhất qua hai đợt bùng 
phát của dịch.

Tác động của dịch Covid-19 đối với du lịch 
Việt Nam có thể thấy khi dịch xảy ra, lệnh 
cấm và hạn chế đi lại đã được áp dụng cho 
tất cả các điểm du lịch. Các hoạt động trong 

lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và 
giao thông hầu hết bị hoãn lại do lệnh đóng 
cửa trên toàn quốc. Ngành Hàng không 
cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt các 
chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ 
Việt Nam đều bị hủy. Khách du lịch nội địa 
cũng giảm mạnh do diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh và Việt Nam thực hiện giãn cách 
xã hội. Doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn 
khiến không ít nhân viên ngành du lịch mất 
việc làm giảm, thậm chí không có thu nhập…
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Bánh mì được biến tấu 
theo từng quốc gia trên thế giới

KHÁNH TRÂN

Bánh mì Challah, Do Thái
 Đây là loại bánh mì thường được 

người Do Thái làm vào cái dịp lễ hội. 
Challah thường được người dân nơi 
đây tạo cho một vẻ ngoài như một mái 
tóc tết gọn gàng, đẹp mắt. Ngoài hình 
dáng đặc biệt, bánh mì còn được sử 
dụng một lượng lớn lòng đỏ trứng, vì 
thế sau khi nướng, bánh thường có 
màu vàng ươm và tỏa ra một hương 
thơm khó cưỡng. Người Do Thái quan 
niệm, những sợi bánh mì được tết, đan 
chặt vào nhau mang ý nghĩa tình yêu 
và sự gắn kết.

Cornbread, Mỹ
Cornbread là loại bánh mì rất phổ 

biến ở miền Nam nước Mỹ. Để tạo 
ra hương vị chuẩn của loại bánh này, 
người ta thường sử dụng bột ngô 
Polenta và được trộn chung với bơ, 
trứng, sữa để tăng thêm vị thơm ngon, 
béo ngậy. Thông thường, loại bánh mi 
này được dùng trong bữa chính, ăn 
kèm với thịt, hay ăn sáng với bơ và mứt.

Chapati, Ấn Độ 
Nếu bạn là một người đam mê ẩm 

thực Ấn, có lẽ sẽ không quá xa lạ với 
bánh mì Chapati, một loại bánh mì 
dẹt không men của Ấn Độ. Bánh được 
làm rất đơn giản chỉ với bột mì nguyên 
cám, nước, dầu ăn, muối, sau đó được 
cán dẹt  ra và nướng trên bếp lò. Đối 
với người Ấn, đây được xem là món 
ăn truyền thống, không thể nào thiếu 
trên các bữa ăn.

Cottage loaf, Anh
Cottage loaf là loại bánh mì truyền 

thống có nguồn gốc từ miền Nam nước 
Anh. Bánh mì được tạo hình rất độc 
đáo, hai ổ bánh mì được đặt chồng lên 
nhau, bánh trên nhỏ hơn bánh dưới. 
Tuy vậy, loại bánh mì độc đáo này rất 
hiếm gặp, thường được tìm thấy trong 
các lò bánh mì truyền thống.

Bánh mì soda, Ailen
Bánh mì soda là một loại bánh mì 

truyền thống của người Ailen, được 
tạo ra vào đầu những năm 1800. Điểm 
đặc biệt của loại bánh này là thay vì sử 
dụng men truyền thống, người Ailen 
lại sử dụng muối nở để làm bánh. 
Có lẽ vì thế mà bánh sau khi nướng 
thường có lớp vỏ cứng và hương vị hơi 
chua. Bánh sẽ tuyệt vời hơn khi được 
ăn với bơ whisky.

Bánh mì, Việt Nam
Bánh mì là món ăn phổ biến của người Việt Nam, món bánh tiện lợi, 

nhanh chóng, giá cả phải chăng đã trở thành sự ưu tiên số một cho những 
con người bận rộn. Loại bánh mì này có nguồn gốc từ Pháp, được đưa vào 
Việt Nam từ rất lâu trước đây. Bánh mì được nướng với lớp vỏ giòn, ruột 
mềm, ăn kèm bên trong là phần nhân tùy sở thích.

Bánh mì được xem là thực phẩm chính, luôn có mặt trên bàn ăn của nhiều gia đình trên khắp thế giới. Tùy 
vào mỗi quốc gia, bánh mì có thể thay đổi để phù hợp với khẩu vị, văn hóa. Chúng có thể làm từ bột mì hay 
đặc biệt hơn là bột ngô, có thể đơn giản là hình trụ dài hay một khối hình tròn, có quốc gia còn thêm cả nho 
khô, các loại hạt để tạo ra hương vị độc nhất cho bánh mì.

Bánh mì Focaccia, Ý
Nếu có dịp tới Ý, bạn không thể bỏ 

qua món bánh mì Focaccia nổi tiếng, 
có nguồn gốc từ vùng Genova ở Ý. 
Món bánh thơm ngon với vỏ ngoài 
mềm xốp và càng dai khi tiến vào 
bên trong. Thông thường, bánh được 
làm với rất nhiều dầu ô liu tạo nên 
vị thanh béo và được rắc lên trên lá 
hương thải, cà chua, mè rang và các 
loại rau củ,… tùy vào sở thích. Ngày 
nay, món bánh đã được biến tấu có rất 
nhiều hương vị để đáp ứng như cầu 
của thực khách.

Pan dulce, Mexico
Pan dulce được biết tới là các loại 

bánh mì ngọt nổi tiếng, được bán khắp 
nơi ở Mexico. Bánh mì thường được 
thấy với lớp đường trắng ngọt ngào 
phủ lên, hay được tiêm vào bên trong 
một phần kem, mứt hấp dẫn, có loại 
còn có cả nho khô, dừa sợi. Loại bánh 
mì này thường được người dân sử 
dụng trong việc ăn sáng hay một món 
ăn nhẹ thơm ngon, tiện lợi.

Melon Pan, Nhật Bản
Melon Pan, hay còn được gọi bánh 

mì dưa lưới, là một loại bánh mì ngọt 
nổi tiếng của Nhật Bản. Món bánh 
thơm ngon này có vỏ ngoài là lớp bánh 
giòn, được khứa nhìn như quả dưa 
lưới, bên trong chín mềm, thêm mùi 
bơ béo ngậy. Đây là món ăn sáng tuyệt 
vời, bạn có thể tìm thấy món bánh này 
ở khắp nên trên nước Nhật.
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Giam mình  40 ngày 
đêm trong hang động 

15 tình nguyện viên  tại Pháp đã 
tham gia cuộc thử nghiệm sống 
liên tục 40 ngày đêm trong hang 
động với hy vọng sẽ mang lại nguồn 
thông tin vô giá cho các nhiệm vụ 
của tàu ngầm, thám hiểm, khai thác 
mỏ và cả du hành vũ trụ - một tiềm 
năng của thế kỷ 21. 

Các đợt cách ly liên quan đến đại dịch chắc 
hẳn đã cho nhân loại bài học nhớ đời về 
cảm giác cô độc tột bậc khi bị phong tỏa 

tại nhà trong một thời gian dài. Nhưng điều đó 
không là gì so với một thử nghiệm đang diễn 
ra ở Pháp, nơi nhóm 15 tình nguyện viên đã vào 
hang động Lombrives sống 40 ngày đêm với thử 
nghiệm có tên “Deep time” (tạm dịch “Ngoài 
dòng thời gian”).

Điện thoại, đồng hồ, những vật dụng không cần 
thiết được bỏ lại bên ngoài…, trong hang không 
có điều kiện tối thiểu như ánh sang mặt trời để 
phán đoán thời gian, 8 người đàn ông và 7 phụ 
nữ chỉ dựa vào một máy phát điện chạy bằng 
bàn đạp để có thể quan sát xung quanh. Những 
gì đang diễn ra ở vùng nông thôn Ariège lúc này 
được kỳ vọng sẽ chứng minh cách con người vượt 
qua giới hạn và xử lý tình huống.

Thí nghiệm này là ý tưởng của nhà thám hiểm 
và nhà văn người Pháp gốc Thụy Sĩ Christian 
Clot, lấy cảm hứng trực tiếp từ sự cô lập lâu 
dài mà nhiều người đã trải qua trong suốt đại 
dịch Covid-19. Nhà khoa học thần kinh, giáo sư 
Etienne Koechlin cho biết: “Đây là thí nghiệm 
đầu tiên trên thế giới. Loạt thí nghiệm cùng cách 
này trước đây đều chỉ nghiên cứu việc thay đổi 
sinh lý của cơ thể, mà chưa từng tập trung vào 
nhận thức và cảm xúc của con người”.

Mỗi tình nguyện viên đều được đảm bảo về sức 
khỏe thể chất lẫn tinh thần trước khi tham gia 
thử nghiệm. Nhóm người với độ tuổi từ 27 đến 50 
cùng sự đa dạng ngành nghề, từ nhà sinh vật học, 
thợ kim hoàn đến giáo viên tiểu học.Khoảng 4 tấn 

vật tư bao gồm thực phẩm đã được mang đến, 
ánh sáng có được nhờ máy phát điện, nhưng 
nguồn nước duy nhất giúp nhóm người sống sót 
được là từ chính hang động. Ngoài ra người tình 
nguyện còn được trang bị cảm biến để cung cấp 
dữ liệu cho các nhà nghiên cứu phía ngoài về 
phản ứng của não bộ khi cảm quan về thời gian 
dần mất đi.

“Đáng mất ý niệm về thời gian là sự 
lạc lối lớn nhất” 

Clot nói: “Chúng ta vẫn luôn không biết cách 
hệ thống nhận thức hiểu và quản lý sự mơ hồ vô 
thời hạn này, với chuỗi các sự kiện và hiện tượng 
liên tiếp diễn ra…”

VỚI THÍ NGHIỆM MANG TÊN 
“NGOÀI DÒNG THỜI GIAN”

Điều kiện trong hang động Lombrives đã được 
hiệu chỉnh cẩn thận, nhiệt độ luôn được duy trì 
ở mức 54 độ F (khoảng hơn 12oC), với độ ẩm vào 
khoảng 95%. Mỗi tình nguyện viên sẽ phải tự 
mình thích nghi với những điều này và ăn mặc 
sao cho thoải mái nhất.

Trong 40 ngày đêm, nhóm đã sống và khám 
phá hang động trong điều kiện không có ánh 
sáng mặt trời, không liên lạc với thế giới bên 
ngoài, không có thông tin cập nhật về đại dịch 
cũng như bất kỳ thông tin liên lạc nào với bạn bè 
hoặc gia đình. Họ theo dõi đồng hồ sinh học của 
mình để biết khi nào thức dậy, đi ngủ và ăn. Họ 
đếm ngày không phải bằng giờ mà theo chu kỳ 
giấc ngủ. 

Các nhà khoa học tại Viện thích ứng con người 
đứng đầu dự án “Deep Time” trị giá 1,2 triệu 
euro cho biết thí nghiệm này sẽ giúp họ hiểu 
rõ hơn về cách con người thích nghi với những 
thay đổi mạnh mẽ trong điều kiện và môi trường 
sống. Đúng như dự đoán, những người trong 
hang đã mất cảm giác về thời gian. Clot cho biết 
anh cũng muốn biết xem liệu cảm xúc của các 
tình nguyện viên có bị tác động và ảnh hưởng 
lâu dài hay không. Nhiều người đã lên tiếng chỉ 
trích Clot trên các phương tiện truyền thông, 
cho rằng anh là một tên nghiệp dư không có nền 
tảng khoa học. Nhưng nhiều viện nghiên cứu và 
phòng thí nghiệm Pháp, Thụy Sĩ và Trung Quốc 
đã hỗ trợ nỗ lực này. 

Kỳ tích
Sau 40 ngày đêm, 15 người tự nguyện đã rời 

khỏi hang động Lombrives với nụ cười tươi trên 
khuôn mặt nhợt nhạt trong một tràng pháo tay, 
đắm mình dưới ánh sáng nhưng phải đeo kính 
đặc biệt để bảo vệ mắt sau thời gian dài ở trong 
bóng tối. Marina Lançon, 33 tuổi, một trong bảy 
thành viên nữ trong cuộc thử nghiệm, cho biết: 
“Nó giống như việc ta hãm phanh khẩn cấp vậy. 
Tôi ước mình có thể ở trong hang thêm vài ngày 
nữa, nhưng cũng rất vui khi trở ra, tôi hạnh phúc 
cảm nhận làn gió thổi vào mặt và nghe tiếng chim 
hót trên cây...”. Cô cũng không định mở chiếc 
smartphone của mình trong vài ngày nữa... n

15 tình nguyện viên ra khỏi hang trong niềm vui  đã hoàn 
thành một kỳ tích

Nhóm đang sinh hoạt rong hang

Tình nguyện viên trước khi vào hang

MAI KHÔI
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NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2021
Tự ý cho thuê xe công phạt đến 20 triệu ; Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm; Bãi bỏ nhiều 
văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Thời hạn hoàn trả tạm ứng; thời hạn rút vốn tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước; … là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 06/2020.

LUẬT GIA ĐOÀN DUY SỐ

Tự ý cho thuê ô tô công, phạt đến 20 triệu. 
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 29/2020 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Liên quan đến vấn đề này, khoản 1 Điều 6 Thông tư nêu rõ, việc cơ 
quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng Cộng sản Việt 
Nam, cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội sử dụng tài sản công vào 
mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết 
thì xử phạt theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2019/NĐ-CP.

Theo đó, cơ quan, tổ chức cho thuê xe ô tô công sẽ bị phạt tiền từ 
10 - 20 triệu đồng.

Với cùng hành vi vi phạm, nếu do cá nhân thực hiện sẽ bị phạt tiền 
bằng ½ mức phạt đối với tổ chức, tương đương mức phạt từ 05 - 10 
triệu đồng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/6/2020.

Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm
Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quy chế tuyển 

sinh đại học năm 2020 tại Thông tư 09/2020.
Một trong những nội dung đáng chú ý của Quy chế ban hành kèm theo 

Thông tư này là việc không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm. Theo 
Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, trình độ chuẩn 
được đào tạo của giáo viên tối thiểu phải từ cao đẳng sư phạm trở lên đối 
với giáo viên mầm non.

Do vậy, để triển khai quy định này, Quy chế đã ghi nhận từ năm 2020, 
các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp 
sư phạm, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng trở lên với ngành giáo dục 
mầm non.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/6/2020.

4 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành 
án thương mại

Theo Nghị định 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với 
pháp nhân thương mại, các loại tài sản không được kê biên khi cưỡng 
chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại bao gồm:

- Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục 
vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách Nhà 
nước cấp cho cơ quan, tổ chức;

- Số thuốc phục vụ phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, 
thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động;

- Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác 
thuộc các cơ sở này nếu không phải là tài sản để kinh doanh;

- Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, 
phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

Bãi bỏ nhiều văn bản trong lĩnh vực kinh doanh 
bảo hiểm

Để phù hợp với pháp luật hiện hành, ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư số 28 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng 
khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng.

Cụ thể, Thông tư này đã bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm như:

- Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy tắc, biểu phí 
và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người 
kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường 
thủy nội địa.

- Thông tư số 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc 
thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

- Thông tư số 121/2011/TT-BTC  hướng dẫn một số điều về thực hiện 
thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/6/2020.

Thời hạn hoàn trả tạm ứng, thời hạn rút vốn tạm 
ứng ngân quỹ nhà nước

Thông tư 23/2020/TT-BTC mới quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ 
nhà nước với các đơn vị tạm ứng ngân quỹ nhà nước. Theo đó, thời hạn 
hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quyết định, đảm bảo chậm nhất ngày 31 tháng 12 
của năm phát sinh khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

Thời hạn rút vốn đối với các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước chậm nhất 
ngày 20 tháng 12 của năm phát sinh khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

Sau thời hạn trên, khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước hết hạn rút vốn 
và bị hủy bỏ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2020.

Phải xin phép khi vận chuyển chất nguy hiểm
Tổng cộng, có 2.921 loại hàng hóa nguy hiểm theo Nghị định số 

42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường hoặc 
trên đường thủy nội địa.

Muốn vận chuyển các hàng hóa này, cá nhân hoặc tổ chức phải được 
phép của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, những người vận chuyển, 
bốc dỡ, áp tải… đều phải được tập huấn trước khi làm nhiệm vụ.

Nghị định 42/2020 cũng yêu cầu, không được vận chuyển xăng, gas, 
các chất dễ cháy qua hầm có chiều dài hơn 100m hoặc chở cùng hành 
khách trên một phương tiện.

Nghị định có hiệu lực từ 01/06/2020.

Chỉ được tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu chính
Thông tư số 09/2020TT – BCT của Bộ Công thương quy định về lộ 

trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh 
doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

Thông tư nêu rõ, việc nhập khẩu vào hoặc tái xuất các loại hàng 
hóa ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện qua 
các cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương).

Quy định trên được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập 
tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào 
hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 30/6.
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Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 
01/7/2021. Theo đó việc tách hộ khẩu từ 
ngày này cũng có sự thay đổi so với quy 
định trước đây. Cụ thể:

1. Thay đổi về điều kiện tách hộ khẩu

Theo Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình 
được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một 
chỗ ở hợp pháp, khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp 
có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập 
thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành 
viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ. (Luật cư trú 2006 quy định Người 
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu 
tách sổ hộ khẩu)

- Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng 
ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký 
tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng 
sử dụng chỗ ở hợp pháp đó. (Người đã nhập vào 
sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 
2 Điều 26 của Luật Cư trú 2006 mà được chủ hộ 
đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản).

- Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc 
trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.

Các thay đổi trong thủ tục 
tách hộ khẩu từ 01/7/2021

LUẬT GIA ĐỖ MINH CHÁNH

Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú 2020 bắt đầu có 
hiệu lực. Trong đó, quy định mới về việc tách hộ 
khẩu sau ly hôn thì không cần vợ/chồng cũ đồng ý.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú 2020 
quy định thành viên hộ gia đình được tách hộ để 
đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp 
khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

-  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp 
có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để 
lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các 
thành viên đó có ít nhất một người có năng lực 
hành vi dân sự đầy đủ.

-  Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng 
ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng 
ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được 
cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

-  Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc 
các địa điểm bị cấm đăng ký thường trú mới 
theo quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020.

Hiện nay, theo điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Cư 
trú 2007 quy định: Người đã nhập vào sổ hộ 

TỪ 01/7/2021, THỦ TỤC TÁCH HỘ KHẨU CỦA VỢ/CHỒNG SAU LY HÔN

2. Thay đổi trong hồ sơ thực hiện thủ tục

Theo khoản 2 Điều 25 Luật cư trú 2020 thì hồ sơ 
tách hộ khẩu gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ 
ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu 
chỗ ở hợp pháp. Trừ trường hợp đã có ý kiến đồng 
ý bằng văn bản.

- Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 25 thì hồ sơ tách hộ bao gồm 
tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu 
chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử 
dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Trước đây, khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm 
thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay 
đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn 
bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006

3. Giảm thời gian giải quyết thủ tục

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thì thời gian thực 
hiện thủ tục tách hộ được thay đổi như sau:

Đối với thủ tục từ ngày 01/7/2021 thì thời gian 
giải quyết là 05 ngày làm việc.

Đối với thủ tục trước ngày 01/7/2021 thì thời gian 
giải quyết là 07 ngày làm việc.

4. Kết quả thực hiện được cập nhật trên cơ sỡ 
dự liệu về cư trú

Từ ngày 01/7/2021, Cơ quan đăng ký cư trú có 
trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ 
gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ 
liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về 
việc đã cập nhật thông tin.

Trước ngày 01/7/2021, Cơ quan có thẩm quyền 
phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu.

Từ 01/7/2021 sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu giấy 
mà chuyển sang quản lý dân cư bằng hộ khẩu điện 
tử nên có sự thay đổi trong thủ tục tách hộ khẩu.

khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 
Điều 26 Luật Cư trú 2007 mà muốn tách hộ khẩu 
phải được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu 
bằng văn bản.

Như vậy, điều kiện để được tách hộ khẩu trong 
trường hợp sau ly hôn tại Luật Cư trú 2020 đã 
được cắt giảm so với hiện hành. Cụ thể, từ ngày 
01/7/2021, việc tách hộ sau khi ly hôn sẽ không 
cần sự đồng ý bằng văn bản của vợ/chồng.

Hồ sơ, thủ tục tách hộ từ 01/7/2021

Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông 
tin cư trú. Trong đó, ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách 
hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp. Trừ 
trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2020 thì hồ 
sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư 
trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc 
tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Thủ tục tách hộ được thực hiện như sau:

-  Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ tách hộ theo 
quy định đến cơ quan đăng ký cư trú;

-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan 
đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập 
nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc 
tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo 
cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông 
tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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Các hình thức góp vốn của nhà đầu tư 
nước ngoài 

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư 
2014, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn đầu 
tư vào Công ty TNHH tại Việt Nam theo các hình 
thức sau: 

- Góp vốn trực tiếp vào Công ty TNHH để cùng 
các nhà đầu tư khác thành lập nên Công ty TNHH; 

- Mua phần vốn góp của các thành viên Công ty 
TNHH để trở thành thành viên của Công ty TNHH. 

Trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục 
đăng ký góp vốn vào tổ chức kinh tế

Khi muốn đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH tại 
Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện 
việc đăng ký góp vốn nếu rơi vào một trong hai 
trường hợp dưới đây: 

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc 
mua phần vốn góp vào Công ty TNHH hoạt động 
trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Thứ hai, việc nhà đầu tư góp vốn hoặc mua 
phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm 
giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của Công ty TNHH.  

Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư 
nước ngoài 

Dựa trên các hình thức góp vốn của nhà đầu tư 
nước ngoài vào Công ty TNHH, nhà đầu tư có thể 
chọn một trong hai hình thức và tiến hành việc 
đăng ký theo trình tự dưới đây: 

CÁC HÌNH THỨC GÓP VỐN CỦA 
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO 
CÔNG TY TNHH TẠI VIỆT NAM
 Nhà đầu tư nước ngoài đang có ý định đầu tư vào Việt Nam theo hình 
thức góp vốn vào Công ty TNHH. Theo quy định của pháp luật đầu 
tư hiện hành, tùy thuộc vào sự lựa chọn , nhà đầu tư có thể chọn một 
trong các hình thức đầu tư.

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ 
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công ty 

TNHH cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 
2 Điều 26 Luật Đầu tư và nộp tại Bộ phận một cửa 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (thành phố) nơi Công 
ty TNHH đặt trụ sở chính..

Khi tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên sẽ trao Giấy 
biên nhận cho người nộp hồ sơ. 

Bước 2: Giải quyết hồ sơ
Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ lên Phòng 

Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
để xem xét giải quyết. Nếu hồ sơ của nhà đầu tư 
nước ngoài đáp ứng được các điều kiện theo quy 
định của pháp luật thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ 
ra thông báo chấp thuận cho nhà đầu tư nước 
ngoài thực hiện các thủ tục tiếp theo. Trường hợp 
không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho nhà đầu 
tư được biết.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 

Bước 3: Nhận kết quả và tiến hành các thủ tục khác 
Đến ngày hẹn trên Giấy biên nhận, nhà đầu tư 

mang giấy hẹn và giấy tờ chứng thực cá nhân đến 
Bộ phận một cửa để nhận kết quả. Sau khi có Văn 
bản chấp thuận của Sở kế hoạch và Đầu tư, nhà 
đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, 
thành viên theo quy định của pháp luật. 

Phí, lệ phí: Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu 
tư nước ngoài vào Công ty TNHH được miễn lệ phí 
nhà nước. n 

LUẬT GIA ĐOÀN DUY SỐ

Kiện toàn Hội đồng thẩm định 
quy hoạch vùng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết 
định số 772/QÐ-TTg kiện toàn Hội đồng 
thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 
là Chủ tịch Hội đồng, thay nguyên Phó 
Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng. Theo Quyết 
định số 1526/QÐ-TTg ngày 7-10-2020 
của Thủ tướng Chính phủ, thành viên 
Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng 
gồm đại diện một số bộ, ngành hữu 
quan. Ủy viên phản biện là tổ chức tư 
vấn hoặc chuyên gia về quy hoạch, am 
hiểu về điều kiện của vùng do Chủ tịch 
Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn. 
Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm 
định là Bộ Kế hoạch và Ðầu tư. Hội đồng 
sẽ tự giải thể sau khi quy hoạch vùng 
được Thủ tướng phê duyệt.

MB đình chỉ công việc cá nhân 
vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ 
quan điều tra

Liên quan đến những thông tin phản 
ánh sự việc nghệ sĩ H.L trong công tác từ 
thiện và sao kê tài khoản đăng lên mạng 
xã hội  được cho là do “nhân viên của 
ngân hàng đăng tải”. Ngân hàng TMCP 
Quân đội (MB) cho biết: Ngân hàng đã 
kiểm tra, và xác minh sự việc trên, phát 
hiện một cá nhân làm việc tại ngân hàng 
để lộ, lọt thông tin của khách hàng, cá 
nhân này đã vi phạm nghiêm trọng quy 
định của Ngân hàng. “Trên tinh thần 
thượng tôn pháp luật, Ngân hàng cam 
kết  sẽ có các biện pháp nghiêm khắc 
bảo đảm tuyệt đối tuân thủ các Quy định 
của pháp luật về bảo vệ thông tin của 
khách hàng. Ngân hàng sẽ có biện pháp 
kỷ luật thỏa đáng cá nhân để lộ/lọt thông 
tin, không tuân thủ quy định đạo đức 
nghề nghiệp, không tuân thủ Quy định 
của Pháp luật, Quy định của ngân hàng” 
– đại diện lãnh đạo MB nhấn mạnh.
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TAND QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ:

TÒA ÁN VẪN THỤ LÝ GIẢI QUYẾT MỘT VỤ 
ÁN ĐÃ BỊ ĐÌNH CHỈ HAI LẦN

KỲ 2 : 

Trong bài viết trước, chúng tôi đã 
nêu các chứng cứ chứng minh Tòa 
án nhân dân (TAND) quận Ninh 
Kiều vi phạm nghiêm trọng thủ 
tục tố tụng dân sự về hình thức lẫn 
nội dung khi quyết định thụ lý vụ 
án theo Đơn khởi kiện của Công 
ty TNHH MTV Hải sản Thái Bình 
Dương… lần thứ ba. 

Trước đó, vụ án này đã bị TAND quận Ninh 
Kiều đình chỉ không phải một lần mà những 
hai lần. Vì nguyên nhân nào, sau nhiều 

tháng tiếp tục nhận đơn lần thứ ba, TAND quận 
Ninh Kiều đã thụ lý để giải quyết và quyết định 
đưa vụ án ra xét xử? Còn quá nhiều những khuất 
tất trong vụ án này, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích 
nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích của Nhà nước, 
của công dân được tôn trọng và bảo vệ trên cơ sở 
bảo đảm tính khách quan và sự thật của vụ án. 

Cần sớm ra Quyết định đình chỉ 
vụ án

Ngày 20/5/2021, người đại diện pháp luật của 
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) 
đã chính thức gửi văn bản số 313/NHNo-CT-KHDN 
để yêu cầu TAND quận Ninh Kiều đình chỉ vụ án 
dân sự (hay “kinh doanh thương mại”?) sơ thẩm 
thụ lý số 116/2016/TLST-KDTM, ngày 07/10/2016.

Trong đơn gửi TAND quận Ninh Kiều, Agribank 
Cần Thơ đã nêu cụ thể các vấn đề sau:

“Ngày 06/12/2013, TAND quận Ninh Kiều ra Quyết 
định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương 
mại số 60/2013/QĐST-KDTM (thụ lý số 35/2013/
TLST-KDTM ngày 13/3/2013 về việc “Tranh chấp 
hủy hợp đồng mua bán hàng hóa”. 

Lý do: Vào ngày 06/12/2013, nguyên đơn là Công 
ty TNHH MTV hải sản Thái Bình Dương có đơn xin 
rút yêu cầu khởi kiện đối với toàn bộ vụ án “Tranh 
chấp hủy hợp đồng mua bán hàng hóa”.

Ngày 26/3/2014, TAND quận Ninh Kiều ra Quyết 
định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương 
mại số 05/QĐĐC-KDTM.ST (thụ lý số 17/2013/TLST-
KDTM ngày 20/2/2013 về việc “Tranh chấp hợp 
đồng mua bán hàng hóa”. 

Lý do: Nguyên đơn là Công ty TNHH MTV hải sản 
Thái Bình Dương có đơn rút yêu cầu khởi kiện. Đây 
là sự tự nguyện của đương sự phù hợp với quy định 
pháp luật nên có cơ sở chấp nhận”. 

Đây là sự tự nguyện của Công ty Thái Bình 
Dương, phù hợp với quy định của pháp luật nên có 

cơ sở để TAND quận Ninh Kiều chấp nhận và đình 
chỉ giải quyết vụ án.

Nhưng đến ngày 07/10/2016, căn cứ điều khoản 
nào của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 để TAND 
quận Ninh Kiều lại tiếp tục thụ lý vụ án kinh doanh 
thương mại sơ thẩm số 116/2016/TLST-KDTM 
và Quyết định đưa vụ án ra xét xử (số 241/2021/
QĐXXST-KD) về việc “Tranh chấp hợp đồng mua 
bán hàng hóa” giữa Công ty Thái Bình Dương và 
Agribank – Cần Thơ? Vấn đề này, cần thiết phải làm 
sáng tỏ vì các quyền và lợi ích của Nhà nước, của 
công dân đang bị TAND quận Ninh Kiều coi thường.

“Tiền hậu bất nhất”
Đối chiếu với Khoản 1 Điều 218 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 thì: sau khi có quyết định đình chỉ 
giải quyết vụ án dân sự, Công ty Thái Bình Dương 
không thể khởi kiện lại để yêu cầu TAND quận Ninh 
Kiều thụ lý, giải quyết vụ án dân sự trước đó đã bị 
đình chỉ những hai lần do Công ty này tự nguyện 
rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Trong khi việc khởi 
kiện vụ án do TAND quận Ninh Kiều đang thụ lý – 
giải quyết và quyết định đưa vụ án ra xét xử, hoàn 
toàn không có gì khác so với hai vụ án trước (đã bị 
đình chỉ). Về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp 
luật tranh chấp cũng không có gì thay đổi. Người 
khởi kiện, người bị khởi kiện và tranh chấp giữa các 
bên vẫn như trong hai vụ án mà Tòa án nhân dân 
quận Ninh Kiều đã đình chỉ giải quyết trước đó và 
không thuộc trường hợp đương sự có quyền khởi 
kiện lại theo quy định của pháp luật. 

Trong nội dung đơn đề nghị đình chỉ vụ án ngày 
20/5/2021, Agribank – Cần Thơ cũng đã đề cập nội 
dung liên quan đến thời hiệu khởi kiện của vụ án. 
Theo Thông báo về việc thụ lý vụ án số 116/2016/
TLST-KDTM, TAND quận Ninh Kiều đã xác định đây 
là “vụ án dân sự sơ thẩm” để thụ lý giải quyết. 
Nhưng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
241/2021/QĐXXST-KD, ngày 01/4/2021, TAND quận 
Ninh Kiều lại đổi quan hệ pháp luật tranh chấp để 
đưa ra xét xử “vụ án kinh doanh thương mại” cùng 
một nội dung “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng 
hóa”? Theo quy định tại Điều 429 của BLDS năm 
2015 thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải 

quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày 
người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Đối với trường hợp của Công ty Thái Bình Dương, 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015: “Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể 
được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết 
vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị 
xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền 
khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được 
tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc 
phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm 
phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 192 BLTTDS quy định: 
“Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân 
sự, xoá tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn 
khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương 
sự nếu vụ án thuộc trường hợp trả lại đơn khởi kiện 
quy định tại Điều 168 Bộ luật này”. Như vậy, quy 
định này đã viện dẫn các căn cứ đình chỉ được quy 
định tại Điều 168 BLTTDS về những trường hợp trả 
lại đơn khởi kiện. Nói cách khác, trước khi Toà án 
cấp sơ thẩm thụ lý vụ án mà phát hiện những căn 
cứ quy định tại Điều 168 BLTTDS thì Toà án phải trả 
lại đơn khởi kiện. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào 
đó mà Tòa án đã thụ lý rồi mới phát hiện những căn 
cứ đó thì phải đình chỉ giải quyết vụ án. Câu hỏi 
mà dư luận đang quan tâm, TAND quận Ninh Kiều 
không biết hay không cần quan tâm đến các quy 
định về thủ tục tố tụng cơ bản này?

 (còn tiếp kỳ sau)

MINH CHÁNH - ĐOÀN DUY

TAND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
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THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO:

Về vấn đề này, 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 trả lời 
như sau:

Về thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

“Điều 92. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ 

kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt 
hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký 
kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo 
thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình 
về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với 
trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ 
kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ    
kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán 
đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa 
vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ 
chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường 
hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. 
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem 
xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc 
chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ 
kinh doanh.”

Theo đó, khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, 
bạn phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt 
động hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế của cơ quan thuế;

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình 
về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với 
trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ 
kinh doanh;

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Khi chấm dứt hoạt động, bạn có trách nhiệm 

thanh toán đầy đủ các 
khoản nợ, gồm cả nợ thuế 
và nghĩa vụ tài chính chưa 
thực hiện trước khi nộp hồ 
sơ chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ 
nợ có thỏa thuận khác.

Sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ và hoàn thành 
nghĩa vụ thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh 
cấp huyện sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và 
ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ 
kinh doanh.

Về đăng ký kinh doanh
Pháp luật hiện hành không có quy định hạn chế 

quyền kinh doanh hộ cá thể. Không có quy định: 
Nếu bạn chấm dứt hoạt động kinh doanh một lần 
sẽ không được đăng ký kinh doanh nữa hoặc sẽ 
không được đăng ký ngành, nghề đã chấm dứt 
hoạt động. Kể cả với trường hợp bạn đăng ký hộ 
kinh doanh với ngành, nghề kinh doanh trước đây 
bạn đã chấm dứt. Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-
CP quy định:

“Điều 89. Ngành, nghề kinh doanh của hộ 
kinh doanh

1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi 
ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng 
ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, 
nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký 
hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể 
từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong 
suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước 
đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh 
doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của 
cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp 
luật chuyên ngành.

3. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh 
cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 
huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm 
ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của 
pháp luật.”

Như vậy, để chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 
cá thể, bạn sẽ thực hiện thủ tục nêu trên. Vào 
thời điểm thích hợp, bạn vẫn có thể đăng ký kinh 
doanh với ngành, nghề kinh doanh đã chấm dứt 
hoạt động từ trước đó. n

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí 
Doanh nghiệp và Tiếp thị có 
nhận được thắc mắc của bạn 
đọc ở quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh. Nội dung 
bạn đọc hỏi: 

“Tôi đã đăng ký hộ kinh 
doanh cá thể. Sáu tháng gần 
đây, tôi có thông báo tạm 
ngưng kinh doanh tại Chi cục 
thuế. Hiện nay, tôi muốn dừng 
hẳn việc kinh doanh thì cần 
làm thủ tục gì? Ngoài ra, có 
thông tin nếu trả giấy phép 
kinh doanh thì sau này không 
được đăng ký kinh doanh lại. 
Điều này đúng hay sai?”
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THỦ TỤC KHỞI KIỆN 
VỤ ÁN KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI
LUẬT GIA ĐỖ MINH CHÁNH

1. Những tranh chấp kinh doanh thương mại 
thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

–  Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh 
doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng 
ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi 
nhuận bao gồm: Mua bán hàng hoá; Cung ứng 
dịch vụ; Phân phối; Đại diện, đại lý; Ký gửi; Thuê, 
cho thuê, thuê mua; Xây dựng; Tư vấn, kỹ thuật; 
Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường 
sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Vận chuyển 
hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, 
đường biển; Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy 
tờ có giá khác; Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo 
hiểm; Thăm dò, khai thác.

–  Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển 
giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và 
đều có mục đích lợi nhuận.

– Tranh chấp giữa công ty với các thành viên 
của công ty, giữa các thành viên của công ty với 
nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải 
thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi 
hình thức tổ chức của công ty.

– Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương 
mại mà pháp luật có quy định.

2 . Thời hiệu khởi kiện
– Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương 

mại là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện 
để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án kinh doanh 
thương mại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất 
quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác.

Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương 
mại được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp pháp luật không có quy định về thời 
hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại là 02 
năm, kể từ ngày đương sự biết được quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

–  Một số thời hiệu khởi kiện cụ thể:
–  Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh 

chấp thương mại là 02 năm, kể từ thời điểm quyền 

và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp 
quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 Luật này ;

(1) Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 
03 năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp;

(2) Thời hiệu khởi kiện về hư hỏng, mất mát 
hàng hóa hàng hóa vận chuyển theo chứng từ vận 
chuyển là 01 năm, kể từ ngày trả hàng hoặc lẽ ra 
phải trả hàng cho người nhận hàng;

(3) Thời hiệu khởi kiện đối với vụ việc liên quan 
đến hợp đồng thuê tàu là 02 năm, kể từ ngày 
chấm dứt hợp đồng;

(4) Thời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp 
đồng đại lý tàu biển là 02 năm kể từ ngày phát 
sinh tranh chấp.

(5) Thời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp 
đồng cứu hộ hàng hải là 02 năm kể từ ngày két 
thúc hành động cứu hộ …

3. Tòa án nơi nộp đơn khởi kiện.
–  Thẩm quyền Tòa án theo cấp:
–  Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền 

giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp 
nêu tại khoản 1 Điều 29 BLTTDS. Trừ trường hợp 
những tranh chấp mà có đương sự hoặc tài sản 
ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho 
cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài.

– Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải 
quyết những tranh chấp kinh doanh thương mại sau:

+ Tranh chấp kinh doanh thương mại mà có 
đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải 
ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho 
Toà án nước ngoài;

+ Các tranh chấp kinh doanh thương mại quy 
định tại khoản 2, khoản 3 Điều 29 Bộ luật tố tụng 
dân sự.

+ Những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa   
án cấp huyện mà Tòa án cấp tỉnh lấy lên để  
giải quyết.

–  Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ
–  Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là 

cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ 
quan, tổ chức;

– Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với 
nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm 
việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân 
hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên 
đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp kinh 
doanh thương mại;

– Thẩm quyền của Toà án theo sự lựa chọn của 
nguyên đơn:

Nguyên đơn có quyền lựa chọn Toà án giải 
quyết tranh chấp về dân sự trong các trường hợp 
sau đây:

– Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của 
bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị 
đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi 
bị đơn có tài sản giải quyết;

– Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của 
chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu 
Toà án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có 
chi nhánh giải quyết;

– Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ 
sở ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà 
án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết;

– Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án 
nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra 
việc gây thiệt hại giải quyết;

– Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp 
đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi 
hợp đồng được thực hiện giải quyết;

– Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở 
nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu 
cầu Toà án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm 
việc, có trụ sở giải quyết.

4. Thời hạn giải quyết
– Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án kinh 

doanh thương mại là 2 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ 
án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở 
ngại khách quan thì được gia hạn thời gian chuẩn 
bị xét xử thêm 1 tháng.

– Thời hạn mở phiên tòa là 1 tháng kể từ ngày 
có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. 
Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này 
là 2 tháng. n
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Ra quyết định rồi ban hành kết 
luận tố cáo “nhanh như chớp”!

Liên quan vụ “Vì sao đương sự tố cáo 2 thẩm 
phán tòa án tỉnh Bình Phước”, mà Tạp chí Doanh 
nghiệp & Tiếp thị phản ánh ngày 9/4/2021. Mới đây 
ngày 25/5/2021, ông Đinh Văn Thành (SN 1969, 
ngụ ấp 7, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 
Phước) là người tố cáo 2 thẩm phán Lê Hồng Hạnh, 
Nguyễn Văn Thư, nhận được quyết định 01/QĐGH-
TC do Chánh án TAND tỉnh Bình Phước - Phạm Thị 
Thu Thủy ký ngày 21/5/2021, về việc gia hạn thời 
hạn giải quyết tố cáo (Quyết định gia hạn - PV) 
thêm 30 ngày đối với vụ việc tố cáo đã được thụ 
lý tại quyết định 02/QĐ-TLTC ngày 22/3/2021, của 
TAND tỉnh Bình Phước, thời gian gia hạn kể từ ngày 
22/5/2021.

Vừa nhận được quyết định gia hạn, ông Đinh Văn 
Thành làm đơn khiếu nại quyết định này và gửi 
đến nhiều Cơ quan ở Trung ương và địa phương, 
đề nghị Chánh án TAND tỉnh Bình Phước thu hồi 
quyết định gia hạn. Ông Thành cho rằng ông tố cáo 
hành vi tiến hành tố tụng của thẩm phán Lê Hồng 
Hạnh và Nguyễn Văn Thư, nội dung tố cáo không 
thuộc trường hợp “Phức tạp” hay “Đặc biệt phức 
tạp”, nên bà Thủy ban hành quyết định gia hạn giải 
quyết tố cáo là không đúng.

Đối chiếu văn bản ông Thành cung cấp, cho 
thấy ngày 21/5/2021 bà Phạm Thị Thu Thủy ký ban 
hành quyết định gia hạn và ngày 25/5/2021 ký ban 
hành kết luận tố cáo (KLTC) số 04. Như vậy KLTC 
được ban hành ngay sau khi ông Thành gửi đơn 
khiếu nại quyết định gia hạn. Vậy KLTC này có đủ 
thời gian để xác minh? Nếu không đủ thời gian xác 
minh nhưng ban hành KLTC thì nội dung kết luận 
liệu có khách quan? 

Cụ thể ông Thành tố cáo thẩm phán Lê Hồng 
Hạnh ban hành quyết định 05/2020/QĐ-PT ngày 
22/10/2020 về tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ 
án dân sự, không đúng pháp luật. Vì tại phiên tòa 
dân sự phúc thẩm ngày 22/9/2020, bị đơn Phạm 
Duy Khải yêu cầu HĐXX trưng cầu giám định 
(TCGĐ) chữ viết đối với dòng chữ “Đinh Văn Thành” 
trong “Giấy mượn đất năm 2001”, nên HĐXX tạm 
dừng phiên tòa. Trong thời gian tạm dừng tòa, 
thẩm phán Hạnh không ban hành quyết định 
TCGĐ, nhưng đến ngày 22/10/2020 (Hết thời hạn 
tạm dừng phiên tòa), lại ban hành quyết định 05 
nêu trên, là vi phạm quy trình tố tụng xét xử vụ án 
đã được pháp luật tố tụng dân sự (TTDS) quy định. 
Hành vi của thẩm phán Hạnh có dấu hiệu ra quyết 
định trái pháp luật.

BÌNH PHƯỚC: 

BAN HÀNH KẾT LUẬN TỐ CÁO 
NGAY SAU KHI VỪA GIA HẠN 
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO!
Sau khi hết thời hạn 2 tháng giải quyết đơn tố cáo. Chánh án TAND tỉnh 
Bình Phước ban hành quyết định “Gia hạn thời hạn giải quyết tố cáo” kéo 
dài thêm 1 tháng. Bị người tố cáo khiếu nại, ngay ngày hôm sau Chánh án 
tòa án tỉnh này ra ngay kết luận giải quyết tố cáo!

Đối với thẩm phán Nguyễn Văn Thư, ông Thành 
tố cáo thẩm phán này  ký quyết định 01/2021/QĐ-
BPKCTT ngày 13/1/2021 áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời (BPKCTT), để giao cho bị đơn Khải thu hoạch 
hạt điều trên 2 mảnh đất diện tích 19.696,1m2 và 
15.372,5m2, là hoàn toàn sai. Vì ông Khải không có 
đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT, mà người yêu cầu là 
nguyên đơn Lê Thị Huyền (Vợ ông Thành). Đồng thời, 
tại bản án sơ thẩm cũng công nhận quyền sở hữu, sử 
dụng của gia đình ông Thành.

Ngoài ra, ông Thành còn tố cáo thẩm phán 
Thư ban hành quyết định 01/2021/QĐ-PT ngày 
24/2/2021 để TCGĐ, là không đúng pháp luật, khiến 
vụ án bị kéo dài thời hạn xét xử phúc thẩm, gây 
thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông.

2 thẩm phán bị tố cáo giải trình    
ra sao?

Tại giải trình của thẩm phán Hạnh, thể hiện trong 
KLTC số 04: Vào ngày 13/10/2010, tòa án đã làm việc 
với ông Thành, ông Khải về việc cung cấp mẫu chữ 
viết “Đinh Văn Thành” để làm mẫu so sánh giám 
định. Ngày 19/10/2020, TAND tỉnh Bình Phước ban 
hành quyết định yêu cầu UBND xã Bom Bo, huyện 
Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cung cấp cho tòa hồ sơ 
đăng ký khai sinh cho con ông Thành và đăng ký 
tạm trú cho gia đình ông Thành tại UBND xã Bom 
Bo. Sau đó, UBND xã Bom Bo có công văn trả lời 
không thu thập được 2 hồ sơ nêu trên tại UBND 
xã. Do chưa có đầy đủ các mẫu chữ viết theo các 
thời điểm trước, trong và sau năm 2001 để làm căn 
cứ gửi giám định nên TAND tỉnh Bình Phước chưa 
ban hành quyết định TCGĐ. Căn cứ điều 259 Bộ 
luật TTDS, thời hạn tạm ngừng phiên tòa không 
quá 1 tháng, nhưng các đương sự chưa giao nộp, 
cũng như HĐXX chưa thu thập được đầy đủ tài liệu, 
chứng cứ, nên HĐXX ra quyết định tạm đình chỉ giải 
quyết vụ án 05/2020/QĐ-PT là đúng quy định Bộ 
luật TTDS.

Về nội dung giải trình của thẩm phán Nguyễn Văn 
Thư, cho rằng ông Thành với ông Khải đang tranh 
chấp quyền sở hữu tài sản và các quyền liên quan 
trên cùng đối tượng là 3 diện tích đất 49.752,8m2; 
19.696,1m2 và 15.372,5m2. Các đương sự đều có 
yêu cầu như nhau, đều đưa ra tài liệu, chứng cứ để 
chứng minh cho yêu cầu của mình. Trong quá trình 
giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, bị đơn Khải nộp 
chứng cứ là “Giấy mượn đất năm 2001” có chữ viết 
“Đinh Văn Thành”, bị đơn Khải yêu cầu tòa phúc 
thẩm TCGĐ. Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy 
ra cũng như bảo toàn tình trạng tài sản hiện có, 
nên thẩm phán Thư ra quyết định áp dụng BPKCTT 
01/2021/BPKCT là phù hợp với quy định tại khoản 9 

điều 114 và 123 của Bộ luật TTDS. Còn việc ban hành 
quyết định 01/2021/QĐ-PT ngày 24/2/2021 về TCGĐ 
chữ viết “Đinh Văn Thành” trong giấy mượn đất là 
giúp cho tòa án có căn cứ tìm ra sự thật khách quan 
nên thẩm phán Thư ra quyết định TCGĐ là phù hợp 
với quy định tại điều 102 Bộ luật TTDS.

Căn cứ mẫu chữ ký nào để ban 
hành quyết định TCGĐ?

Ông Thành uất ức nói : “Thẩm phán Hạnh cho 
rằng không thu thập được chữ ký, chữ viết của tôi 
nên không ban hành quyết định TCGĐ nhưng lại 
ra quyết định tạm đình chỉ, vậy tạm đình chỉ đến 
khi nào mới giải quyết vụ án của tôi? Đối với thẩm 
phán Thư căn cứ vào mẫu chữ ký, chữ viết nào để 
ký ban hành quyết định TCGĐ? Thẩm phán Thư 
ban hành quyết định áp dụng BPKCTT dựa vào 
đâu? Vì động cơ gì? Mục đích gì thẩm phán Thư 
giao cho ông Khải được thu hạt điều trên 2 mảnh 
đất mà gia đình tôi đã trồng, quản lý, sử dụng 
hàng chục năm qua? Chưa kể, thẩm phán Thư 
không phải chủ tọa phiên tòa dân sự phúc thẩm 
ngày 22/9/2020, nên không có thẩm quyền thay 
mặt HĐXX phúc thẩm ký ban hành quyết định số 
01/2021/QĐ-PT ngày 24/2/2021 về TCGĐ”.

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến, Trưởng Văn phòng 
Luật sư Dương Chí – Đoàn Luật sư tỉnh Bình 
Phước), cho biết KLTC chỉ là một giai đoạn của 
quá trình giải quyết tố cáo chứ chưa phải quyết 
định cuối cùng. Theo quy định của Luật Tố cáo 
năm 2018, cũng như Nghị định 31/2019/NĐ-CP 
ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật 
Tố cáo, thời hạn giải quyết tố cáo là 2 tháng. 
Trường hợp nào “Phức tạp” hoặc “Đặc biệt phức 
tạp” thì mới gia hạn. Nhưng trong trường hợp 
này, ông Thành tố cáo hành vi tố tụng của các 
thẩm phán, nội dung tố cáo không thuộc trường 
hợp “Phức tạp” hay “Đặc biệt phức tạp”. Do vậy, 
theo điều 3 Nghị định 31/2019/NĐ-CP thì không 
được gia hạn.

Qua sự việc nêu trên, vấn đề đặt ra là: Tại sao 
ngày 21/5, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước ban 
hành quyết định gia hạn giải quyết tố cáo thêm 
30 ngày, nhưng đến ngày 25/5 đã ban hành KLTC? 
Bản KLTC nêu ông Thành tố cáo không có căn cứ, 
phải chăng có liên quan đến quyết định giải quyết 
khiếu nại về áp dụng BPKCTT mà Chánh án TAND 
tỉnh Bình Phước đã bác khiếu nại của ông Thành 
trước đó? 

Được biết, hiện ông Thành vẫn chưa nhận được 
kết quả khiếu nại áp dụng BPKCTT do TAND Cấp 
cao tại TP Hồ Chí Minh giải quyết, sau khi bị Chánh 
án TAND tỉnh Bình Phước bác. n

 
Ông Đinh Văn Thành trình bày bức xúc với phóng viên

YẾN THANH



KIM PHƯỢNG

KHÁM PHÁ NÉT VĂN HÓA 
DÂN TỘC CHĂM
Người Chăm đã để lại cho nhân loại nhiều di sản văn hóa quý giá mà tiêu biểu là những 
ngôi đền tháp gạch độc đáo và những tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ. Đời sống văn hóa của 
người Chăm Ninh Thuận chứa đựng nhiều giá trị vẫn còn lưu giữ cho đến ngày nay là một 
bảo tàng sống sinh động, mang một sắc thái độc đáo, hấp dẫn. Trong đó văn hóa làng và 
chế độ mẫu hệ là một đặc trưng.

Nguồn gốc văn hóa Chăm Pa
Văn hóa Chăm Pa được phát triển từ nền văn 

hóa Sa Huỳnh. Hiện nay thì các tỉnh ven biển 
dọc miền Trung từ Quảng Bình - Bình Thuận 
và các tỉnh Tây Nguyên thuộc địa bàn của lãnh 
thổ văn hóa Chăm pa thời xưa. 

Những ngôi tháp Chăm đồ sộ, độc đáo là 
một trong những yếu tố quan trọng góp phần 
tạo nên nét đặc trưng cho văn hóa Chăm. Đây 
là một khối kiến trúc xây dựng bằng gạch có 
màu đỏ hồng, đỏ sẫm, phía trên mở rộng và 
thon vút hình bông hoa. Tỷ lệ các phần của 
tháp có tính nhân bản, nghĩa là nó được xuất 
phát từ con người. Mặt bằng tháp đa số là 
hình vuông có không gian bên trong chật hẹp 
thường có cửa mở về hướng Đông (hướng mặt 
trời mọc). Các phía còn lại là cửa giả, thường 
được đặt trên các vị trí thoáng, gò đồi, xa chỗ 
người dân sinh sống. Tháp có phần đỉnh được 
thu nhỏ dần hoặc giật cấp. Trong lòng tháp 
đặt một bệ thờ thần bằng đá. Điều đặc biệt của 
tháp Chăm là nghệ thuật chạm khắc tinh xảo 
và ấn tượng.

Nhờ sự sáng tạo thích ứng với cuộc sống khắc 
nghiệt của thời tiết của vùng núi và ven biển 
của người dân đồng bào miền Trung, người dân 
Chăm Pa đã cho thấy được sự giao lưu văn hóa 
và quá trình phát triển của đồng bào dân tộc 
Chăm. Những ngôi tháp Chăm nổi tiếng ở Việt 
Nam có thể kể đến là thánh địa Mỹ Sơn, tháp 
Poklong Garai, tháp Bà Ponagar, tháp Bánh Ít…

Đặc sắc nét văn hóa làng nghề 
truyền thống người Chăm

Ninh Thuận là một vùng đất có nhiều nét 
văn hóa riêng trong đó có nền văn hóa Chăm 
đặc sắc góp phần làm phong phú, đa dạng văn 
hóa Việt Nam nói chung và văn hóa các dân 

tộc địa phương Ninh Thuận nói riêng. Nằm 
ở Cực Nam Trung bộ, thời kỳ Vương quốc 
Champa cổ, Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc 
châu Panduranga của Champa. Đặc biệt, Ninh 
Thuận là một trong những địa bàn sinh sống 
của người Việt cổ. Các nhà khảo cổ đã phát 
hiện được ở Nhơn Hải của Ninh Thuận các mộ 
cổ chôn cùng với đồ đá, đồ sắt thuộc nền văn 
minh Sa Huỳnh cách đây khoảng 2500 năm. 
Ninh Thuận còn là nơi gìn giữ được nhiều di 
sản quý báu của nền văn hoá Chămpa, bao 
gồm chữ viết, dân ca và nghệ thuật múa, trang 
phục và nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật kiến 
trúc và điêu khắc.

Người Chăm ở Ninh Thuận vốn được biết 
đến với rất nhiều nghề truyền thống. Tuy 
nhiên, trải qua thời gian, nghề truyền thống 
cũng dần mai một. Đến nay, chỉ còn nghề làm 
gốm, nghề dệt và một số làng làm nghề thuốc 
Nam được giữ gìn và phát triển.

Ba làng nghề truyền thống của người Chăm 
được công nhận chính thức gồm hai làng dệt 
là Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ và làng gốm Bàu 
Trúc. Trong đó, làng dệt Mỹ Nghiệp và làng 
gốm Bàu Trúc nằm trong chương trình bảo 
tồn, phát triển làng nghề và nghề truyền 
thống của người Chăm cũng là điểm khai thác 
du lịch văn hóa.

Làng gốm Bàu Trúc nằm ở ven quốc lộ 
1A, thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh 
Phước, cách thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm 10km về hướng nam. Đây là một trong 
hai làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á. Làng 
gốm Bàu Trúc còn được coi như một bảo tàng 
mang đặc tính gốm truyền thống của dân tộc 
Chăm. Ở nhiều nơi, người ta dùng bàn xoay 
để nặn gốm. Còn các nghệ nhân gốm Chăm 
vẫn dùng đôi tay khéo léo để tạo nên những 
tác phẩm tuyệt vời với mẫu mã phong phú. 

Nghề làm gốm ở đây rất công phu. Trong đó, 
vật liệu đóng một vai trò rất quan trọng. Đó 
là một loại đất sét đặc biệt được lấy bên bờ 
sông Quao, đem về đó đập nhỏ và trộn với cát 
mịn nhào nhuyễn. Lượng cát được trộn vào 
tuỳ thuộc theo kích thước và công dụng của 
mỗi loại sản phẩm. Do đó gốm Bàu Trúc hoàn 
toàn khác so với gốm của những nơi khác. Các 
hoa văn trang trí trên gốm Bàu Trúc là những 
đường khắc vạch hình sông nước, chấm vỏ sò 
và hoa văn thực vật; có cả hoa văn móng tay 
trên vai cổ gốm rất mộc mạc, gần gũi, nhẹ 
nhàng. Sản phẩm gốm được nung lộ thiên ở 
nhiệt độ khoảng từ 500 - 6000C trong vòng 
6 giờ. Sau đó được lấy ra để phun màu (loại 
màu này được chiết xuất từ trái dông, trái thị 
ở trên rừng) rồi được tiếp tục nung lại trong 
vòng 2 giờ. Vì vậy, gốm Bầu Trúc có màu đặc 
trưng vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, vệt nâu, tạo 
thành các sản phẩm gốm độc đáo, mang theo 
vẻ “lung linh của nền văn hóa Chămpa”.

Ngày nay gốm Bàu Trúc phát triển thêm 
dòng gốm mỹ nghệ được ứng dụng chế tác 
phong phú hơn phục vụ du lịch và đời sống 
thẩm mỹ ngày càng cao của đông đảo dân 
chúng trong cuộc sống hiện đại nhưng vẫn 
giữ được dáng vẻ và nét đặc sắc riêng.

Nghề làm gốm cổ truyền Bàu Trúc đang 
được đệ trình hồ sơ công nhận di sản văn hóa 
phi vật thể cấp quốc gia.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào người Chăm 
tập trung ở hai xã Phan Hòa, Phan Thanh của 
huyện Bắc Bình, cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 80km về hướng Bắc. Theo truyền 
thuyết, mẹ xứ sở Pôlnư NaGar dạy cho phụ nữ 
Chăm nghề dệt để mặc và tôn vinh sắc đẹp. 

Hiện nay ở làng dệt thổ cẩm Phan Hòa vẫn 
còn những chiếc khung dệt cổ truyền bằng 
gỗ Gõ, gỗ Trắc được đóng cách đây hàng trăm 
năm. Các giàn cán bông, cung bắn bông, xa 
quay kéo sợi vẫn còn thông dụng. Bông hái 
về phơi khô, cán lấy hột, dùng cung bắn cho 
bông bung ra trải thành lớp mỏng, lấy thanh 
tre cuộn lại thành con bông rồi móc vào xa 
quay kéo sợi. Muốn sợi chắc không bị đứt, bị 
xù lông khi dệt thì đem ngâm nước cơm, sau 
đó chải sợi, phơi khô, đánh ống. Nếu muốn 
sợi có màu lục thì nhuộm với cây tràm, màu 
đỏ nhuộm với lá trâm bầu, màu đen từ cây 
buông, màu vàng từ cây trừng…  n



“Nghề báo luôn gắn liền với vinh quang và gặp 
không ít khó khăn, nhọc nhằn. 

Những nhà báo chân chính vẫn luôn làm cho      
nghề báo trở thành một nghề đáng được xã hội         
trân trọng và tự hào. 

Nhân dip đặc biệt này, xin được gửi tới             
Ban Lãnh đạo, các anh chị em phóng viên,            
nhà báo của Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị    
 lời chúc mừng tốt đẹp nhất.       

Chúc các anh, chị luôn hạnh phúc, bình an,    
có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho nghề               
cao quý này.”

Doanh nhân 
Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Sony Nguyễn) 

TGĐ MD Group, CEO TMV Pháp Việt 
và thương hiệu mỹ phẩm RubyChúcMừngChúcMừng
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