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KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 – 19/8/2021)

Cách mạng Tháng Tám 1945: Mốc son 
chói lọi trong dòng chảy lịch sử



VƯƠN CAO VIỆT NAM
Chung  vai sát cánh cùng cả nước trong những ngày chống dịch cao điểm, Công ty Cổ 
phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tiếp tục hành trình trao tặng hàng trăm ngàn sản 
phẩm dinh dưỡng thiết yếu đến lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại 50 bệnh viện 
điều trị, bệnh viện thu dung và các khu cách ly trên cả nước.

Các chuyến xe với thông điệp “Tuyến đầu khỏe mạnh, vì Việt Nam khỏe mạnh” đã đồng loạt khởi hành mang món quà của nhân viên Vinamilk gửi đến tuyến đầu

Với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể nhân viên, hàng trăm chuyến xe của Vinamilk vẫn đều đặn lăn bánh, mang món quà sức khỏe đến với tuyến đầu

Từ cuối tháng 6/2021, hàng trăm ngàn món quà sức khỏe đã được gửi đến hơn 10.000 cánbộ y tế 
tại 60 bệnh viện trên cả nước

Các sản phẩm dinh dưỡng đã được gửi đến tận tay các cán bộ y tế trong những ngày 
giãn cách xã hội tại nhiều địa phương
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CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THỰC 
HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Nghị quyết 86 của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc 
hội khóa XV. Trong đó, áp dụng một số nội dung khác với quy định của 
luật. Dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp, biến chủng Delta nguy hiểm 
hơn, phát tán mạnh hơn. Việc chống dịch lần này là chưa có tiền lệ.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã ban 
hành Nghị quyết số 30. Trong đó, tán thành 
việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp 

tục chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trong 
thời gian qua.

Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện 
một số giải pháp cấp bách, quyết định và tổ chức 
thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định 
hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh 
hiện hành, áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc 
cách để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác 
phòng, chống dịch…

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, ngày 6/8, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 
268 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị 
quyết có một số nội dung khác với quy định của 
luật để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống 
dịch COVID-19.

Các cơ chế, chính sách đặc thù
Một nội dung hết sức quan trọng của Nghị quyết 

là Điều 2 về các cơ chế, chính sách đặc thù. Trước 
hết là cơ chế đặc thù cấp giấy đăng ký lưu hành và 
thông quan thuốc, vắc-xin phòng COVID-19. Trong 
đó, có thuốc điều trị, vắc-xin phòng COVID-19 
được sản xuất tại Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ: Các Bộ Y tế, Quốc phòng, Công 
an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình 
thực tiễn quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cơ 
sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19. Quyết 
định thành lập, giao nhiệm vụ cơ sở thu dung, điều 
trị người nhiễm COVID-19 đồng thời là giấy phép 
hoạt động. Quy định này là chưa có tiền lệ, chưa 
được quy định trong Luật Khám chữa bệnh.

Bộ Y tế được quy định thủ tục hành chính trong 
Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc 
áp dụng thí điểm kỹ thuật, thuốc trong chẩn đoán, 
điều trị COVID-19 và cấp phép nhập khẩu, cấp giấy 
đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế, hóa 
chất phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
Việc quy định giao Bộ Y tế ban hành thủ tục hành 
chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp 
ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống 
dịch là khác với quy định của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật. Nghị quyết cũng chỉ rõ 
các cơ chế, hình thức mua sắm thuốc, hóa chất, 
vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19. Nghị quyết hướng 
dẫn rất cụ thể về xây dựng giá gói thầu mua sắm 
hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện, dịch 

vụ phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 
hướng dẫn cả trường hợp không xác định được giá 
do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức mua 
sắm một số trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu để 
trang bị cho một số cơ sở y tế trực thuộc, trung tâm 
hồi sức tích cực do Bộ Y tế thành lập và dự phòng 
để sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho các địa phương 
trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng tại 
chỗ của địa phương.

Với tài sản phục vụ cho công tác phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 trong thời gian có dịch, có thể 
mua sắm tài sản với số lượng cao hơn tiêu chuẩn, 
định mức nhưng phải bảo đảm phù hợp với phương 
án, kịch bản ứng phó dịch bệnh và hạn chế tối đa 
lãng phí, không để xảy ra tiêu cực…

Một điểm rất đáng chú ý trong phần tổ chức thực 
hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp 
cần thiết xin ý kiến cấp ủy, đề xuất Thường trực Hội 
đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Việc giao Thường trực 
Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng nhân dân khác với quy 
định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 
Nghị quyết số 629 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân 
dân là nhiệm vụ cấp bách, trọng 
tâm, hàng đầu

Được sự cho phép của Quốc hội, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Nghị quyết 86 của Chính phủ quy 
định rõ những giải pháp cấp bách, đặc thù nhằm 
ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, 
không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế - xã hội.

Tại Nghị quyết, Chính phủ nhận định thời gian 
tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến 
phức tạp, khó dự báo, đe dọa nghiêm trọng đến 
tính mạng, sức khỏe của Nhân dân và ảnh hưởng 

lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt là 
trong bối cảnh nguồn cung ứng vắc-xin còn hạn 
chế, trước mắt chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bảo vệ sức 
khỏe, tính mạng nhân dân là nhiệm vụ cấp bách, 
trọng tâm, hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, 
các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn 
khó khăn hiện nay.

Nghị quyết 86 gồm 5 điều, trong đó Điều 1 quy 
định các giải pháp cấp bách; Điều 2 quy định các 
cơ chế, chính sách đặc thù, Điều 3 về tổ chức thực 
hiện; Điều 4 về điều khoản thi hành. Điều 5 quy 
định trách nhiệm thi hành của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ 
quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và 
thẩm quyền được giao, tổ chức thực hiện nghiêm, 
hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực 
Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, 
Chủ tịch Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ, 
các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản 
khác của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương 
và địa phương. Để tập trung kinh phí cho công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết yêu 
cầu thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% chi phí hội 
nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các 
bộ, cơ quan trung ương, địa phương (trừ kinh phí 
hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công 
tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, kinh phí hoạt động ngoại giao 
của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% kinh phí 
chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 không 
tính tiền lương và các khoản thu nhập khác; thu hồi 
các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, 
chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương. n  PV

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đội ngũ y bác sĩ tại lễ phát 
động chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng, chống COVID-19 trên 
toàn quốc. Ảnh: Trần Hải

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các các bộ đang làm 
việc tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Công ty VABIOTECH

Thủ tướng Phạm Minh Chính
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NHNN yêu cầu hỗ trợ thu mua, tạm trữ thóc gạo 
tại Đồng bằng sông Cửu Long

DUY DƯƠNG

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các 
ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất thu mua, 
tạm trữ thóc, gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đẩy mạnh triển khai chính sách 
tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp

Công văn được ban hành trong bối cảnh dịch 
Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực, gây ách tắc và làm 
đứt gẫy chuỗi cung ứng sản xuất, phân phối, lưu 
thông, tiêu thụ, xuất khẩu thóc, gạo, đặc biệt tại 
khu vực ĐBSCL.

Vì thế, với ngân hàng thương mại (NHTM) yêu 
cầu chủ động cân đối, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, 
kịp thời nhu cầu vốn và mở rộng thêm hạn mức tín 
dụng đã cấp cho thương nhân, doanh nghiệp để 
có nguồn vốn thu mua tạm trữ thóc, gạo và nâng 
diện tích, chất lượng kho chứa, bảo quản, chế biến 
thóc, gạo, góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc 
trong lưu thông, tồn ứ thóc gạo hiện nay tại khu 
vực ĐBSCL.

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ 
tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; đa 
dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp; chủ 
động làm việc trực tiếp với các thương nhân, doanh 
nghiệp để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương 
nhân tiếp cận vốn phục vụ thu mua tạm trữ thóc, 
gạo. Tuy nhiên, việc cho vay đảm bảo các nguyên 
tắc tín dụng hiện hành, quản lý được dòng tiền và 
thu hồi nợ.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo 
Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015, Nghị 
định 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính 
phủ, Thông tư hướng dẫn số 10/2015/TT-NHNN 
ngày 22/7/2015, Thông tư 25/2018/TT-NHNN ngày 
24/10/2018 và Công văn số 7378/NHNN-TD ngày 
01/10/2018 của NHNN về cho vay kinh doanh xuất 
khẩu gạo, trong đó chú trọng cho vay các mô hình 
chuỗi liên kết thóc, gạo từ khâu sản xuất đến thu 
mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, các NHTM tiếp tục triển khai các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng, 
trong đó có các thương nhân, doanh nghiệp, người 
sản xuất, kinh doanh thóc, gạo bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ 
nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi, phí, cho vay mới 
khôi phục sản xuất, kinh doanh…

Cũng tại văn bản này, Thống đốc yêu cầu Giám 
đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố Khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo các chi nhánh 
NHTM trên địa bàn cân đối, đảm bảo đáp ứng đầy 
đủ, kịp thời nhu cầu vốn và mở rộng thêm hạn mức 
tín dụng đã cấp cho thương nhân, doanh nghiệp 
để có nguồn vốn thu mua tạm trữ thóc, gạo và 
nâng diện tích, chất lượng kho chứa, bảo quản, chế 
biến thóc, gạo theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; 
không để xảy ra tình trạng ách tắc, ứ đọng thóc, 
gạo do thiếu vốn tín dụng.

Đồng thời, bám sát diễn biến, tình hình thị 
trường và việc cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo 
của các NHTM trên địa bàn để kịp thời báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố, Thống đốc NHNN 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình triển khai.

Tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho các khách hàng, trong đó có các thương 
nhân, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh 
thóc, gạo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn, 
giảm lãi, phí, cho vay mới khôi phục sản xuất, kinh 
doanh… Tăng cường công tác thông tin, tuyên 
truyền để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 
nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Nhà 
nước, các quy định của NHTM về cho vay phục vụ 
sản xuất, thu mua, tạm trữ, xuất khẩu thóc, gạo 
và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của ngành 
ngân hàng.

Ngăn chặn đầu cơ, trục lợi vật tư 
nông nghiệp

Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng 
tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam 
trong điều kiện dịch Covid-19 của Bộ NN&PTNT 
(Tổ công tác 970) đã có văn bản số 26/BNN-TCT 
gửi UBND các tỉnh, thành phố Nam bộ về việc tăng 
cường kiểm tra vật tư nông nghiệp trong tình hình 
dịch Covid-19.

Tổ công tác 970 đề nghị UBND các tỉnh, thành 
phố chỉ đạo Cục Quản lý thị trường, thanh tra Sở 

NN&PTNT phối hợp các sở, ban, ngành và thành 
viên BCĐ 389 của tỉnh, UBND các huyện đẩy mạnh 
công tác kiểm tra toàn diện các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thức 
ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và phụ gia thực 
phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm 
và chất lượng phân bón trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Tổ công tác 970 cũng đề nghị UBND 
các tỉnh, thành phố giao Cục Quản lý thị trường 
thường xuyên kiểm tra, rà soát các cửa hàng kinh 
doanh vật tư nông nghiệp, không để tình trạng đầu 
cơ, trữ hàng tạo khan hiếm giả tạo để kiếm lời.

Tổ công tác cho biết, vật tư nông nghiệp gặp khó 
khăn trong khâu lưu thông tại các địa phương giãn 
cách xã hội. Một số mặt hàng, trong đó có phân 
bón, tăng giá liên tục từ đầu năm 2021, khiến nông 
dân bị ảnh hưởng trong quá trình sản xuất.

Ngày 7/8/2021, Cục Bảo vệ thực vật đã có báo 
cáo gửi Tổ công tác, trong đó nêu nguyên nhân 
chính của việc tăng giá phân bón là do giá nguyên 
liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao. Cục 
Bảo vệ thực vật cũng dự báo, giá phân bón trong 
nước cũng như trên thế giới từ giờ đến cuối năm 
2021 duy trì ở mức cao.

Văn bản số 26/BNN-TCT nêu rõ, tình hình giá vật 
tư đầu vào tăng cao; việc kinh doanh phân bón, 
thức ăn chăn nuôi kém chất lượng, không rõ nguồn 
gốc; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng 
và chế biến thực phẩm; tình trạng đầu cơ, tích trữ 
tạo khan hiếm giả tạo để tăng giá thu lợi... đang là 
vấn đề bức xúc, làm tăng chi phí đầu vào của sản 
xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, môi trường 
và sức khỏe người dân.

Để sớm ổn định sản xuất, Tổ công tác 970 đề 
nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, nhưng 
cần tránh gây phiền hà cho các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 
trên địa bàn. Tổ công tác 970 của Bộ NN&PTNT sẵn 
sàng đứng ra làm đầu mối, phối hợp với Tổ công tác 
của Bộ Công Thương để tháo gỡ kịp thời các khó 
khăn, vướng mắc.  n

Việc tiêu thụ thóc, gạo đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ảnh: Internet

NHNN yêu cầu không để xảy ra tình trạng ách tắc, ứ đọng thóc, gạo 
do thiếu vốn tín dụng
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DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN III DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN III 
CHỜ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯCHỜ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

MINH HOÀNG

Mòn mỏi chờ chủ trương đầu tư
Cuối tháng 7/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ 
tướng Chính phủ đề nghị giao Hội đồng Thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phân tích cụ thể 
những ưu, nhược điểm, tính hiệu quả và khả thi 
của các phương án đầu tư Dự án Nhiệt điện Ô Môn 
III làm cơ sở để đánh giá, xem xét.

Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp, Dự án sau 2 năm thực hiện thẩm định vẫn 
chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư do vướng 
mắc về cơ sở pháp lý quy định thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự 
án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA, vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài cho doanh nghiệp 
vay lại 100%. Lật lại tiến trình của dự án có thể thấy, 
các cơ quan quản lý không tìm được hướng đi và 
không giải quyết dứt điểm được tình huống.

Cụ thể, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III đã 
được Chính phủ phê duyệt danh mục vay vốn tín 
dụng ưu đãi (ODA) của Chính phủ Nhật Bản vào 
năm 2012. Theo đó, EVN là chủ đầu tư, đồng thời là 
chủ thể Hợp đồng vay lại vốn ODA, ký với Cơ quan 
Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA).

Tháng 3/2013, Việt Nam và Nhật Bản ký Công 
hàm cam kết cấp khoản vay vốn đầu tiên cho Dự 
án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III với giá trị 27,901 tỷ 
yên. Hiệp định vay vốn của JICA sẽ được các bên 
ký kết khi có kết quả đàm phán và ký kết hợp đồng 
mua bán khí.

Tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết 
định số 1015/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng 
Thẩm định nhà nước để thẩm định Dự án.

Ngày 1/1/2020, Luật Đầu tư công có hiệu lực. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng áp 
dụng các quy định của Luật Đầu tư công để thẩm 
định, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Ô Môn III; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung Quyết định số 1015/QĐ-TTg về việc thành lập 
Hội đồng Thẩm định nhà nước để thẩm định Báo 
cáo Nghiên cứu khả thi dự án này.

Nhưng điểm mấu chốt của tiến trình triển khai 
Dự án là thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 
thì không biết thuộc về cấp nào phê chuẩn.

Tháng 12/2020, Chính phủ có tờ trình gửi Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về vấn đề trên. Tuy nhiên, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận, việc sử dụng 
vốn vay ODA cho doanh nghiệp vay lại 100% đối với 
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, nên Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội không ban hành nghị 
quyết để giải thích vấn đề này.

Bởi vậy, ngày 25/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp toàn bộ hồ sơ Dự án.

Ngày 23/4/2021, EVN đã đề xuất chuyển từ 
phương án vay vốn ODA của JICA sang sử dụng 
nguồn vốn vay thương mại trong và ngoài nước để 
triển khai Dự án Nhiệt điện Ô Môn III.

Đề nghị này đã được Phó thủ tướng Phạm Bình 
Minh giao các bộ, ngành nghiên cứu và có ý kiến.

Nút thắt chưa được tháo gỡ
Cho tới nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp đã nhận được ý kiến đóng góp của 
các bộ, ngành liên quan ủng hộ việc sớm có biện 
pháp, phương án tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 
tiến độ triển khai Dự án Nhiệt điện Ô Môn III, nhưng 
tất cả vẫn là chờ một đường đi cụ thể cho dự án này.

Theo Bộ Tư pháp, trường hợp cơ quan thẩm 
quyền chấp nhận đề xuất của EVN thì phải xác định 
rõ phương án chấm dứt sử dụng vốn ODA Nhật Bản 
hay chuyển nguồn vốn này sang dự án khác và 
sớm trao đổi chính thức với Nhật Bản để tránh ảnh 
hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bộ Tư pháp cũng cho rằng, về mặt pháp lý, EVN 
có quyền vay từ các tổ chức, cá nhân để đáp ứng 
nhu cầu vốn của mình, nhưng cần phải kiểm tra 
các vấn đề liên quan đến hạn mức vay thương mại 
để đảm bảo tính khả thi của đề xuất vay vốn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, trường hợp 
chủ đầu tư không tiếp tục sử dụng vốn vay ưu 
đãi của Nhật Bản và chuyển sang vốn vay thương 
mại trong và ngoài nước, thì cần phải báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trường hợp 
không sử dụng vốn ODA nêu trên, phía Việt Nam 
cần thông báo chính thức cho phía Nhật Bản về 
việc dừng Công hàm về khoản vay và phải đưa ra lý 
do thỏa đáng.

Về phía mình, Bộ Tài chính cho hay, do Nghị định 
56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA 

không có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực 
hiện các chương trình, dự án theo cơ chế doanh 
nghiệp vay lại 100% vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi 
nước ngoài, nên Thủ tướng đã giao cơ quan hữu 
trách soạn thảo Nghị định sửa đổi, trong đó có quy 
định cụ thể về cơ chế cho doanh nghiệp vay lại 
100% vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Do vậy, sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định 
56/2020/NĐ-CP được phê duyệt, thì việc thực hiện 
dự án như Nhiệt điện Ô Môn III có thể thực hiện 
theo quy định mới.

Trường hợp EVN muốn dùng vốn vay thương mại, 
tuy không có ý kiến phản đối, nhưng Bộ Tài chính 
cũng đề nghị EVN phải bổ sung đánh giá toàn diện 
tính khả thi và hiệu quả của dự án cũng như tài 
chính của EVN, tránh làm tăng chi phí đầu tư, tác 
động đến giá bán điện của dự án, đồng thời đảm 
bảo tiến độ vận hành dự án, làm cơ sở cho các cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.

Với tư cách là đơn vị quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
giao Hội đồng Thành viên EVN tiếp thu, giải trình 
đầy đủ các ý kiến của các bộ, ngành liên quan, 
trong đó lưu ý ý kiến về xem xét, đánh giá kỹ đề 
xuất chuyển từ sử dụng vay vốn ODA của Nhật Bản 
sang vay vốn thương mại để không ảnh hưởng 
quan hệ ngoại giao. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất 
chi tiết các phương án phù hợp để triển khai dự án, 
trong đó phân tích cụ thể ưu điểm, nhược điểm, 
tính hiệu quả, tính khả thi của từng phương án để 
làm cơ sở đánh giá, xem xét cũng như chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết để có thể thực hiện thủ tục chủ 
trương đầu tư dự án.

Lẽ dĩ nhiên, với hướng này, hình thức đầu tư và 
quyết định chủ trương đầu tư cũng sẽ phải cần 
thêm thời gian nữa, cho dù Dự án Khai thác khí và 
đường ống lô B - Ô Môn có nóng ruột đến cỡ nào. n

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I trong Trung tâm Điện lực Ô Môn - nơi 
sẽ có Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II, III và IV được xây dựng
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Gỡ khó cho nông sản, thủy sản 
Nam Bộ và Tây Nguyên

QUANG MINH

Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp khiến 
cho việc tiêu thụ nông sản, thủy sản của các tỉnh khu vực 
Nam Bộ và Tây Nguyên đang gặp nhiều khó khăn.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương 
trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại 
năm 2021. Hội nghị diễn ra với sự tham 

dự của trên 700 đại biểu trong nước và quốc tế. 
Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công Thương có Bộ 
trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Đỗ Thắng 
Hải và đại diện các Cục, Vụ chức năng liên quan; 
về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
có Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đại diện một số 
đơn vị chuyên môn.

Cùng với đó, Hội nghị còn thu hút sự tham dự của 
Đại diện UBND và các cơ quan chức năng các tỉnh/
thành khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, một số địa 
phương phía Bắc và gần 90 đại diện các Thương 
vụ Việt Nam tại 48 quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
thế giới; các Hiệp hội ngành hàng, các tổ chức hỗ 
trợ kinh doanh, đại diện các kênh phân phối, sàn 
thương mại điện tử, doanh nghiệp thu mua xuất 
nhập khẩu trong nước, hơn 200 nhà nhập khẩu 
nước ngoài, trên 200 doanh nghiệp, hợp tác xã sản 
xuất, chế biến, cung ứng nông sản, thực phẩm khu 
vực Nam Bộ và Tây Nguyên.

Giải pháp cấp bách trong kết nối tiêu 
thụ, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn số liệu thống kê 
của các Tổ công tác tiền phương về lượng hàng hóa 
nông sản, thủy sản và sản phẩm chăn nuôi cần được 
hỗ trợ tiêu thụ tại 26 tỉnh, thành phố phía Nam, miền 
Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc lên tới 
gần 5 triệu tấn lúa; 3,7 triệu tấn rau, củ quả; hơn 4 
triệu tấn các loại trái cây như: thanh long, sầu riêng, 
bơ, nhãn, xoài, bưởi, cà phê, dứa, ca cao…; khoảng 
120.000 tấn hải sản; 80.000 tấn lợn hơi; 600.000 
tấn thịt gà và khoảng 400 triệu quả trứng…

Số lượng nông sản trên là rất lớn, do vậy, các Cục, 
Vụ, đơn vị chức năng liên quan cần đi thẳng vào vấn 
đề: Cách nào giải quyết khâu đầu ra cho nông sản 
ở các tỉnh thành hiện nay. Vẫn trên quan điểm nhất 

quán, thị trường nội địa rất 
quan trọng, với tỷ lệ dân số 
vàng hơn 100 triệu dân, nên 
cần được ưu tiên, nhất là trong 
bối cảnh dịch Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp. Khi xác định 
thị trường nội địa là trọng tâm sẽ 
từng bước tạo được thói quen tiêu dùng 
hàng Việt của người Việt, qua đó, nâng cao uy 
tín hàng hóa trong nước, tiến tới giảm nhập khẩu 
các mặt hàng trong nước đang có lợi thế.

Bộ trưởng yêu cầu các Cục Vụ, đơn vị chức năng 
cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
các ngành chế biến nông sản thực phẩm để tạo ra 
những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn; Vừa 
đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối truyền 
thống, vừa tập trung phát triển các kênh phân phối 
hiện đại, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số nhằm đa dạng hóa, nâng cao 
hiệu quả các hình thức xúc tiến xuất khẩu ra thị 
trường ngoài nước, với phương châm “mở rộng thị 
trường mới, không bỏ rơi thị trường nội địa”.

Kết thúc phần phát biểu khai mạc của mình, Bộ 
trưởng một lần nữa khẳng định quan điểm nhất 
quán sẽ luôn sát cánh cùng địa phương trong bất 
cứ hoàn cảnh nào. Bộ Công Thương sẽ huy động 
hệ thống Tham tán thương mại ở ngoài nước cùng 
vào cuộc để hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và 
người sản xuất.

Lưu thông hàng hóa - vướng mắc 
lớn nhất của các địa phương

Chia sẻ về nhu cầu kết nối tiêu thụ và xúc tiến 
xuất khẩu nông sản, thủy sản, sản phẩm chăn 
nuôi của tỉnh Cà Mau, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết, Cà Mau có thế mạnh về thủy 
hải sản. Sản lượng tôm hàng năm thu hoạch và 
đánh bắt (ngoài biển) khoảng 200.000 tấn, cua 
nuôi trồng và thu hoạch ước đạt 20.000 tấn… Bên 
cạnh thế mạnh về thủy sản, Cà Mau còn có tiềm 
năng rất lớn về tài nguyên rừng. Đặc biệt, trong 
lĩnh vực nông nghiệp, cây lúa là sản phẩm chủ lực 
với tổng diện tích gieo trồng khoảng 115.000 ha, 

sản lượng hàng năm khoảng 530.000 tấn…
Tương tự như Cà Mau, Long An cũng là địa 

phương có điều kiện phát triển nhiều loại nông 
sản, hàng hóa, cung cấp cho thị trường trong 

nước và xuất khẩu. Hàng năm, sản lượng 
gạo của tỉnh ước đạt 1 triệu tấn/năm; 

rau, đậu các loại 300.000 tấn/năm; 
trái cây 550.000 - 600.000 tấn/

năm; thủy sản ước đạt 45.000 
tấn/năm; thịt hơi các loại 
70.000 tấn/năm; trứng gia cầm 
530 triệu quả/năm...

Bên cạnh đó, Đăk Lăk có nhu 
cầu cung ứng và xuất khẩu số 

lượng lớn các sản phẩm như: cà 
phê (557.000 tấn), hồ tiêu (78.000 

tấn), sầu riêng (100.000 tấn)… Đặc biệt 
là quả bơ đang vào vụ thu hoạch với sản 

lượng trên 80.000 tấn…
Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Long An cho biết, phần lớn nông sản của Long An 
cung cấp cho thị trường TP. Hồ Chí Minh, nhưng 
hiện nay, TP. Hổ Chí Minh và các tỉnh, thành phố 
phía Nam đang thực hiện các biện pháp phòng 
dịch không thống nhất nên các doanh nghiệp gặp 
khó khăn trong khâu lưu thông hàng hóa. Ngoài ra, 
đại dịch cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 
xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An.

Bổ sung thêm những vướng mắc trong tiêu thụ, 
xúc tiến xuất khẩu hàng hóa, đại diện các tỉnh Cà 
Mau, Long An, Đắk Lắk còn cho rằng, dịch Covid-19 
bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất 
kinh doanh, nuôi trồng do phải tăng chi phí sản 
xuất, giảm công nhân, giảm công suất nhà máy…

Đại dịch đang làm gián đoạn khâu lưu thông, vận 
chuyển, làm thời gian vận chuyển hàng xuất khẩu 
kéo dài, hàng hoá nằm chờ tại các cảng chậm xuất 
khẩu do thiếu tàu, thiếu container rỗng, cước phí 
tàu tăng gấp nhiều lần…

Do vậy, để tháo gỡ khó khăn trong khâu kết nối 
tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu, lãnh đạo các tỉnh Long 
An, Cà Mau, Đắk Lắk đề xuất, các tỉnh, thành phố 
cần có sự phối hợp, thống nhất các giải pháp hỗ 
trợ tiêu thụ sản phẩm của nhau. Trước mắt, tỉnh 
Cà Mau đề nghị mỗi tỉnh cử ra một đầu mối để liên 
hệ, kết nối vấn đề tiêu thụ sản phẩm, như: rà soát, 
xác định danh mục, sản lượng dự kiến các loại sản 
phẩm hàng hóa nông, lâm thủy sản cần bán, cần 
mua. Đồng thời 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. n

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghịHội nghị trực tuyến “Kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông 
sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021”
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SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SENDO 
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 
“TUẦN LỄ NÔNG SẢN VIỆT”

ĐOÀN HẰNG

Từ tháng 7/2021  Sàn thương mại điện tử Sendo và Cục Thương mại 
điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp, bắt đầu triển khai 
chương trình “Tuần lễ Nông sản Việt” trên nền tảng của sàn thương 
mại điện tử Sendo, Chương trình chạy liên tục với các sự kiện được tổ 
chức hàng tuần trong tháng.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong 
tuần lễ đầu Tháng 7, các sản phẩm nông sản 
vào mùa của các tỉnh bao gồm Trà Vinh, Sơn 

La, Lào Cai, Ninh Thuận (Phan Rang) sẽ tổ chức 
mở bán và vận chuyển với mức giá ưu đãi, trước 
mắt là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện 
nằm trong khuôn khổ Chương trình “Gian hàng 
Việt trực tuyến Quốc gia”.

Tiếp tục triển khai kế hoạch và thực hiện Chỉ thị 
08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản đối với các 
địa phương trong cả nước, đồng thời tiếp nối sự 
thành công của “Phiên chợ nông sản Việt” được tổ 
chức trong tháng 6/2021 vừa qua, “Tuần lễ Nông 
sản Việt” chính thức được khai trương từ tháng 07 
này là hoạt động thiết thực, định kỳ và liên tục của 
Sàn thương mại điện tử Sendo phối hợp cùng Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) 
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
nông dân địa phương đẩy mạnh tiêu thụ nông sản 
trên kênh phân phối mới và tiếp cận phương thức 
bán hàng livestream cũng như từng bước xây dựng 
“Thương hiệu riêng” cho sản phẩm nông sản của 
địa phương trên môi trường số.

Theo thông tin Sàn thương mại điện tử Sendo 
cho biết, nhằm tiếp cận đúng đối tượng khách 
hàng, chương trình “Tuần lễ Nông sản Việt” trên 
Sàn thương mại điện tử Sendo sẽ được tập trung 
quảng bá trên các nền tảng mảng xã hội như các 
group và page chuyên trang về tiêu dùng, ẩm 
thực và nông sản tại hai khu vực chính là Hồ Chí 
Minh và Hà Nội.

Đối với mỗi tuần lễ của sự kiện, sàn thương mại 
điện tử Sendo sẽ cử đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đào 

tạo các hợp tác xã, hộ nông dân kỹ năng livestream 
và trực tiếp bán hàng trên fanpage Sendo 3 triệu 
người theo dõi. Bên cạnh đó, đội ngũ của sàn 
Sendo cũng sẽ trực tiếp hướng dẫn các hợp tác xã, 
hộ nông dân quay video giới thiệu sản phẩm trên 
ứng dụng của sàn để đảm bảo về chất lượng và 
tăng tính chân thực của các sản phẩm nông đặc 
sản tại vườn.

Theo đó, “Tuần lễ Nông sản Việt” sẽ là Chương 
trình được tổ chức liên tục từ 3 – 4 ngày trong mỗi 
tuần của mỗi tháng với những khuyến mãi đặc biệt 
dành cho người tiêu dùng từ sự kiện như miễn phí 
vận chuyển cho tất cả các đơn đặt hàng khi thanh 
toán qua zalo pay (trị giá lên đến 50.000 đồng/đơn 
hàng) và các chương trình khuyến mãi khác của 
Sendo.vn. Tất cả sản phẩm nông sản Việt đạt tiêu 
chuẩn khi phân phối trên sàn đều được hiển thị tại 
các vị trí ưu tiên trên trang. Ngoài ra, ở mỗi tuần sự 
kiện của Chương trình, các sản phẩm nông sản đa 
dạng, phong phú được thay đổi ở các vùng miền, 
địa phương trên cả nước sẽ được gửi thông báo 
đến hàng triệu khách hàng.

“Tuần lễ Nông sản Việt” diễn ra từ ngày 06/07 – 
09/07/2021 là sự kiện đầu tiên của Chương trình 
được giao hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh 
với các mặt hàng nông sản trái cây đặc sản của các 
vùng miền bao gồm Sầu riêng R16 tỉnh Trà Vinh, 
Nho xanh Phan Rang – tỉnh Ninh Thuận, Lê thơm 
Tai Nung tỉnh Lào Cai, Xoài dài tỉnh Sơn La. Đây là 
những sản phẩm chất lượng cao, đến từ các nhà 
vườn được lựa chọn kỹ với sự hỗ trợ kết nối của cơ 
quan chức năng của địa phương ở mỗi Tỉnh. Các 
sản phẩm đều có đầy đủ chứng nhận an toàn thực 
phẩm được cấp bởi cơ quan chức năng, đảm bảo 
chất lượng sản phẩm tới tay người tiêu dùng được 
kiểm soát tốt theo phương châm “Từ nông trại tới 
bàn ăn”. Người tiêu dùng có thể trực tiếp vào ứng 
dụng của Sendo hoặc truy cập https://www.sendo.

vn/su-kien/nong-san-sach/ để đặt mua các sản 
phẩm trái cây chất lượng cao. Dự kiến các sự kiện 
tiếp theo của Chương trình “Tuần lễ Nông sản Việt” 
sẽ được tổ chức vào các tuần trong tháng 07/2021.

Có thể nói, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 
nghiệp nói riêng hay cho doanh nghiệp Việt nói 
chung đã trở thành một xu hướng tất yếu mà mỗi 
người nông dân, mỗi hợp tác xã hay mỗi doanh 
nghiệp đang hướng tới. Tiêu thụ nông sản trên nền 
tảng số ứng dụng thương mại điện tử hiện là điểm 
nổi bật trong quá trình chuyển đổi số của lĩnh vực 
nông nghiệp. Các sự kiện được tổ chức thường 
xuyên của chương trình “Tuần lễ Nông sản Việt” 
trong khuôn khổ “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc 
gia” sẽ tạo điều kiện cho hợp tác xã và bà con nông 
dân các tỉnh, địa phương mở rộng kênh phân phối 
của mình, tạo cơ hội kết nối trực tiếp với người 
bán và quảng bá thương hiệu nông sản cho chính 
mình, cho địa phương của mình. Đây cũng là một 
kênh truyền thông thực tế tốt để thông qua các sự 
kiện nông nghiệp số, các tỉnh có thể phát huy hết 
nguồn lực tiềm năng đối với các sản phẩm chủ lực 
của địa phương mình.

“Mục tiêu của chúng tôi là hàng tháng, hàng 
năm, cây trái, nông sản nào vào mùa là nông dân 
có thể đưa lên Sendo và sẽ tiêu thụ được số lượng 
lớn. Nông nghiệp số với Sendo không phải là hoạt 
động nhất thời mà đã là một ngành hàng rất được 
người tiêu dùng quan tâm.” - Ông Nguyễn Đắc Việt 
Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ 
(Sàn thương mại điện tử Sendo.vn) khẳng định.

Trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và 
Kinh tế số (Bộ Công Thương) sẽ tiếp tục phối hợp 
với Sàn thương mại điện tử Sendo.vn và các sàn 
thương mại điện tử lớn trong nước khác để triển 
khai các chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản 
một cách thường xuyên hơn, sản phẩm đa dạng 
hơn quy mô mở rộng hơn tới 63 tỉnh thành, góp 
phần xây dựng các Phiên chợ Nông sản Việt, Tuần 
lễ Nông sản Việt . . . sẽ trở thành một địa chỉ tin 
cậy của người tiêu dùng trong cả nước đồng thời 
trở thành một giải pháp tiêu thụ bền vững trên 
nền tảng số cho các mặt hàng nông sản, đặc sản 
địa phương. n

Tuần lễ Nông sản Việt đầu tiên của tháng 7 trên sàn TMĐT Sendo

Gian hàng của “Tuần lễ Nông sản Việt” với nhiều loại nông sản của các tỉnh, thành
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Sớm có giải pháp ổn định sản xuất, 
tiêu thụ nông sản

PHƯƠNG QUANG

Giá lúa vụ hè thu tại các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long đang giảm mạnh; giá gà 
trắng xuống mức rất thấp, thậm chí giá 1kg 
gà không bằng 1kg rau. Bên cạnh đó, giá cá 
tra, tôm các loại cũng giảm sâu do không có 
thương lái hay doanh nghiệp thu mua.

Dịch Covid-19 đang tác động lớn đến giá 
nông, thủy sản, ảnh hưởng sâu sắc đến 
thu nhập và đời sống nông dân...

Nông sản đang rớt giá

Một nông dân ở ấp D2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết: Nông dân 
chúng tôi đang rất lo lắng vì giá lúa giảm theo 
ngày. Hiện lúa IR50404 chỉ ở mức 4.000 đồng/kg, 
giảm đến 1.200 đồng/kg so với các vụ trước và so 
với trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Với 
mức giá này, nông dân khó tránh khỏi thua lỗ vì 
vụ vừa qua giá vật tư nông nghiệp, phân bón đều 
tăng rất cao. Nguyên nhân là do hiện nay các tỉnh, 
thành phố phía nam đều thực hiện giãn cách xã 
hội nên hầu như không có thương lái hay doanh 
nghiệp đến thu mua lúa. Ngoài ra, với việc thực 
hiện giãn cách, khâu thu hoạch cũng đang bị đình 
trệ do nhiều hộ không thuê được nhân công, nên 
không thể thu hoạch kịp, lúa để trên đồng ảnh 
hưởng lớn đến chất lượng. Quá nhiều khó khăn cho 
những hộ trồng lúa trong thời điểm này.

Tình cảnh này cũng dễ dàng bắt gặp tại các 
khu nuôi tôm của nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long. Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) Trịnh 
Tài Mon thông tin: Trên địa bàn huyện đang còn 
hơn 1.000 tấn tôm càng xanh chưa có đầu ra. Giá 
tôm đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 110.000 đồng/
kg loại 10 - 12 con/kg, giảm 20.000 đến 30.000 
đồng/kg so với trước khi dịch bùng phát. Cũng như 
lúa, tôm đang đầy ao mà không có người thu mua, 
trong khi các hộ nuôi vẫn phải trang trải tiền thức 
ăn khiến chi phí ngày một tăng cao mà không biết 
bao giờ mới bán được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, 
nhiều hộ nuôi hụt hơi, không đủ điều kiện chăm 
sóc tiếp ao nuôi hiện có, lại càng khó có khả năng 
tái đầu tư sau vụ này. Tôm càng xanh chủ yếu tiêu 

thụ tươi sống trên thị trường nội địa, nên khi 
các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch đóng cửa 
thì nhu cầu ở mức rất thấp, cộng thêm việc vận 
chuyển khó khăn trong dịch Covid-19 khiến thị 
trường tôm càng xanh bị “đóng băng”.

Không chỉ lúa, tôm, mà cá tra, gà trắng, trái 
cây… và nhiều nông sản khác ở các tỉnh, thành 
phố phía nam cũng đang đua nhau mất giá. 
Nhiều hộ trồng trọt, chăn nuôi đang không có lợi 
nhuận, thậm chí thua lỗ, mất đi nguồn thu nhập 
chính cho gia đình sau cả một mùa vụ vất vả.

Tiêm vắc-xin cho lao động nông 
nghiệp

Qua kiểm tra của Tổ công tác 970 (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) tại một số doanh 
nghiệp sơ chế, chế biến thủy sản xuất khẩu nhận 
thấy các doanh nghiệp đang rất cố gắng duy trì 
sản xuất, tổ chức tốt “3 tại chỗ”. Tuy nhiên, còn 
nhiều nhà máy chế biến thủy sản không đáp ứng 
được các điều kiện vì chi phí quá lớn trong việc 
đảm bảo phòng dịch nên phải dừng hoạt động.

Trong khi đó, phần lớn các công nhân, lao động 
tại các doanh nghiệp này chưa được tiêm vắc-xin 
ngừa Covid-19, khi có ca nhiễm thì nhà máy phải 
đóng cửa, tổn thất rất lớn. Không chỉ thủy sản, 
ngành chăn nuôi cũng gặp khó khăn khi dự báo 
lượng gia cầm vào đàn thấp, có thể có một đợt 
khủng hoảng thiếu gia cầm vào dịp tết.

Tổ công tác 970 cũng dự báo 6 tháng cuối 
năm, nguồn cung nông sản thực phẩm phục vụ 
xuất khẩu sẽ giảm mạnh. Đặc biệt, xuất khẩu 
rau quả 6 tháng cuối năm có thể giảm 30% do 
thiếu vật tư nông nghiệp, vùng nguyên liệu 
không được chăm sóc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến 
nghị Chính phủ tạo điều kiện và ưu tiên tiêm vắc-
xin phòng Covid-19 cho lực lượng công nhân tại 
các nhà máy chế biến thủy sản, chăn nuôi, giết 
mổ gia súc, gia cầm đang thực hiện “ba tại chỗ” 
trực tiếp sản xuất. Bởi chỉ khi các lực lượng này 
hoạt động thường xuyên thì mới thúc đẩy được 
việc thu mua nguyên liệu chế biến, từ đó kéo giá 
nông sản lên cao, tăng thu nhập cho nông dân. 
Bên cạnh đó, một giải pháp phải tính đến ngay từ 
lúc này để bảo đảm duy trì sản xuất ổn định cho 
nông dân là vấn đề cung cấp giống cây trồng, vật 
nuôi. Đại diện Cục Trồng trọt, Tổng cục Thủy sản, 
Cục Chăn nuôi đều cho rằng, các loại giống phục 
vụ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi không thiếu, 
nhưng vấn đề là sau một vụ sản xuất thua lỗ thì 
liệu nông dân có vốn để đầu tư tiếp hay không. 

Mặt khác, trong điều kiện giãn cách như hiện nay thì 
các hoạt động sản xuất trên đồng ruộng, trang trại 
sẽ được điều chỉnh như thế nào để vừa bảo đảm kế 
hoạch mùa vụ, vừa làm tốt công tác phòng, chống 
dịch. Do đó, cùng với việc tạo điều kiện tối đa lưu 
thông, tiêu thụ nông sản thì bảo đảm các điều kiện 
để nông dân duy trì và ổn định sản xuất, thu nhập 
cũng cần có những giải pháp cụ thể hơn nữa trong 
thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đề xuất Chính phủ thu mua 
tạm trữ lúa Hè Thu

Vừa qua, tại cuộc họp trực tuyến về công tác sản 
xuất, kết nối cung ứng nông sản của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam 
– Tổ trưởng Tổ công tác 970 đề xuất cho phép thu 
mua tạm trữ lúa Hè Thu để nông dân yên tâm cũng 
như kích cầu sản xuất vụ Thu Đông.

Hiện vụ Hè Thu đang thu hoạch rộ, sản lượng 
nhiều, trong khi do dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, nhân công để thu hoạch bị hạn chế, dễ 
dẫn đến tình trạng thương lái ép giá nông dân. Hiện 
tại, giá lúa Hè Thu cũng đang giảm, do đó, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Chính phủ 
cho thu mua tạm trữ lúa quốc gia để kích cầu sản 
xuất, động viên nông dân tiếp tục sản xuất.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng 
trọt cũng cho biết, lúa Hè Thu mới thu hoạch được 
khoảng 600.000 ha và trong tháng 8, tháng 9 sẽ có 
sản lượng lúa hàng hóa cao nhất. Vụ lúa Thu Đông 
không chỉ cung cấp lương thực mà còn cung cấp 
giống cho vụ Đông Xuân cuối năm. Nếu sản xuất tốt 
thì sẽ đảm bảo cung cấp nguồn giống cho vụ này.

Theo Cục Trồng trọt, tổng diện tích xuống giống vụ 
Hè Thu 2021 trên toàn vùng Nam bộ là 1,599 triệu ha; 
năng suất ước đạt 56,51 tạ/ha, tăng 1,14 tạ/ha. Sản 
lượng ước đạt 9,036 triệu tấn, tăng 120 nghìn tấn so 
với Hè Thu 2020. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long xuống giống 1,515 triệu ha, năng suất ước đạt 
56,66 tạ/ha, tăng 1,15 tạ/ha. Sản lượng ước đạt 8,584 
triệu tấn, tăng 124 nghìn tấn.

Vụ Thu Đông 2021 vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long gieo sạ 700 nghìn ha. Vụ này sẽ cung ứng 
sản lượng khoảng 3,864 triệu tấn. Theo Thứ trưởng 
Phùng Đức Tiến, hiện nay xuất khẩu gạo đang khó 
khăn do Covid-19. Bên cạnh đó, chi phí vật tư đầu 
vào, vận chuyển, nhân lực... đang gặp không ít khó 
khăn nhưng với tinh thần “xanh nhà hơn già đồng”, 
trên tinh thần tương trợ, lực lượng vũ trang sẽ hỗ trợ 
nông dân thu hoạch vụ Hè Thu an toàn. n
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RÀ SOÁT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, 
TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG 
ĐIỀU KIỆN DỊCH COVID-19
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Chủ tịch 
UBND các tỉnh trực thuộc trung ương về việc rà soát kế hoạch sản xuất, 
tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19.

Công văn số 4906/BNN-VP của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04 tháng 
8 năm 2021 gửi các địa phương nêu rõ:

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, làm đứt gãy 
các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản, nhất là ở 
các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. 
Để triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Quốc hội 
và Chính phủ, đảm bảo duy trì sản xuất trong mọi 
điều kiện, ổn định đời sống bà con nông dân, đáp 
ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước và 
phục vụ xuất khẩu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ 
quan, ban, ngành trực thuộc thực hiện các nội 
dung sau: 

Đánh giá tình hình nông sản đến kỳ thu hoạch 
(cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm sản). Xây dựng 
phương án thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ 
và bảo quản, tiêu thụ cụ thể trong điều kiện dịch 
bệnh. Sẵn sàng huy động lực lượng tham gia thu 
hoạch, vận chuyển,... nông sản giúp nông dân, 
đảm bảo nông sản được thu hoạch kịp thời, không 
ứ đọng. 

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
chính quyền địa phương thành lập các Tổ công 

tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông 
sản; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông 
tin, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc 
phát sinh cho tổ chức, cá nhân trong sản xuất, thu 
hoạch, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp. 
Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật 
nuôi, thủy sản và có phương án phòng, trừ kịp thời. 

 Rà soát, chuẩn bị kỹ các điều kiện cho mùa vụ 
sản xuất tiếp theo, như: Nhu cầu giống cây trồng 
vật nuôi, máy móc thiết bị, vật tư đầu vào,...; khả 
năng cung ứng. Dự kiến những khó khăn, vướng 
mắc; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết, tháo gỡ. 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy chế biến 
nông lâm thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, 
hoạt động các cảng cá, tàu đánh bắt hải sản,... vừa 
đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch, vừa không 
làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, ảnh hưởng 
sinh kế của hàng ngàn hộ nông dân kể cả trước 
mắt và lâu dài. Trường hợp các đơn vị trên phải yêu 
cầu dừng hoạt động, đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan 
hướng dẫn cụ thể để các đơn vị tuân thủ thực hiện 
và sớm hoạt động trở lại. 

 Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho các đối tượng tham gia chuỗi 
sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ 
và bảo quản, tiêu thụ nông sản, như: Các tổ thu 
hoạch nông lâm thủy sản, nhân lực vận hành xe, 
máy, thiết bị (phương tiện vận chuyển, máy gặt, 
làm đất, cấy; lò sấy, cơ sở chăn nuôi, giết mổ; chế 
biến thủy sản, cảng cá, lâm sản...), sản xuất, vận 
chuyển giống, vật tư nông nghiệp... 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cũng chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của 
các địa phương trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Đồng thời, mong muốn các tỉnh cố 
gắng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đảm 
bảo việc cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho 
người dân. n

Bình Định: Thương mại 7 tháng đầu 
năm có nhiều kết quả khả quan

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 
tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp 
trên cả nước, tuy nhiên trong 7 tháng đầu 
năm 2021, hoạt động thương mại tại Bình 
Định vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch 
xuất khẩu (KNXK) ước đạt 764,7 triệu USD, 
tăng 24,1% so với cùng kỳ và đạt 66,5% so 
với kế hoạch năm 2021. Một số mặt hàng 
có KNXK tăng so với cùng kỳ như: Hàng 
thủy sản ước đạt 6,2 triệu USD, tăng 5,9%; 
sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 1,57 
triệu USD, tăng 36,3%; sản phẩm từ chất 
dẻo ước đạt 16,7 triệu USD, tăng 94,1%; sản 
phẩm gỗ ước đạt 33,5 triệu USD, tăng 43%... 
Một số mặt hàng có KNXK giảm so với cùng 
kỳ như: Quặng và khoáng sản khác ước đạt 
3,4 triệu USD, giảm 15,5%; gỗ ước đạt 15,7 
triệu USD, giảm 37,1%; hàng dệt, may ước 
đạt 10,7 triệu USD, giảm 38,6%...

Xuất khẩu cá ngừ sang Italy  
tăng trưởng 3 con số nhờ hiệu 
ứng của EVFTA

Các sản phẩm từ cá ngừ của Việt Nam 
xuất khẩu sang thị trường Italy đã có sự tăng 
trưởng liên tục với tốc độ cao tới ba con số 
trong nửa đầu năm nay nhờ tác động tích 
cực của Hiệp định Thương mại tự do giữ Liên 
minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA).

Theo chuyên gia thị trường cá ngừ của 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam (VASEP), trong số các sản phẩm 
cá ngừ xuất khẩu sang thị trường này, 
đáng chú ý là sự tăng trưởng đột biến 
trong xuất khẩu các sản phẩm loin cá ngừ 
hấp đông lạnh. Nếu như nửa đầu năm 
2020, các doanh nghiệp Việt Nam không 
xuất được lô hàng loin cá ngừ hấp đông 
lạnh nào sang Italy, năm nay số lô hàng 
xuất khẩu sang thị trường này đạt tới hơn 
11,4 triệu USD, chiếm hơn 50% tổng giá trị 
xuất khẩu cá ngừ sang Italy. Xuất khẩu cá 
ngừ tươi, đông lạnh mã HS03 cũng tăng 
19%. Trong khi đó, xuất khẩu cá ngừ đóng 
hộp giảm 63%.

NHẬT HẠ
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NHỮNG LỢI ÍCH MARKETING NÔNG NGHIỆP 
ĐEM LẠI CHO DOANH NGHIỆP
Việt Nam là một đất nước có lợi thế về nông nghiệp với rất nhiều tiềm năng 
phát triển lớn, có thể vươn xa thị trường. Chính vì vậy Marketing nông 
nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trong xuyên suốt từ quá trình sản xuất 
đến tiêu thụ sản phẩm. ĐOÀN DUY

MARKETING NÔNG NGHIỆP

TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING NÔNG NGHIỆP

Marketing nông nghiệp được hiểu một 
cách toàn diện là bao trùm tất cả các dịch 
vụ liên quan đến việc vận chuyển hàng 
hóa nông nghiệp, từ nông trại đến tận tay 
khách hàng. Và quá trình này bao gồm rất 
nhiều yếu tố: Xây dựng kế hoạch trồng 
trọt; Thực hiện kế hoạch; Thu hái; Đóng 
gói; Vận chuyển; Lưu trữ và phân phối.

Nói chung, Marketing trong nông nghiệp 
là một loại cụ thể của Marketing mậu dịch 
liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao 
đổi hàng hóa và dịch vụ. Theo quan niệm 
truyền thống thì đây là mọi hoạt động của 
chủ kinh doanh nông nghiệp nhằm hướng 

đến mục tiêu bán được nông sản hàng hóa 
và dịch vụ nông nghiệp với mục đích có lãi. 
Còn theo quan niệm hiện đại thì Marketing 
nông nghiệp là quá trình thực hiện mọi 
hoạt động nhằm đạt mục tiêu của một chủ 
thế kinh doanh nông nghiệp, thông qua 
việc đoán trước các nhu cầu của người 
tiêu dùng. Từ đó điều khiển dòng nông 
sản hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn được các 
nhu cầu của khách hàng và của nhà kinh 
doanh. Để đạt được thành công trong 
Marketing nông nghiệp cần hiểu được tầm 
quan trọng của nó cũng như có giải pháp 
tối ưu nhất.

 Với sự bùng nổ của cách mạng công 
nghiệp, kéo theo sự tiến bộ vượt bậc trong 
sản xuất nông nghiệp. Khách quan mà nói, 
ngoài thử thách lớn, thì người nông dân 
vẫn có rất nhiều cơ hội để đưa sản phẩm 
của mình giới thiệu đến bạn bè quốc tế, thu 
lại được nhiều lợi nhuận khủng và đều đặn 
hơn. Muốn đạt được thành công rực rỡ đó 
không thể thiếu vắng chiến dịch Marketing 
trong nông nghiệp.

Vai trò của Marketing nông nghiệp ngày 
nay có tính chất quyết định trong quản lý 
sản xuất nông nghiệp. Đây là công cụ kinh 
doanh đắc lực với những vai trò cơ bản 
như: Nghiên cứu thị trường hàng hóa nông 
sản và thị trường yếu tố đầu vào của sản 
lượng nông nghiệp. Xây dựng thị trường 
chiến lược hàng hóa nông sản, lập kế hoạch 

và chiến lược cũng như chiến thuật kinh 
doanh trong nông nghiệp. Tổ chức tiêu thụ 
nông sản phù hợp với nhu cầu khách hàng 
để thu lợi nhuận cao, ổn định.

Marketing nông nghiệp giúp xác định 
được khách hàng mục tiêu có vai trò quyết 
định đến kinh doanh nông nghiệp. Tìm cách 
tiếp cận và chinh phục khách hàng để thỏa 
mãn nhu cầu của khách hàng. Kinh doanh 
theo định hướng và đảm bảo được tính hệ 
thống trong kinh doanh nông nghiệp.

Đóng vai trò chức năng nghiên cứu thị 
trường nông sản hàng hóa và thị trường 
đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, phân 
tích tiềm năng, nhu cầu tiêu dùng… 
Marketing nông nghiệp dự đoán triển vọng 
phát triển, tăng cường năng lực sản xuất 
kinh doanh. 
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Nghệ thuật Marketing nông nghiệp luôn đòi 
hỏi phải kết hợp giữa rất nhiều yếu tố mới có 
thể thành công như mong đợi. Trong số đó, phải 
kể đến những yếu tố như:

Cải tiến thương hiệu
Thương hiệu chính là kết tinh của tất cả các 

giá trị sản phẩm. là lời cam kết dâu sắc nhất về 
chất lượng. Mang hình ảnh và giá trị kết tinh các 
sản phẩm đến với người tiêu dùng trên cả nước 
và thế giới.

Việc cải tiến thương hiệu được nhà nước chú 
trọng khi có chương trình hỗ trợ “mỗi nhà nông 

một website” hợp tác với các công ty thiết kế 
website. Bắt đầu với việc xây dựng thương hiệu, 
các nhà Marketing nông nghiệp có kinh nghiệm 
phải nên bắt đầu từ các bước cơ bản sau:

• Nghiên cứu giá trị nền tảng, tập trung vào 
việc lựa chọn các lợi thế so sánh của doanh 
nghiệp, sản phẩm và thương hiệu

• Nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị 
trường nông nghiệp

• Nghiên cứu khách hàng mục tiêu và tiềm năng
• Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
• Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi. Hệ thống 

niềm tin trong tổ chức kinh doanh là cơ sở 
quyết định đến văn hóa thương hiệu/ văn 
hóa tổ chức

• Cá nhân hóa thương hiệu
• Xây dựng cấu trúc thương hiệu và xác định mô 

hình kinh doanh cạnh tranh của thương hiệu
• Lịch sử hóa thương hiệu cùng tài sản thương hiệu
• Đăng ký chứng nhận thương hiệu trong 

nước và quốc tế để tăng sức thuyết phục 
cho thương hiệu

• Xây dựng thương hiệu phải đi kèm với sản 
phẩm chất lượng…

Bên cạnh đó, phải thiết lập cho mình kênh 
thông tin để theo dõi sát sao các biến động của 
thị trường.

Thay đổi cách tiếp nhận thông tin của nông dân

Đây cũng là cách để thực hiện chiến dịch 
Marketing nông nghiệp hiệu quả sau xây dựng 
thương hiệu. Trên thực tế, nông dân chúng 
ta thường tiếp nhận thông tin trong lĩnh vực 
Marketing nông nghiệp qua cách truyền thống. 
Do vậy đôi lúc thông tin mà họ nhận được thực 
sự không hề chính xác. Vì thế, doanh nghiệp 
cần phải có các giải pháp, kế hoạch khác để 
truyền tải và tiếp cận nông dân, các website 
nông nghiệp với thiết kế web chuẩn sẽ giúp 
người nông dân dễ dàng tiếp cận và tham khảo 
đầy đủ các thông tin và kiến thức liên quan.

Tương tác với những khách 
hàng lẻ qua điện thoại di động

Với sự phát triển không ngừng nghỉ và sự lên 
ngôi của thiết bị di động ngày nay thì việc tương 
tác với những khách hàng lẻ qua điện thoại di 
động thật sự là điều nên làm trong chiến dịch 
Marketing nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lại 
chú trọng điều này  và thường có xu hướng bỏ 
qua việc tương tác với các khách hàng lẻ trong 
Marketing nông nghiệp bởi họ sợ tốn chi phí 
giao dịch. Do vậy mà hiệu quả Marketing không 

cao. Với việc hỗ trợ qua internet và sms sẽ giúp 
các doanh nghiệp cắt giảm được chi phí không 
đáng có. Ngoài ra nó còn giúp khách hàng nhớ 
đến doanh nghiệp nhiều hơn qua các tin nhắn 
cập nhật thông tin sản phẩm.

Tối ưu hóa quy trình vận 
chuyển

Marketing nông nghiệp không thể thiếu việc 
tối ưu hóa quy trình vận chuyển. Vận chuyển 
đóng vai trò rất quan trọng và quyết định đến 
thành công của chiến lược. Tuy vậy, đây là 
khoản phí rất khó tính toán. Nên để tiết kiệm 
chi phí tối ưu, doanh nghiệp cần phải có những 
kế hoạch từ trước. Nhằm đảm bảo được sự hấp 
dẫn, độc đáo của sản phẩm và dự trù được các 
chi phí phát sinh. Có thể liên kết với một công 
ty vận chuyển nào đó lâu dài cũng chính là giúp 
cho doanh nghiệp tối ưu hóa hơn chiến dịch 
Marketing.

Marketing nông nghiệp được xem là một thị 
trường khá mới mẻ trong nông nghiệp. Nhưng 
cũng đầy tiềm năng để phát triển trong tương 
lai không chỉ tại Việt Nam mà còn cả thế giới.  n

Xuất khẩu nông sản 
cuối năm sẽ giảm mạnh

Tiếp tục gỡ nút thắt cho 
logistics thương mại điện tử

Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN&PTNT) vừa có báo cáo gửi Thủ 
tướng Chính phủ về tình hình sản xuất cung ứng 
nông sản 19 tỉnh, thành phố ở phía Nam.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam (Tổ 
trưởng tổ công tác) cho biết, nhu cầu thị trường 
hiện vẫn rất lớn song trước tình hình dịch bệnh 
phức tạp, nhiều vùng nguyên liệu bị phong tỏa, 
việc thu hoạch và sản xuất tại một số tỉnh đang 
gặp nhiều khó khăn. Dự kiến 6 tháng cuối năm 
nguồn cung nông sản phục vụ cho xuất khẩu sẽ 
giảm mạnh.

Hiện tại, một số mặt hàng nông sản (như thanh 
long, chuối, dứa, chanh, gà lông trắng, cá tra, 
tôm) khó tiêu thụ, ứ đọng, giá xuống thấp, dẫn 
đến một bộ phận nông dân, hợp tác xã, doanh 
nghiệp có tâm lý băn khoăn chán nản trong tái 
đầu tư sản xuất.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 
(Bộ Công Thương), tại thời điểm này mặc dù số 
lượng đơn hàng qua thương mại điện tử (TMĐT) 
tăng đột biến. Tuy nhiên, nhân viên giao nhận 
hàng hóa TMĐT bị hạn chế hoạt động khiến 
chuỗi lưu thông từ nhà sản xuất tới người tiêu 
dùng bị gián đoạn.

Nhiều điểm giao nhận hàng hóa nằm trong 
khu vực phong tỏa cũng khiến các sàn TMĐT 
thiếu điểm giao nhận hàng hóa. Đại diện sàn 
TMĐT Sendo, Voso phản ánh, các đơn vị cung 
ứng, vận tải trong quá trình giao vận gặp khó, 
khi một số kho bãi nằm trong khu vực bị hạn chế 
đi lại do giãn cách xã hội nên không thể tập kết, 
phân luồng hàng hóa dẫn đến thiếu hụt nguồn 
cung tạm thời.

Ngoài ra, các đơn vị cung ứng, vận tải cũng gặp 
khó khăn trong việc giao vận như một số kho bãi 
nằm trong khu vực phong tỏa hay việc gia tăng 
đột biến nhu cầu cho một số loại hàng hóa dẫn 
đến thiếu hụt nguồn cung tạm thời.
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ĐỀ XUẤT NỚI CÁC ĐIỀU KIỆN 
CƠ CẤU NỢ NGÂN HÀNG ĐỂ 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Đại dịch Covid - 19 đã tác động 
xấu đến nợ vay ngân hàng, dẫn 
đến Thông tư 03 dù mới ban hành 
hơn 4 tháng đã không còn phù 
hợp. Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị 
Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời 
hạn trích lập dự phòng bổ sung 
hơn 3 năm (có thể lên 5 năm) cho 
nợ tái cơ cấu theo Thông tư 01 và 
Thông tư 03.

Thông tư 01 và Thông tư 03 đã cơ cấu lại nợ 
vay ngân hàng theo hướng phù hợp với tình 
hình sản xuất kinh doanh, giảm bớt áp lực chi 

phí tài chính cho cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng.
Tuy nhiên, từ cuối tháng 4/2021, dịch Covid-19 

lần thứ 4 bùng phát mạnh, các Thông tư 01 và 
Thông tư 03 đã đẩy nợ xấu ngân hàng có chiều 
hướng tăng nhanh, khiến các quy định hiện hành ở 
2 thông tư trên không còn phù hợp.

Tại buổi tọa đàm về các vướng mắc trong quá 
trình thực hiện Thông tư 03 do Hiệp hội Ngân hàng 
Việt Nam tổ chức, các ngân hàng đã nêu hàng loạt 
vướng mắc, bất cập mà nếu không tháo gỡ sẽ làm 
đông cứng quan hệ vay mượn giữa hai bên. 

Cần giãn thời hạn trích lập dự phòng
Đại diện ngân hàng VietinBank cho biết, đến 

thời điểm này, danh mục khách hàng bị ảnh hưởng 
bởi tình hình dịch bệnh lên tới 25-30%. Mặc dù 
số lượng đủ điều kiện cơ cấu ít hơn khá nhiều 
nhưng nếu không chỉnh sửa Thông tư 03 thì chắc 
chắn ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của 
VietinBank và suy ra với các ngân hàng khác về cơ 
bản cũng gặp tình trạng tương tự.

“Năm nay dự phòng 30% và phần còn lại trích 
tiếp trong 2 năm tới nhưng kể cả ngân hàng có trích 
lập đầy đủ 100% đi chăng nữa, chắc chắn vẫn để 
lại những hệ luỵ lớn và không chỉ dừng lại ở con số 
chúng ta đang tính toán”, đại diện VietinBank nói.

Cùng quan điểm, Hiệp hội Ngân hàng nhìn nhận, 
tổ chức tín dụng cũng bị tác động rất lớn của dịch 
Covid-19. Ngoài nỗ lực duy trì hoạt động, tổ chức 
tín dụng còn có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng 
thông qua các biện pháp như cơ cấu nợ, miễn, 
giảm lãi suất, phí. Việc hỗ trợ này sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến lợi nhuận, kết quả kinh doanh của 
ngân hàng.

Do đó, quy định các tổ chức tín dụng phải trích 
tối thiểu 30% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ 
sung đến cuối năm 2021 (và tỷ lệ phân bổ tương 
ứng cho các năm tiếp theo) là khá lớn, rất khó cho 
tổ chức tín dụng. “Việc kéo dài trích lập giúp giảm 
tỷ lệ phân bổ trích lập dự phòng rủi ro, giảm tải áp 
lực tài chính cho các ngân hàng để vừa có thêm 
nguồn lực phát triển kinh doanh vừa hỗ trợ khách 
hàng”, Hiệp hội Ngân hàng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đặt ra câu hỏi, với 
trường hợp khoản nợ đã được cơ cấu giữ nguyên 
nhóm theo Thông tư 03, sau đó trả nợ đúng hạn 
theo lịch cơ cấu mới qua thời gian thử thách theo 
quy định Thông tư 02, có được xem là khoản nợ 
nhóm 1 thông thường? Ngân hàng Nhà nước cần 

có hướng dẫn cụ thể để các tổ chức tín dụng thống 
nhất cách hiểu.

Ngoài ra, cũng theo quy định hiện hành, các tổ 
chức tín dụng phải theo dõi tay toàn bộ khoản cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.

Tuy nhiên, do số lượng khoản vay bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 có thể tăng thêm do diễn biến 
dịch còn kéo dài nên việc tính toán này gây tốn 
nguồn lực, dễ nhầm lẫn, sai sót trong tính toán.

Đơn vị này đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần 
nghiên cứu áp dụng công thức tính đơn giản, dễ 
vận dụng hoặc có hướng dẫn cho tiết để hạn chế 
sai sót trong công tác trích lập dự phòng.

Mặt khác, theo Thông tư 52 về việc xếp hạng tổ 
chức tín dụng, các khoản nợ cơ cấu giữ nguyên 
nhóm nợ sẽ bị tính vào tỷ lệ nợ xấu khi đánh giá 
chất lượng tài sản của ngân hàng. Do vậy, Hiệp hội 
Ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép 
loại trừ dư nợ cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ theo 
Thông tư 01 khi tính xác định nợ cơ cấu tiềm ẩn trở 
thành nợ xấu khi xếp hạng các ngân hàng.

Nhiều nguy cơ sẽ trở thành nợ xấu 
Chia sẻ thêm tại buổi tọa đàm, đại diện Agribank 

cho biết, dư nợ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19 được xác định theo Thông tư 01 và Thông 
tư 03 tại ngân hàng là trên 200 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, Agribank còn một lượng lớn dư nợ 
mà khách hàng gặp khó khăn nhưng do hành 
lang pháp lý không thể áp dụng Thông tư 03 nên 
ngân hàng đã phải sử dụng các giải pháp khác để 
tháo gỡ. Tính chung, từ ngày 10/6/2020 đến ngày 
31/7/2021, Agribank giải ngân 1,6 triệu tỷ đồng, nếu 
không được cơ cấu lại nợ tiềm ẩn, nhiều nguy cơ sẽ 
trở thành nợ xấu.

“Chúng tôi rất mong được cho phép cơ cấu các 
khoản nợ sau ngày 10/6/2020, không quy định thời 
gian cơ cấu nợ là 12 tháng, khoản miễn giảm lãi 
đề nghị không phải trích lập dự phòng”, đại diện 
Agribank phát biểu.

Chung quan điểm, Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, 
theo quy định các tổ chức tín dụng chỉ được cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên 

nhóm nợ đối với các khoản giải ngân trước ngày 
10/6/2020. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát lại kể 
từ cuối tháng 4/2021 khiến nhiều doanh nghiệp 
gặp khó khăn nhưng lại không đáp ứng được điều 
kiện để cơ cấu nợ.

“Điều này có hai tác động lớn. Thứ nhất, các 
khoản nợ giải ngân từ ngày 10/6/2020 rất nhiều 
khả năng bị chuyển thành nợ xấu, ảnh hưởng đến 
hoạt động của tổ chức tín dụng. Thứ hai,ngân hàng 
không thể hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn tài 
chính do ảnh hưởng từ Covid-19”, đại diện Hiệp hội 
Ngân hàng nêu rõ.

Ở khía cạnh khác, theo đại diện BIDV, Thông tư 
03 quy định thời hạn được thực hiện cơ cấu nợ giữ 
nguyên nhóm nợ đến ngày 31/12/2021. Tuy nhiên, 
đến hết tháng 7/2021, dịch bệnh vẫn diễn biến 
phức tạp, chưa thể dự kiến thời điểm kết thúc. Do 
vậy, đề nghị sửa giới hạn về thời gian phát sinh 
nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong khoản thời gian đến 
ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng 
Chính phủ công bố hết dịch.

Cũng theo đại diện BIDV, việc giới hạn thời gian 
cơ cấu tối đa 12 tháng kể từ thời điểm cơ cấu nợ 
gây khó khăn trong việc trả nợ của khách hàng và 
không còn phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch 
đối với khách hàng trong thời gian dài như hiện 
nay. Chính vì vậy, BIDV đề nghị mở rộng thời gian 
cơ cấu trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo hướng phù 
hợp hơn nguồn thu dòng tiền khách hàng, đặc biệt 
là đối với khoản vay trung, dài hạn.

Ngoài việc mở rộng phạm vi về thời gian như 
trên, tại buổi tọa đàm, các ngân hàng cũng cho 
rằng nên mở rộng về nghiệp vụ. Cụ thể, dư nợ được 
xem xét cơ cấu chỉ áp dụng đối với nghiệp vụ cho 
vay, thuê tài chính, không bao gồm dư nợ phát sinh 
từ các nghiệp vụ cấp tín dụng khác như: Thẻ tín 
dụng, bảo lãnh, LC, bao thanh toán…

Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả khách hàng 
mà không phân biệt hình thức cấp tín dụng. Trong 
đó, thẻ tín dụng là một hình thức cấp tín dụng rất 
phổ biến hiện nay. Xét trên mức độ ảnh hưởng thì 
việc cho phép cơ cấu nợ đối với số dư thẻ tín dụng 
là cần thiết. n

MINH PHƯỢNG
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CÁC “ÔNG LỚN” ĐỒNG NAI 
TẠO NÊN CHUỖI BÁN HÀNG 
BÌNH ỔN GIÁ

Ba tổng công ty gồm: Tổng công ty cổ phần Tín Nghĩa, Tổng công ty cổ 
phần Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) và Tổng công ty Công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai (Dofico) đã triển khai mở các điểm bán hàng bình ổn 
giá cho người dân tại thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và các 
huyện khác trong tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngành nông nghiệp cũng đã 
vào cuộc “giải cứu” nhiều nông sản bị mắc kẹt do đại dịch.

Sở Công Thương “cánh tay nối 
dài” khơi thông, kết nối tiêu thụ 
nông sản, thực phẩm

Dự kiến từ nay đến ngày 9/8, các công ty này sẽ 
triển khai 50 điểm bán hàng bình ổn giá tại các địa 
phương, với các mặt hàng sẽ được bán gồm rau củ 
quả, thịt, trứng, gạo và một nhu yếu phẩm khác.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai làm đầu mối liên 
hệ với các công ty, hợp tác xã, trang trại trong và 
ngoài tỉnh Đồng Nai để giới thiệu nguồn cung sản 
phẩm cho cá công ty để phân bổ về bán tại các 
điểm bình ổn giá. Theo đó, nguồn rau củ quả sẽ 
do Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây ở 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cung cấp; Thịt 
lợn sẽ do Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam 
và một số doanh nghiệp chăn nuôi giết mổ lợn 
khác trên địa bàn cung ứng; Nguồn trứng sẽ do các 
trang trại chăn nuôi gà đẻ tại huyện Trảng Bom đáp 
ứng; Gạo sẽ được Sở Công Thương kết nối với một 
số công ty ở tỉnh Long An vận chuyển đến. Ngoài 
ra, Sở Công Thương Đồng Nai sẽ kết nối các công ty 
với một số doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, câu 
lạc bộ để góp phần tiêu thụ một số mặt hàng nông 
sản, thực phẩm khác tại các huyện như gà, vịt, cá 
để đưa về bán tại các điểm bán hàng bình ổn giá 
trong tỉnh.

Theo ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Công 
Thương tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty cổ phần Tín 
Nghĩa được giao phụ trách mở các điểm bán hàng 
bình ổn giá ở các  huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm 
Mỹ, thành phố Long Khánh và 10 phường của thành 
phố Biên Hòa; Tổng công ty Sonadezi sẽ mở các 
điểm bán hàng tại khu vực các huyện Thống Nhất, 
Định Quán, Vĩnh Cửu và 10 phường, xã của thành 
phố Biên Hòa; Tổng công ty Dofico thực hiện các 
điểm bán ở các huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch, 
Long Thành và 10 phường của thành phố Biên Hòa.

Cùng với đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai triển 
khai cung cấp danh sách các điểm bán hàng thiết 
yếu, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa thay thế 
chợ tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã cập 
nhật danh sách 361 điểm bán hàng thiết yếu, điểm 
tập kết, trung chuyển hàng hóa trên địa bàn các 
huyện, thành phố trong tỉnh; trong đó, tại thành 
phố Biên Hòa hiện có 37 địa điểm, thành phố Long 
Khánh 24 điểm, huyện Nhơn Trạch 15 điểm, huyện 
Long Thành 18 điểm, huyện Thống Nhất 21 điểm, 
huyện Định Quán 50 điểm, huyện Vĩnh Cửu 16 
điểm, huyện Trảng Bom 45 điểm, huyện Tân Phú 
49 điểm, huyện Cẩm Mỹ 22 điểm và huyện Xuân 
Lộc 64 điểm.

CHÂU PHỤNG

Ngành nông nghiệp đi tiên 
phong kết nối cung – cầu

Ngày 21/7/2021, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Sỹ 
đã ký công văn thiết lập đường 
dây nóng để tiếp nhận thông 
tin, kịp thời tham mưu xử lý 
các vấn đề về sản xuất, tiêu 
thụ nông sản, kết nối cung - 
cầu trong bối cảnh giãn cách 
xã hội trong địa bàn tỉnh. Động 
thái này nhằm tránh tình trạng 
hàng hóa bị dồn ứ cục bộ, đảm 
bảo nguồn hàng được lưu thông, góp 
phần ổn định đời sống của người dân 
trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống 
dịch COVID-19.

Đường dây nóng được gửi cho tất cả ban ngành 
trong tỉnh, các doanh nghiệp và công khai trong 
công chúng với số điện thoại: 0967.854.489. Bà 
Phan Thị Thanh Tâm, cán bộ sở là người trực tiếp 
tiếp nhận thông tin.

Ngành nông nghiệp Đồng Nai được đánh giá là 
một trong những ngành đi đầu cả nước trong hành 
động kịp thời và thiết thực giúp đưa nông sản từ 

nơi sản xuất đến tận tay bà con trong các 
vùng bị phong tỏa do dịch bệnh. Theo 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Đồng Nai, hiện 

nay các chốt kiểm soát dịch 
bệnh COVID-19 áp dụng biện 
pháp phòng dịch không 
đồng bộ dẫn đến khó khăn 
trong quá trình lưu thông. 
Ngoài ra, việc tiêu thụ nông 
sản còn gặp khó khăn do 

cước phí vận tải tăng, nhu 
cầu thị trường giảm, chi phí 

nguyên vật liệu đầu vào tăng.
Tổng đàn gia cầm hiện có của 

tỉnh là 26,4 triệu con; trong đó đàn 
gà 24,5 triệu con, đàn lợn đạt 2,48 triệu con, 

trâu bò 89.000 con. Dự kiến sản lượng các sản 
phẩm chăn nuôi từ tháng 7 đến tháng 12/2021 là 
thịt lợn 152.622 tấn, thịt gà 45.000 tấn. Sản lượng 
trứng là 56 triệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng 
Nai đã chủ động làm công tác kết nối cung - cầu 
nông sản, hỗ trợ các địa phương, nhóm, hội…đưa 
nhiều loại nông sản đến tận tay người dân trong các 
khu đang bị phong tỏa vì dịch COVID-19. n
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MINH CHÁNH

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm 
vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh 
nghiệm của Cách mạng Tháng 
Tám vẫn còn nguyên giá trị và 
ngày càng tỏa sáng. Đó là một 
trong những trang chói lọi nhất 
trong lịch sử của dân tộc ta, dấu 
mốc lớn trên con đường phát triển 
trong suốt chiều dài mấy nghìn 
năm dựng nước, giữ nước của dân 
tộc Việt Nam.

Tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý 
chí quật cường của các tầng lớp 
nhân dân ta quyết vùng lên giành 
độc lập cho dân tộc

Sáng 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng 
bộ Việt Minh đã thành lập ngay Ủy ban Khởi 
nghĩa toàn quốc. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban khởi 
nghĩa ra Quân lệnh số 1: “Giờ Tổng khởi nghĩa 
đã đến! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam 
cùng giành lấy chính quyền độc lập của nước 
nhà… Chúng ta phải hành động cho nhanh, với 
một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận 
trọng!... Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ 
về ta!”. Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban 
khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Tổng Bí thư 
Trường Chinh phụ trách; đề ra đường lối đối nội 
và đối ngoại trong tình hình mới.

Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào, 
tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã được triệu 
tập tại Tân Trào. Đây là dịp để những người đại 
biểu nói lên tiếng nói của tầng lớp mình, quyết 
định tương lai của đất nước, cũng là hình thức 
tập dượt để chuẩn bị ra đời Quốc hội trong 
những năm tháng tiếp theo.

Đại hội đã biểu thị lòng quyết tâm cao độ, 
quyết định những vấn đề quan trọng mang tính 
sống còn như: Thông qua 10 chính sách của Việt 
Minh, nhất trí tán thành Chủ trương Tổng khởi 
nghĩa của Đảng...

Hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa, nhân dân ta 
từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ 
nông thôn đến thành thị đã nổi dậy giành chính 
quyền. Trong không khí khẩn trương, sôi nổi, 
chỉ trong 15 ngày cuối tháng Tám năm 1945 cuộc 
tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi hoàn 
toàn, chính quyền đã về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch 
sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính 
phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh 
ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Qua đó, 
khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự 
do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, 

độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của 
cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” .

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa 
dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ 
nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành 
người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của 
mình. Đánh giá về ý nghĩa lớn lao này, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng 
Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã 
đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã 
đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền 
tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc 
lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi 
cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”.

Tiếp nối thành công của Cách mạng Tháng 
Tám, 76 năm qua Đảng và nhân dân ta đã viết 
tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong 
công cuộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
giải phóng dân tộc. Đỉnh cao là chiến thắng Điện 
Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu”; là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Cách mạng Tháng Tám 1945 của 
Việt Nam mở đầu trào lưu phi 
thực dân hoá trên toàn thế giới

Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại 
trong lịch sử dân tộc, đã phá tan xiềng xích nô 
lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế 
độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót nghìn năm; 
là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân 
tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên 
thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám, nước ta từ một nước 
thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới 
chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân 
phận nô lệ đã trở thành người dân của nước độc 
lập, tự do, làm chủ nước nhà…

Cách mạng tháng Tám đã mở ra một kỷ 
nguyên mới: Kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn 

liền với giải phóng giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội. Đây thực sự là bước nhảy 
vọt trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt Nam. 

Đối với thế giới, Cách mạng tháng Tám 1945 ở 
Việt Nam là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới 
của một dân tộc nhược tiểu đã tự đấu tranh giải 
phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi ấy 
cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhất là phong 
trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Đặc biệt là 
nhân dân châu Á và châu Phi. 

Cách mạng tháng Tám 1945 để lại cho cách 
mạng Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý 
báu. Đó là bài học về khơi dậy và phát huy sức 
mạnh chủ nghĩa yêu nước. Trên cơ sở đó, xây 
dựng mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết 
rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện yêu 
cầu cấp bách của cách mạng là giải phóng dân 
tộc giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bài học 
về củng cố căn cứ địa, xây dựng lực lượng cách 
mạng. Bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng 
vũ trang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng 
qua từng thời kỳ, tích cực chuẩn bị mọi mặt sẵn 
sàng cho tổng khởi nghĩa. Bài học về nắm chắc 
mọi diễn biến tình hình, nhạy bén phát hiện thời 
cơ, kịp thời chớp thời cơ phát động tổng khởi 
nghĩa giành thắng lợi. Bài học về không ngừng 
chăm lo bồi dưỡng, giáo dục phát huy cao độ 
tính sáng tạo, tính chủ động, tự lực, tự cường của 
quảng đại quần chúng và của cán bộ, đảng viên. 
Những bài học đó đã được Đảng ta chắt lọc, vận 
dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng về sau. 

Trong những năm tháng xây dựng và đổi mới 
đất nước, nhờ quyết tâm đoàn kết, đồng lòng mà 
đất nước ta từ nước kinh tế kém phát triển trở 
thành một nước có kinh tế phát triển khá trong 
khu vực, đời sống nhân dân được cải thiện; 
chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh 
được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở 
rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt 
Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những 
thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta 
tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong 
những năm tới… n

Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, các lực lượng quần 
chúng cách mạng đánh chiếm Bắc Bộ Phủ

Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau khi 
Cách mạng Tháng Tám thành công
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CUỘC ĐẤU TRANH BỀN BỈ VÌ 
NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM -
DIOXIN VIỆT NAM

HOÀNG THIỆN

Theo ông Jean-Marc Defrémont, 
thị trưởng thành phố Savigny-
sur-Orge, các công ty hóa chất 
Mỹ đã sản xuất ra các chất diệt 
cỏ, phá hủy môi trường nghiêm 
trọng ở Việt Nam.

Theo phóng viên tại Paris, tại phiên tòa, 15 
luật sư phía bị đơn đã có hơn 4 giờ tranh 
luận và bảo vệ các thân chủ là 17 công ty 

hóa chất Mỹ, bao gồm Monsanto (được Bayer của 
Đức mua lại vào năm 2018) và Dow Chemical, 
trong khi 3 luật sư của bà Tố Nga chỉ có thời hạn là 
1 tiếng rưỡi.

Các luật sư William Bourdon, Amélie Lefebvre, 
Bertrand Repolt đã đồng hành bên bà Tố Nga suốt 
hơn 10 năm qua, với những dấu mốc quan trọng 
như năm 2009 khi bà đứng ra làm chứng tại Tòa 
án Lương tâm quốc tế vì nạn nhân da cam/dioxin 
Việt Nam ở Paris, năm 2013 khi Tòa đại hình Evry 
đã chấp đơn kiện của bà và năm 2014 khi bà nhận 
được thông báo mở phiên thủ tục đầu tiên với 
danh sách hầu tòa gồm 19 công ty chất Mỹ.

Thông qua phiên tòa này, được dư luận Pháp 
đánh giá là “lịch sử”, bà Tố Nga và các tổ chức ủng 
hộ vụ kiện mong muốn thúc đẩy sự công nhận 
quốc tế về một “tội ác hủy diệt môi trường”.

Theo luật sư William Bourdon, các công ty hóa 
chất Mỹ sử dụng tất cả các phương tiện có thể, 
không phải để ngăn cản phiên tòa diễn ra - vì họ 
không thể ngăn cản - mà để đưa ra các lập luận 
cho rằng hành động của bà Tố Nga là không thể 
chấp nhận được, là thiếu cơ sở.

Các đại diện bên bị đã biện hộ rằng Tòa đại 
hình Evry không đủ năng lực để xử lý hồ sơ này. 
Lập luận rằng các công ty này “hành động theo 
lệnh của một Nhà nước và nhân danh Nhà nước 
đó”, luật sư Jean-Daniel Bretzner của Monsanto 
cho rằng họ có thể được hưởng quyền miễn trừ tư 
pháp. Luật sư William Bourdon nhấn mạnh rằng 
lời biện hộ này đã lỗi thời.

Nhiều chính sách nhân văn, kịp thời
Khi chiến tranh còn đang diễn ra và ngay sau khi 

kết thúc, Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, 
ngành Trung ương và địa phương đã dự báo được 
nguy cơ, hậu quả của chất độc hóa học do quân đội 
Mỹ và đồng minh gây ra đối với môi trường, con 
người, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Một số tổ chức, đơn vị đã được thành lập, bổ 
sung thêm nhiệm vụ để tiến hành đánh giá, xây 
dựng kế hoạch, tổ chức xử lý, khắc phục hậu quả 
chất độc hóa học dioxin, thể hiện rõ quyết tâm, sự 
chủ động, tích cực của Việt Nam nhằm khắc phục 
hậu quả, hướng tới tương lai.

Tháng 10/1980, Chính phủ thành lập Ủy ban 
đặc biệt điều tra hậu quả chất độc hóa học do 
Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (gọi 
tắt là Ủy ban 10-80) nhằm có một cuộc điều tra 
cụ thể, đầy đủ những tác động tàn khốc của chất 
độc hóa học lên con người và môi trường tại 
những vùng đất quân đội Mỹ đã phun rải trong 
thời gian chiến tranh.

Kết quả điều tra của Ủy ban 10-80 đã khẳng 
định, tác hại của chất độc da cam/dioxin là vô 
cùng trầm trọng, để lại hậu quả nặng nề và lâu dài 
đối với con người và môi trường Việt Nam.

Tháng 1/2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/
dioxin Việt Nam được thành lập, trở thành “ngôi 

nhà chung” của các nạn nhân da cam. Đây được 
coi là bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc của Đảng, Nhà nước với nhiệm vụ khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học; hỗ trợ đời sống 
tinh thần, vật chất cho nạn nhân da cam.

Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành đã ban hành 
ra nhiều chủ trương, chính sách, chế độ ưu đãi đối 
với người hoạt động kháng chiến và những người bị 
nhiễm chất độc hóa học như: trợ cấp thường xuyên 
và đột xuất; hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng 
đồng, tại các cơ sở bảo trợ xã hội; hỗ trợ học văn 
hóa, học nghề, học bổng và tìm kiếm việc làm…

Việt Nam tăng cường vận động một số quốc gia, 
tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tham gia 
giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam với tinh thần 
“không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả
Với sự hỗ trợ của  một số Chính phủ và tổ chức 

quốc tế, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã 
triển khai nhiều hoạt động điều tra, nghiên cứu, 
xử lý, khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin 
trong chiến tranh. Hoạt động đã góp phần quan 
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc 
phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định để đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tính đến tháng 6/2021, các dự án hợp tác giữa 
Chính phủ Việt Nam với các chính phủ và tổ chức 
quốc tế đã tiến hành xử lý triệt để khoảng 90.000 
m3 đất, trầm tích nhiễm dioxin; cô lập và quản lý 
an toàn khoảng 50.000 m3 đất, trầm tích nhiễm 
dioxin nồng độ thấp ở khu vực sân bay Đà Nẵng, 
bàn giao hơn 32 ha đất an toàn sau khi xử lý cho 
địa phương.

Chôn lấp cô lập hơn 7.500 m3 đất ô nhiễm có 
nồng độ ô nhiễm dioxin cao trên 1.000ppt và xây 
dựng Hệ thống quan trắc nước ngầm, nước mặt, 
không khí ở sân bay Phù Cát (Bình Định). Xây 
dựng công trình chống lan tỏa tạm thời dioxin và 
hệ thống quan trắc nước ngầm, chôn lấp và cô lập 
khoảng 150.000m3 đất nhiễm dioxin tại sân bay 
Biên Hòa (Đồng Nai)...

Đặc biệt, trong những năm qua, Chính phủ Hoa 
Kỳ đã đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong việc 
nghiên cứu về ảnh hưởng của chất độc hóa học 
dioxin; tham gia tích cực các hoạt động nhằm khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học dioxin.

Tính đến tháng 5/2020, Quốc hội Hoa Kỳ đã phê 
duyệt tổng kinh phí 328 triệu USD để Chính phủ 

Hoa Kỳ phối hợp với Chính phủ Việt Nam khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học dioxin do quân 
đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Tính đến tháng 4/2020, Quốc hội Hoa Kỳ đã 
phê duyệt hơn 80 triệu USD để Chính phủ thực 
hiện các dự án hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam, 
trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Theo Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin Việt Nam, thời gian tới, Chính phủ hai 
nước Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác, hỗ trợ xử lý, khắc phục hậu quả chất độc 
hóa học/dioxin ở Việt Nam.

Trong đó, trọng tâm là những kế hoạch, chương 
trình dự án hợp tác đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để 
chất độc hóa học/dioxin tại khu vực sân bay Biên 
Hòa (Đồng Nai), Phù Cát (Bình Định); tổ chức quan 
trắc môi trường tại các vùng bị ô nhiễm nặng bởi 
chất độc hóa học/dioxin; đẩy mạnh việc nghiên 
cứu công nghệ xử lý chất độc hóa học/dioxin; nâng 
cao năng lực phân tích dioxin trong môi trường 
và cơ thể con người; hỗ trợ y tế cho nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin; tổ chức đánh giá và công bố kết 
quả thực hiện của dự án xử lý môi trường ô nhiễm 
dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng... n

Bà Trần Tố Nga (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Linh Hương - PV TTXVN tại Pháp

Máy bay Mỹ rải chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh Việt Nam. 
Ảnh: NYT

Hai bé gái đang đi qua khu rừng đước bị chất độc da cam hủy hoại. 
Ảnh: VAVA
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Bộ Y tế cấp phép và thông tin 
giá bán cho 16 loại kit test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2
Trong tháng 7, Bộ Y tế trong đã công bố, cập nhật danh sách 16 loại test 
nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, trong đó có 15 loại nhập khẩu từ Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ,...

Tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế đã 3 lần công bố, cập 
nhật danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y 
tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 

đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm 
thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng, giá bán 
do đơn vị cung ứng công bố.

Trong 16 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 
được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trong tháng 7 có 1 xét 
nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 sản xuất 
trong nước, 15 loại nhập khẩu.

Test nhanh sản xuất trong nước được cấp phép 
là Trueline COVID-19 Ag Rapid Test, xét nghiệm định 
tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu 
ngoáy dịch tỵ hầu, của Công ty TNHH Medicon, giá 
bán công bố gần 100.000 đồng/test (giảm hơn 35.000 
đồng so với thông báo trước đó) .

4 LOẠI ĐƯỢC CÔNG BỐ NGÀY 28/7 GỒM:
1. Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test của 

Trung Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 
trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ 
hầu của người, do hai đơn vị nhập khẩu, một nơi giá 
109.200 đồng/test và một nơi giá 4.625.000 đồng một 
hộp 25 test (185.000 đồng/test).

2. Biosynex Covid-19 Ag BSS của Pháp, xét nghiệm 
trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ 
hầu, giá 135.000 đồng/test.

3. V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test của Đài 
Loan, xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, giá 
160.000 đồng/test.

4. COVID-19 Ag của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng 
nguyên trong mẫu dịch tỵ hầu, giá 175.000 đồng/test.

5 LOẠI ĐƯỢC CÔNG BỐ NGÀY 20/7:
1. BioCredit COVID -19 Ag (Mã sản phẩm: G61RHA20)  

xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch 
tỵ hầu của Hàn Quốc, 175.000 đồng/test.

2. CareStart COVID-19 Antigen của Mỹ, xét nghiệm 
mẫu dịch tỵ hầu, giá 130.000- 150.000 đồng mỗi test.

Mở rộng diện bao phủ BHXH, giữ 
vững ‘trụ đỡ’ hệ thống an sinh

Với mục tiêu triển khai kịp thời các 
giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 
cho người lao động, người sử dụng 
lao động, các cơ sở KCB và người dân 
gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, 
BHXH Việt Nam đã điều chỉnh mức 
đóng vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao 
động-bệnh nghề nghiệp và gửi thông 
báo cho 375.000 đơn vị sử dụng lao 
động với trên 11,2 triệu lao động; tạm 
dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất 
cho 52 đơn vị với 3.937 lao động (31,65 
tỷ đồng tại 13 tỉnh, thành phố); xác 
nhận danh sách cho 107.404 lao động 
của 8.518 đơn vị tại 44 tỉnh, thành 
phố tham gia BHXH bắt buộc, BHTN 
để hưởng các chính sách theo Nghị 
quyết 68/NQ-CP.

Triển khai quản lý tiêm vaccine 
phòng COVID-19 trên nền tảng 
CSDL quốc gia về dân cư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Công 
an triển khai hệ thống quản lý tiêm 
chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 
trên nên tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công 
an cần triển khai nhanh hệ thống 
quản lý tiêm chủng vaccine phòng 
ngừa COVID-19 trên nền tảng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và 
Truyền thông phối hợp với Bộ Công an 
và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 
dịch COVID-19 triển khai, thực hiện.

Theo Bộ Công an, trước tình hình 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
COVID-19 trên cả nước, việc quản lý di 
biến động người từ vùng dịch tại các 
địa phương đặt ra rất cấp bách. Bên 
cạnh các phương pháp truyền thống 
thì việc ứng dụng công nghệ thông tin 
là rất cần thiết.

3. GenBody COVID-19 Ag của Hàn Quốc, xét nghiệm 
trong mẫu dịch tỵ hầu, giá 135.000 đồng mỗi test.

4. Asan Easy Test COVID-19 Ag của Hàn Quốc, 
xét nghiệm trong mẫu dịch tỵ hầu,150.000 đồng mỗi 
test, chưa tính thuế giá trị gia tăng 5%.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test của Hàn Quốc, 
xét nghiệm trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết 
mũi họng và hầu họng, 2.920.000 đồng một hộp 25 
test (116.800 đồng/test).

6 LOẠI ĐƯỢC CÔNG BỐ NGÀY 13/7, GỒM:
1. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device của Hàn 

Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong 
dịch tỵ hầu, giá khoảng 170.000 đồng mỗi test, chưa 
tính thuế giá trị gia tăng 5%.

2. Espline SARS-CoV-2 của Nhật Bản, xét nghiệm 
kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng, giá 
khoảng 190.000-200.000 đồng/test.

3. Standard Q COVID-19 Ag Test của Hàn Quốc, 
xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ 
hầu, giá 4.950.000 đồng hộp 25 test (198.000đồng/
test).

4. Humasis COVID-19 Ag Test của Hàn Quốc, xét 
nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch 
tỵ hầu, giá 198.000 đồng mỗi test.

5. SGTi-flex COVID-19 Ag của Hàn Quốc, xét nghiệm 
trong mẫu dịch tỵ hầu, giá 160.000 đồng/test. 

6. Panbio COVID -19 Ag Rapid Test Device (Nasal) 
của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-
CoV-2 trong dịch tỵ hầu, giá khoảng 152.000 đồng/
test, chưa tính thuế giá trị gia tăng 5%.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành tăng 
cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát các sản phẩm 
xét nghiệm SARS-CoV-2 trôi nổi trên thị trường và 
hiện tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để nâng 
giá, đội giá, đảm bảo chất lượng, giá cả thị trường.

Bộ cũng đề nghị các đơn vị sản xuất, nhập khẩu 
sinh phẩm/trang thiết bị y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 
xem xét giảm giá bán sinh phẩm/trang thiết bị y tế 
xét nghiệm SARS-CoV-2 để hỗ trợ cho các đơn vị 
chống dịch. n

GIA HUY
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đưa tỉnh Bình Dương trở về 
trạng thái bình thường mới

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 
XÂY DỰNG “VÙNG XANH” TRÊN BẢN ĐỒ COVID-19

NGỌC TRÂM

Tại Trung tâm Hành chính tỉnh 
Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến 
với 09 huyện, thị, thành phố triển 
khai Kế hoạch xây dựng “vùng 
xanh” trên bản đồ Covid-19, đưa 
tỉnh Bình Dương trở về trạng thái 
bình thường mới từ ngày 01/9.

Theo Cổng TTĐT Bình Dương: Tham dự hội 
nghị còn có ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Võ Văn Minh 

– Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các 
đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là bao vây, thu hẹp “vùng 
đỏ”, mở rộng “vùng xanh”, tách nhanh F0 ra khỏi 
cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm 
thiểu thấp nhất tử vong. Thần tốc hơn nữa trong 
công tác xét nghiệm diện rộng, điều tra dịch tễ, 
truy vết cách ly, lấy mẫu, những nơi nào đã xét 
nghiệm sàng lọc phải khóa chặt, kiểm soát người 
ra, vào, thực hiện trả kết quả xét nghiệm nhanh 
nhất có thể để tách và chuyển nhanh F0 đưa đi 
cách ly. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin ngừa 
Covid-19 để mở rộng độ bao phủ toàn dân trên địa 
bàn tạo “vùng xanh” lâu dài, vững chắc cho các 
địa phương.

Kế hoạch đề ra các mốc thời gian triển khai đối 
với các địa phương. Cụ thể, sau ngày 15/8/2021, 
triển khai cho các doanh nghiệp đã đăng ký thực 
hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” trong khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh 
nghiệp ngoài khu công nghiệp đang hoạt động. Đối 
với 04 địa phương ở phía Bắc (các huyện Dầu Tiếng, 
Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng) phải quyết tâm 
giữ vững và bảo vệ bằng được “vùng xanh” để sớm 
ổn định tình hình, đồng thời làm cứ địa, vùng đệm 
vững chắc cho các địa phương phía Nam. Sau ngày 
22/8/2021 thực hiện đối với TX.Bến Cát.

Sau ngày 30/8/2021, yêu cầu 04 địa phương ở 
phía Nam (thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An 
và TX. Tân Uyên) phải tập trung khoanh vùng, xét 
nghiệm nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi có 
dịch, dâp dịch nhanh nhất có thể, 100% xã, phường 
của 04 địa phương này kiểm soát được tình hình, 
“xanh hóa” toàn địa bàn.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai 
đồng bộ và quyết liệt các biện pháp để thực hiện 
được mục tiêu Kế hoạch. Ông Võ Văn Minh - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được phân 

công làm tư lệnh chỉ huy tác chiến “vùng xanh”. 
“Vùng đỏ” do ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy làm tư lệnh chỉ huy tác chiến.

 Để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện những 
nhiệm vụ và giải pháp: Xác định rõ khu vực và nguy 
cơ, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức (nguy 
cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới) 
cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, cấp 
tỉnh, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên 
huyện, liên tỉnh để có giải pháp xét nghiệm, cách 
ly, phong tỏa, tiêm vắc-xin cho căn cơ, phù hợp với 
điều kiện thực tế của từng địa phương. Tiếp tục 
thực hiện nâng năng lực xét nghiệm đảm bảo yêu 
cầu tiến độ thời gian, phương pháp lấy mẫu đối 
với từng địa phương cho phù hợp, hiệu quả, khoa 
học nhất. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và thực hiện 
phong tỏa. Tổ chức phong trào thi đua mở rộng 
“vùng xanh”; các doanh nghiệp đăng ký phương 
án sản xuất “3 tại chỗ”, và “1 cung đường, 2 địa 
điểm”; tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tại cuộc họp, TX. Bến Cát khẳng định quyết tâm 
đến ngày 22/8 thị xã sẽ thực hiện được mục tiêu 
chuyển thành “vùng xanh”; TP. Dĩ An quyết tâm 
chuyển thành “vùng xanh” sớm hơn kế hoạch của 
tỉnh 01 tuần. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh 
ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định, công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 thời gian tới đòi hỏi phải có 
những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Tập 
trung lực lượng triển khai mục tiêu đến ngày 15/8 
đưa kinh tế - xã hội “vùng xanh” trở lại hoạt động 
bình thường trong điều kiện mới, riêng đối với 
“vùng đỏ” là ngày 30/8.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành, địa phương 
tập trung các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó thực 
hiện nghiêm túc hơn nữa Chỉ thị 16; lập hàng rào 
giới nghiêm giữa “vùng đỏ” và “vùng xanh”.  Đồng 
thời làm sạch tối đa, xét nghiệm tách F0 ra khỏi 
cộng đồng; thậm chí sẵn sàng sơ tán dân cư, cách 
ly 01 phần địa bàn dân cư để có thời gian “làm 
sạch” không để dịch lây lan. Về công tác điều trị, 
mặc dù số ca bệnh tăng nhưng tỉnh vẫn đảm bảo 
đủ điều kiện về cơ sở vật chất điều trị cho bệnh 
nhân; thực hiện có hiệu quả điều trị theo mô hình 
tháp 03 tầng; các địa phương cần đảm bảo tốt các 
điều kiện tầng 1, tầng 2 để thực hiện nhiệm vụ, 
hạn chế tới mức tối đa ca tử vong. Mặc khác, cần 
tăng cường tiêm vắc-xin kết hợp tuân thủ quy tắc 
khuyến cáo 5K.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương thực hiện 
tốt hơn các chính sách an sinh xã hội; đặc biệt là 
các xã, phường, thị trấn phải có kế hoạch ứng cứu 
thông tin thông qua Tổng đài 1022 và ứng cứu kịp 
thời về thông tin cấp cứu, an ninh trật tự, hỗ trợ 
người lao động gặp khó khăn. Cần kiện toàn, nâng 
cấp thực chất Tổng đài 1022 ở cả 3 cấp; bắt buộc 
91 xã phường, thị trấn phải thành lập Tổ phản ứng 
nhanh hỗ trợ người dân.

Về vấn đề sản xuất, nếu doanh nghiệp nào không 
thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa 
điểm” sẵn sàng cho ngưng sản xuất. Đồng thời cố 
gắng duy trì các lĩnh vực sản xuất mặt hàng thiết 
yếu để đáp ứng nhu cầu cho tỉnh và cho cả khu 
vực. Đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo 
vệ sự an toàn cho lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu... n

Những chốt rào chắn với dòng chữ “Bảo vệ vùng xanh” xuất hiện ngày càng nhiều ở các khu phố - Ảnh: Báo Bình Dương

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại cuộc họp
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đặc sảnBạcLiêuMÓN NGON

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc vùng 
duyên hải đồng bằng sông Cửu Long 
của Việt Nam. Bạc Liêu - mảnh đất với 
nhiều giai thoại nổi tiếng. Nơi đây đã từng được 
biết đến với tên tuổi của Công tử Bạc Liêu đã quen 
“đốt tiền nấu trứng” hay bài ca Vọng Cổ Hoài Lang.

DIỆP PHƯƠNG

Lẩu mắm – Lẩu của người miền Tây
Bạc Liêu nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long nên được thiên nhiên ban tặng cho sản vật trù 
phú. Chính vì thế, nồi lẩu mắm Bạc Liêu là nơi hội tụ 
tinh túy ẩm thực của đất miền Tây. Lẩu mắm là món 
ăn của ba nền văn hóa Việt – Chăm – Khmer nên nó 
mang hương vị rất đặc biệt.

Nguyên liệu làm ra lẩu mắm rất đỗi dân dã. Chút 
thịt cá bông lau, lủng lẳng vài con tôm con mực, 
thêm một rổ rau muống, rau đắng, bông súng và cả 
bông điên điển là đã có ngay một nồi lẩu sịnh soạn. 
Đáng nói nhất là cá mắm, đây là nguyên liệu chính 
làm nên hương vị đặc trưng của lẩu mắm.

Đặc sản bánh tằm Ngan Dừa  
Bánh tằm không còn là món ăn xa lạ đối với 

người miền Tây. Nhưng nếu muốn ăn bánh 
tằm chính tông thì phải về Bạc Liêu thử ngay 
món bánh tằm ngan dừa. Bánh tằm ở Bạc 
Liêu được làm từ bột gạo tẻ lúa mùa nên rất 
thơm, lại vừa dai vừa dẻo. Ngoài ra, bánh tằm 
Ngan Dừa càng ngon hơn khi kết hợp với sợi 
bì nguyễn. Rưới lên đĩa bánh một ít nước sốt 
cà chua và nước mắm tỏi ớt để thưởng thức 
thì quả là tuyệt vời.

Bún bò cay  
Một trong những món ngon Bạc 

Liêu phải kể đến món bún bò cay đặc 
biệt tại đây. Tô bún bò càng sẫm hòa 
cùng sợi bún trắng tinh, phía trên lấp 
đầy bởi thịt bò mềm sụn. Đúng với cái 
tên của nó, món bún bò này khá cay, 
sợi bún mềm ngấm chung với vị đậm 
đà của nước lèo thì quả là kích thích 
vị giác. Để tô bún bò cay thêm ngon 
thì phải thêm vào chút rau sống như 
rau muống bào, giá cùng bắp chuối, 
lại thêm chút rau quế cho thơm.

Bún nước lèo
Nếu bạn không biết ăn gì ở Bạc Liêu thì 

hãy thử ngay món bún nước lèo ở đây nhé! 
Cái riêng của bún nước lèo Bạc Liêu là nước 
dùng được nấu từ mắm cá nên thường bị 
nhầm lẫn là bún mắm. Ngoài ra, tô bún còn 
là tổ hợp của cá lóc đồng, tép bạc và củ ngải 
nên có vị riêng khó cưỡng. Sẽ càng ngon hơn 
nếu bỏ thêm rau sống và chút chanh ớt vào 
tô nước lèo.
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Bún xào nem nướng
Bún xào nem nướng là một trong những món ăn đặc sản Bạc Liêu nổi tiếng 

khắp nơi. Không chỉ vừa thơm vừa ngon mà còn cực kỳ dễ ăn, không bị ngấy. 
Sợi bún trắng mềm xào chung với thịt heo thái mỏng, thêm chút tỏi và sả băm 
nhuyễn. Để một lớp nem nướng than được tẩm ướp vô cùng tỉ mỉ lên phía 
trên. Rắc thêm ít động phộng và nước mắm cay thì ngon không gì bằng.

Đặc sản bánh củ cải  
Bánh củ cải là một phần không thể thiếu 

trong nền ẩm thực Bạc Liêu. Có thể nói đây 
vừa là món ăn vặt, vừa là bữa sáng dân dã 
cho tất cả mọi người. Bánh củ cải tuy nhìn 
đơn giản nhưng ăn vào vô cùng lạ miệng. 
Bánh không chỉ có mùi vị đậm đà của tôm, 
beo béo của thịt mà còn có chút hăng hăng ở 
sống mũi vô cùng độc đáo. Chính vì thế, nó 
đã trở thành đặc sản dành cho những khách 
phương xa khi đến du lịch Bạc Liêu.

Đuông chà là 
Về miền Tây phải thử ngay món đuông 

dừa, nhất là đuông chà là ở Bạc Liêu. Những 
con đuông trắng muốt, báo ngậy được 
người dân bắt và sơ chế. Những món đặc 
sản từ đuông chà là này luôn được nhiều 
du khách ưa chuộng. Nhất là đuông nướng, 
đuông tắm mắm hay chiên giòn đều được 
giữ nguyên vị béo từ đuông.

Cá kèo nấu giấm 
Về miền Tây, du khách không lạ gì món ăn 

chế biến từ cá kèo. Nhất là món cá kèo nấu 
giấm ở Bạc Liêu làm nhiều người khó quên. 
Chỉ đơn giản là cá kèo được làm sạch, cho 
vào nước sôi rồi thêm giấm và vài gia vị cho 
đậm đà. Món này ăn với cơm trắng hay với 
bún đều ngon. Đặc biệt, có thể thêm rau vào 
ăn như lẩu.

Mắm chua không xương 
Khi nhắc đến đặc sản Bạc Liêu, không thể 

không kể đến món mắm chua không xương 
Vĩnh Hưng. Mắm chua Bạc Liêu này được 
làm từ những con cá rô và cá sặc đồng tươi 
ngon. Qua quá trình chế biến và tẩm ướp 
kỳ công, món mắm chua không xương này 
đã trở thành đặc sản Bạc Liêu làm quà nổi 
tiếng. Thường thì người ta sẽ ăn kèm mắm 
chua với gỏi cuốn, hay chỉ đơn giản là đem 
chưng với trứng để làm tăng thêm hương vị.

Cốn xại – Xá bấu
Lần đầu nghe tên Cốn xại – Xá bấu, bạn sẽ 

cảm thấy lạ, nhưng thật ra nó là tổ hợp của 
rau cải muối. Làm xá bấu khá đơn giản, củ cải 
tươi đem rửa sạch, cắt miếng rồi đem phơi 
nắng cho đến khi héo hẳn. Sau đó trộn ướp 
với muốn hột, thêm chút gia vị cho ngấm vào 
củ cải là có thể dùng ngay. Còn cốn xại cũng 
tương tự, nhưng lúc tẩm ướp thì thêm chút 
rượu. Để vào cốn xại trong khoảng 2 tuần là 
có thể dùng.

Bồn bồn  
Bồn bồn là một trong những loại rau mọc 

dại đặc sản tại Bạc Liêu. Cây bồn bồn sau 
khi hái sẽ được rửa sạch, lấy phần non màu 
trắng rồi sơ chế. Bồn bồn có thể đem nấu 
canh với nước cốt dừa hoặc xào chung với 
thịt bò hay tôm khô đều góp phần vào bữa 
ăn của gia đình. Bồn bồn mộc mạc, dân dã 
giờ đã trở thành đặc sản cho du khách mỗi 
khi về xứ Bạc Liêu.
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đẩy mạnh hành trình tiếp sức tuyến đầu trong giai đoạn 
cao điểm chống dịch  tại 50 bệnh viện trên cả nước
Chung  vai sát cánh cùng cả nước 
trong những ngày chống dịch 
cao điểm, Công ty Cổ phần Sữa 
Việt Nam (Vinamilk) đã tiếp tục 
hành trình trao tặng hàng trăm 
ngàn sản phẩm dinh dưỡng thiết 
yếu đến lực lượng y tế tuyến đầu 
chống dịch tại 50 bệnh viện điều 
trị, bệnh viện thu dung và các khu 
cách ly trên cả nước.

Đây là hoạt động tiếp nối hành trình tiếp sức 
tuyến đầu thuộc chiến dịch “ Bạn Khỏe 
Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” do Vinamilk 

triển khai, với ngân sách dành cho hỗ trợ chống 
dịch và cộng đồng trong khuôn khổ chiến dịch là 
hơn 20 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ, lực lượng 
y tế tuyến đầu của cả nước đang dốc toàn lực cho 
cuộc chiến chống dịch Covid-19 với sự bùng phát 
mạnh trở lại của dịch từ cuối tháng 4 đến nay. 
Những ngày này, người dân cả nước cũng hướng 
về tuyến đầu với tất cả sự tri ân, cảm kích vì những 
nỗ lực và hy sinh của họ để bảo vệ sức khỏe, sự an 
toàn của nhân dân trước đại dịch.  

Với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn và 
tiếp sức lực lượng tuyến đầu trong giai đoạn chống 
dịch cao điểm này, Vinamilk đã tiếp tục triển khai 

hoạt động trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 
50 bệnh viện trên cả nước. Đây cũng là món quà 
tinh thần, tấm lòng của tập thể nhân viên Vinamilk 
gửi đến tuyến đầu với lời chúc “Tuyến đầu khỏe 
mạnh, vì Việt Nam khỏe mạnh”.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Tp. Hà Nội), hiện 
điều trị khoảng 170 bệnh nhân Covid-19, trong đó 
có nhiều bệnh nhân nặng, vì vậy, áp lực và cường 
độ làm việc của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện rất 
lớn. Tiếp nhận những món quà từ Vinamilk, Bác sĩ 
Nguyễn Văn Học, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, 
Bệnh viện Đức Giang chia sẻ: “Để đảm bảo nguồn 
năng lượng trong thời gian điều trị bệnh nhân 
Covid, ngoài chế độ dinh dưỡng hàng ngày thì việc 
được hỗ trợ bổ sung vitamin, khoáng chất, sữa, hoa 
quả từ bệnh viện, các nhà hảo tâm cũng là nguồn 
động lực về tinh thần với nhân viên y tế chúng tôi. 
Chúng tôi rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được 
sự quan tâm từ các tập đoàn dành cho đội ngũ 
nhân viên y tế. Hy vọng cùng nhau, chúng ta sẽ đẩy 
lùi dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe của người dân.”

Chuỗi hoạt động tiếp sức tuyến đầu cũng đã được 
Vinamilk tổ chức thực hiện đồng loạt tại nhiều bệnh 
viện cả nước như Bệnh viện Việt Đức (Tp. Hà Nội), 
Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương 
Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ (Tp. Đà Nẵng), Bệnh 
viện Phụ sản Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa Thành 
phố CầnThơ… Tại TP.HCM, địa phương hiện là điểm 
nóng về dịch, Vinamilk cũng hỗ trợ gần 100.000 sản 
phẩm tại 15 bệnh viện điều trị, bệnh viện thu dung, 
dã chiến, các điểm cần hỗ trợ của thành phố. 

Trước đó, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, 
Vinamilk cũng đã trao tặng 3.000 “món quà sức khỏe” 
cho đội ngũ y bác sĩ cùng gia đình tại 10 bệnh viện ở 
nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An...

Các sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ tuyến đầu được 
Vinamilk lựa chọn không chỉ đảm bảo cung cấp 
dinh dưỡng, năng lượng, mà còn phải tiện sử dụng, 
dễ bảo quản, phù hợp với điều kiện làm việc thực tế 
của các y bác sĩ. Cụ thể như sữa uống dinh dưỡng 

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Tp. Hà Nội) nhận “món quà sức khỏe” từ Vinamilk

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, 
Vinamilk luôn tích cực trong các hoạt động 
cộng đồng, chăm sóc trẻ em, tiếp sức tuyến 
đầu và chung tay cùng Chính phủ chống 
dịch với tổng ngân sách đóng góp hơn 85 tỷ 
đồng. Từ đầu năm đến nay, hơn 2,5 triệu sản 
phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk dành 
trao tặng, hỗ trợ trong nhiều hoạt động 
cộng đồng thiết thực.

Trong đó, chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt 
Nam Khỏe Mạnh” là chương trình đặc biệt 
được Vinamilk thực hiện nhân dịp kỷ niệm 
cột mốc 45 năm thành lập công ty với mong 
muốn trao tặng “món quà sức khỏe” đến 
với trẻ em, cộng đồng và tuyến đầu chống 
dịch, chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Các sản phẩm dinh dưỡng đã được gửi đến tận tay các cán bộ y tế 
trong những ngày giãn cách xã hội tại nhiều địa phương

Sure Prevent Gold dạng chai, bổ sung 29 dưỡng 
chất thiết yếu giúp tăng cường sức đề kháng và 
sức khỏe tổng thể; Sữa chua uống Probi giúp tăng 
kháng thể IgA hiệu quả, cải thiện sức khỏe hệ miễn 
dịch; Sữa tươi Green Farm bổ sung dinh dưỡng hay 
sữa đặc Ông Thọ dạng tuýp tiện lợi, phù hợp cho 
những bữa ăn nhanh của các y bác sĩ…

Trong điều kiện quy định giãn cách xã hội đang 
được áp dụng ở các địa phương trên cả nước, việc 
điều phối, vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn, 
trở ngại. Tuy nhiên, với những nỗ lực duy trì sản 
xuất, cung ứng, Vinamilk vẫn đảm bảo các sản 
phẩm dinh dưỡng thiết yếu cho người dân trong 
giai đoạn này và đồng thời đẩy mạnh thực hiện các 
chương trình cộng đồng, tiếp sức tuyến đầu. 

“Kho vận TP.HCM của Vinamilk hiện áp dụng “3 
tại chỗ”, cán bộ-công nhân viên được tiêm vắc-
xin, trang bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ cần thiết để 
phòng dịch, đảm bảo công tác giao nhận hàng hóa 
an toàn. Từ những ngày đầu bùng dịch, công ty đã 
tổ chức rất nhiều đợt ủng hộ, tiếp sức đội ngũ y tế 
tuyến đầu. Tuy giai đoạn này, việc chuyển các sản 
phẩm đến các bệnh viện, khu cách ly gặp nhiều trở 
ngại nhưng các nhân viên công ty đều nỗ lực hết 
sức, không ngại khó khăn, miễn sao đưa sản phẩm 
đến được với tuyến đầu nhanh chóng nhất.” - Anh 
Lê Đức Thọ, Giám đốc Kho Vận TP.HCM cho biết. n

LH

VINAMILK
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KIÊN TRÌ BÁM CHỐT, NGĂN CHẶN 
NGUỒN LÂY LAN DỊCH BỆNH TIỀM ẨN

TIỀN GIANG: 

BÁ VƯƠNG 

Vượt qua những khó khăn về điều 
kiện sinh hoạt, bất lợi về thời tiết, 
lực lượng làm nhiệm vụ tại các 
chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh Tiền Giang thật sự 
trở thành những “lá chắn thép” 
trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.

Cùng với các giải pháp kiểm soát chặt công 
tác phòng, chống dịch trong các khu công 
nghiệp, cộng đồng dân cư nhằm đánh 

chặn từ xa các nguồn lây nhiễm dịch bệnh, Tiền 
Giang cũng siết chặt công tác kiểm soát việc di 
chuyển ra, vào tỉnh.

Kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ 
hàng đầu

Tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Phú Mỹ (huyện 
Tân Phước). Chốt kiểm soát được che rạp, dựng tạm 
bên đường trong không gian nhỏ hẹp lởm chởm đất 
đá. Đó là nơi làm việc, sinh hoạt, ăn nghỉ của hơn 10 
người. Trong cái nóng oi bức, hầu như trên mặt ai 
cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng luôn đảm bảo công việc 
đã được phân công.

Trung tá Nguyễn Hoàng Trương, Đội trưởng Đội 
Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Tân 
Phước, Tổ trưởng Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã 
Phú Mỹ cho biết, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của chốt 
rất tạm bợ, còn nhiều khó khăn nhất định. Để đảm 
bảo sức khỏe cho mọi người, chốt phân công các 
thành viên nấu ăn tại chỗ và chia ca để nghỉ ngơi.

Bà con ở đây thấy anh em trực chốt cực khổ nên 
có mớ rau, con cá cũng ủng hộ cho chốt. Hơn 2 
tháng qua, với tinh thần quyết tâm cao, đặt nhiệm 
vụ chính trị là kiểm soát dịch bệnh lên hàng đầu, 
lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt luôn đồng cam, 
cộng khổ để vượt qua mọi khó khăn hoàn thành 
nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

“Ở đây, trời nắng còn đỡ, chứ trời mưa thì mái 
che tốc lên hết, tạt vào nơi làm việc, anh em phải 
ngồi xúm lại một góc không ướt. Có những lúc gió 
quá, anh em từng người phải đứng ôm từng cây 
cột để lều không bị bay. Khó khăn là vậy, nhưng tư 
tưởng anh em luôn vững vàng, không nao núng, 
quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình 
như một số đồng chí trong lúc làm nhiệm vụ dù bị 
cách ly y tế do tiếp xúc với các trường hợp F nhưng 
khi vừa hoàn thành cách ly, anh em vẫn vui vẻ trở 
về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trực chốt. Hiện tại, 
chốt có 14 người phải đi cách ly y tế trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ” - Trung tá Nguyễn Hoàng 
Trương chia sẻ thêm.

Là trường hợp bị cách ly y tế trong quá trình làm 
nhiệm vụ, Đại úy Lê Minh Hùng, Ban Chỉ huy Quân 
sự huyện Tân Phước chia sẻ, do thực hiện nhiệm 

vụ nên đến nay đã 2 tháng anh chưa về nhà. Dù 
điều kiện làm việc sinh hoạt còn nhiều khó khăn 
nhưng bản thân anh Hùng cùng mọi người tại chốt 
trực luôn cố gắng vượt qua. Gia đình cũng chia sẻ 
và thông cảm với công việc nên anh Hùng luôn an 
tâm công tác.

Tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Hương 
(Quốc lộ 1, xã Tân Hương, huyện Châu Thành) khi 
cơn mưa vừa thoáng qua giúp cho tiết trời có phần 
bớt oi bức. Giờ đây, nắng mưa hay mùi nhựa đường 
bốc lên nồng khoang mũi dường như trở thành thứ 
gì đó quen thuộc đối với lực lượng làm việc tại chốt. 
Bởi lẽ, hơn 2 tháng ròng, các lực lượng làm nhiệm 
vụ đã ngày đêm bám chốt trên tuyến đường huyết 
mạnh dẫn về các tỉnh miền Tây.

Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm, cán bộ Phòng Cảnh 
sát giao thông, Công an tỉnh chia sẻ: “Hơn 2 tháng 
qua, các lực lượng trong Tổ công tác gặp khó khăn 
nhất là về thời tiết. Dù trời nắng hay mưa thì các 
lực lượng luôn túc trực 24/24 giờ, nỗ lực hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm 
nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, các lực lượng thường 
xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều người dân đi từ 
vùng dịch về địa phương.

Do vậy, mọi người luôn sử dụng trang thiết bị bảo 
hộ y tế và tuân thủ các quy định về phòng, chống 
dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn 
có trường hợp lực lượng trực chốt tiếp xúc với người 
dân là F0, F1. Sau khi biết được thông tin, những 
lực lượng này đã tuân thủ việc thực hiện cách ly y 
tế. Sau khi hoàn thành cách ly, mọi người lại tiếp 
tục quay trở lại làm nhiệm vụ với quyết tâm cao mà 
không hề có tâm lý chùn bước hay dao động”.

Ngày giãn cách trên ngã ba sông 
Vàm Cỏ

Chốt kiểm soát số 8 được thành lập vào ngày đầu 
tháng 7/2021, đặt tại ngã ba sông Vàm Cỏ, thuộc 
ấp 4, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Tổ có 17 thành 
viên. Bao gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông 
đường thủy, Thanh tra sở giao thông vận tải, Chi 
cục quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Công an xã 
Hòa Định, Công an thị trấn Chợ Gạo, quân sự thị xã 
Gò Công, y tế huyện Chợ Gạo. Với chế độ hoạt động 
24/24, tổ công tác tại đây chia làm 4 ca trong ngày, 
kiểm soát các phương tiện thủy từ thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh đi qua Tiền Giang hoặc đi vào 
địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tổ công tác bao gồm nhiều thành phần, công 
việc, lĩnh vực công tác khác nhau. Nhưng khi đến 
đây, họ cùng chung 1 nhiệm vụ chống dịch và 
chung 1 quyết tâm phải chiến thắng. Vì vậy, họ 
cùng chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn từ 
nơi ăn, chỗ nghỉ đến điều hành, thực hiện nhiệm 
vụ. Khó khăn nhất là nơi đóng chốt, tổ đã được 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng 
dầu Sông Tiền Chợ Gạo cho mượn nhà kho. Công 
an tỉnh bố trí 1 lều tạm. Nhà kho khoảng 20 m2 vừa 
là nơi ăn, nghỉ, vừa là nơi làm việc của 17 người. 
Chủ yếu, mọi người ngủ võng. Ngày mưa, có gió 
lớn, mọi người chia nhau giữ từng trụ sắt để lều, 
bạt không bị gió cuốn. Nhưng, tất cả đều nhận thức 
rằng, đó là khó khăn chung của các nơi khi xảy ra 
dịch bệnh nên đều nêu cao tinh thần chia sẻ, cảm 
thông và quyết tâm đương đầu, khắc phục bằng 
mọi giá để vượt qua.

Trong thời gian giãn cách, không có nhiều 
phương tiện lưu thông qua khu vực ngã ba sông 
Vàm Cỏ, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 phương 
tiện, khoảng 70 người và một số phương tiện 
neo đậu trong khu vực cũng như người dân trên 
phương tiện. Tổ kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đảm 
bảo nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch. 
Trong đó, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn vì 
điều kiện, đặc điểm sông nước, người dân ít tiếp 
cận với các phương tiện thông tin đại chúng, nên 
hạn chế cập nhật tình hình thông tin dịch bệnh và 
các biện pháp phòng, chống. Hiện tại, hầu hết đều 
chấp hành tốt.

Không có trường hợp vi phạm quy định về phòng, 
chống dịch phải xử lý. Đó là điều phấn khởi đối 
với tổ công tác tại chốt số 8. Mọi người cùng nhắc 
nhau phải nêu cao tinh thần công tác, chung tay 
phòng, chống dịch để chốt sớm kết thúc nhiệm vụ, 
toàn dân chiến thắng dịch bệnh. n

Lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 
Tân Hương, huyện Châu Thành

Đội tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19

Kiểm soát trên phương tiện thủy
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HÀ GIANG - VƯƠN LÊN 
TỪ NHỮNG MẢNH VƯỜN

PHƯƠNG KHÁNH

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2025 đã ban 
hành Nghị quyết 05/NQ-TU về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế 
vườn hộ để tạo sinh kế, với kỳ vọng giảm nghèo bền vững cho đồng 
bào các dân tộc trên vùng cao nguyên đá.

Ở vùng Cao nguyên đá Hà Giang, đá tai mèo 
nhiều hơn đất; bởi vậy, việc canh tác của 
người dân rất vất vả, kém hiệu quả. 

Đánh thức những vùng đất          
“ngủ quên”

So với các huyện vùng thấp, Cao nguyên đá 
Đồng Văn có địa hình canh tác đặc thù, đá nhiều 
hơn đất. Nằm ở “cửa ngõ” vùng Công viên Địa chất 
toàn cầu - huyện Quản Bạ được đánh giá đi đầu 
trong quá trình cải tạo vườn tạp (CTVT), trở thành 
hình mẫu cho nhiều địa phương đến tham quan, 
học tập. Trong 146 hộ đang CTVT, hiện có trên 30 
hộ tại xã Thanh Vân, Đông Hà, thị trấn Tam Sơn mở 
rộng đất canh tác bằng phương pháp bù đất, lấp 
đá, diện tích đạt 6 ha. Một số nơi CTVT gắn với cải 
tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm ở khu dân 
cư kiểu mẫu; bố trí kinh phí cho các hộ vay vốn 
theo hình thức có thu hồi; có những hộ vừa được 
xóa nhà tạm, vừa tham gia CTVT. Đây là điều hết 
sức nhân văn, tạo sự thống nhất chung trong nhận 
thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và 
nhân dân để cùng chung sức giúp đỡ hộ nghèo, 
cận nghèo CTVT.  

Là một trong những hộ CTVT làm du lịch sinh 
thái nhà vườn kết hợp với dịch vụ homestay, một 
phụ nữ ở thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ chia sẻ: “Gia 
đình tôi đã cải tạo mảnh vườn rộng 2.000 m2 để 
trồng 300 cây mận, đào và trồng rau theo mùa, 
nuôi thêm gà, cá. Những cây trồng này là đặc sản, 
phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của vùng. Du 
khách đến đây, vừa được hòa mình vào nét văn 
hóa truyền thống, thưởng thức những món ăn của 
đồng bào dân tộc Dao, vừa được trải nghiệm làm 
vườn, thu hái quả. Tôi hi vọng sẽ thu hút khách du 
lịch và nâng cao thu nhập cho gia đình”. 

Khi thăm mô hình CTVT của hộ nghèo Hoàng Văn 
Xạ, thông Làng Thượng, xã Khuôn Lùng (Xín Mần). 
Sắp xếp, quy hoạch lại mảnh vườn, một hộ dân 

trồng xen canh 850 m2 cây hoài sơn, chanh bốn 
mùa, rau và bí thơm. Trong những cây trên, hoài 
sơn là loại dược liệu quý để điều chế thuốc chữa 
bệnh, có giá bán trung bình từ 100 - 120 nghìn 
đồng/kg. Ở khu đất khác, ông đào ao, thả cá giống, 
quy hoạch chuồng trại nuôi gà, lợn. Quá trình CTVT 
thành một chu trình khép kín, phát triển kinh tế 
tổng hợp theo hướng vườn – ao - chuồng.  

Không chỉ tạo điểm nhấn cho nông nghiệp, nông 
thôn ở các huyện vùng cao, Nghị quyết 05 đã thêm 
“màu no ấm” trên những mảnh vườn thuộc vùng 
động lực của tỉnh. Cuộc tái thiết những vùng đất 
khô cằn, gieo mầm xanh cho đất, tiến tới “xóa sổ” 
các vườn tạp trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế 
vườn, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền 
vững là chủ trương thiết thực của tỉnh ta trong giai 
đoạn 2021 - 2025. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, sự quyết tâm, bền bỉ của người nông dân, 
những mảnh vườn đầy cỏ hoang, cây dại đang 
đong đầy màu xanh hy vọng.

Huyện Vị Xuyên là địa phương đầu tiên trong 
toàn tỉnh triển khai, thực hiện CTVT theo Nghị 
quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh. Trong khí thế vui 
mừng, phấn khởi xen lẫn niềm tin, Vị Xuyên đã tập 
trung dồn lực để đưa nghị quyết vào cuộc sống 
theo quan điểm chỉ đạo của tỉnh “Dễ làm trước, 
khó làm sau”, đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

Lan tỏa mô hình kinh tế bền vững
Sau Linh Hồ, các xã, thị trấn của huyện bắt tay 

vào chỉnh trang vườn hộ. Có những nơi như xã 
Phong Quang đã xây dựng vườn mẫu trồng cây 
Hồng không hạt, Thanh long, nhãn, mít, vải, diện 
tích đạt 30,7 ha. Chờ ngày thu hoạch các cây trồng 
lâu năm, các hộ dân đã “lấy ngắn, nuôi dài” trồng 
xen canh rau, củ cung cấp ra thị trường. Ước tính, 
trong 10 hộ làm điểm, mỗi hộ tăng thêm thu nhập 
ít nhất 20 triệu đồng/năm từ các cây ngắn ngày. 
Người dân cải tạo vườn để trồng 300 gốc thanh 
long ruột đỏ. Mùa nào thức nấy, tận dụng những 
khoảng đất trống, trồng dưa hấu, mướp, rau ngót, 
mồng tơi... cho thu hoạch quanh năm. Trên mảnh 

Hộ dân thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ chăm sóc cây mận Tam hoaNgười dân cải tạo vườn để chuyển đổi cây trồng có 
giá trị cao hơn

vườn, người dân thiết kế lại chuồng trại để nuôi 
ngan, gà, vịt. Cứ vậy, mỗi thứ cho thu nhập đều 
đặn, dần dần họ tiết kiệm được một khoản lớn, kinh 
tế ngày một khấm khá.

Sau tháng cao điểm phát động, hiện tại, huyện 
Vị Xuyên có 136 hộ nghèo, cận nghèo thực hiện 
CTVT. Tổng diện tích cải tạo đạt trên 97.000 m2. Đa 
số là trồng cây ăn quả, rau và phát triển chăn nuôi. 
Qua trao đổi, lãnh đạo Huyện ủy Vị Xuyên cho biết: 
“Cụ thể hóa Nghị quyết 05, huyện đã xây dựng 
quy trình và ban hành hướng dẫn về bộ giống cây 
trồng, vật nuôi trong quá trình CTTV theo đặc thù 
từng vùng. Từ xã, thị trấn cho đến các thôn, bản 
xa xôi đều niêm yết chính sách, quy trình cải tạo 
vườn, giúp người dân dễ thấy, dễ hiểu và làm theo. 
Không chỉ hộ nghèo, cận nghèo, các hộ trung bình 
trở lên cũng tự ý thức CTVT. Đất không phụ công 
người, màu xanh bắt đầu sinh sôi, nảy nở, người 
dân đã vững tâm bởi nhìn thấy cơ hội thoát nghèo 
trên chính mảnh vườn của gia đình”.

Tỉnh Hà Giang có đến 86% dân số ở khu vực nông 
thôn và phần lớn nguồn thu nhập phụ thuộc từ 
sản xuất nông nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn đó, 
Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về CTVT ra 
đời được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn lâu nay về tư 
duy, nhận thức của người dân trong phát triển kinh 
tế vườn hộ. Với sự thống nhất toàn diện cho chủ 
trương lớn này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết 
định thành lập Ban Chỉ đạo CTVT cấp tỉnh; lần 
lượt các huyện, thành phố, các xã, thị trấn cũng 
thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện CTVT. Với mục 
tiêu hướng đến người nghèo, HĐND tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND về chính 
sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và 
phát triển bền vững cây cam Sành, giai đoạn 2021 
- 2025. Mức vay vốn tối đa dành cho hộ nghèo, cận 
nghèo là 30 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng 0% trong 
vòng 30 tháng. Ngay sau đó, UBND tỉnh phê duyệt 
Đề án CTVT, sớm đưa mục tiêu trở thành hiện thực.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 
hơn nửa năm triển khai, toàn tỉnh có 655 hộ nghèo, 
cận nghèo đăng ký CTVT, đạt trên 160% kế hoạch; 
255 hộ đang CTVT. Lũy kế đến nay, tổng diện tích 
CTVT là 662.192 m2. Trong đó, cải tạo trồng cây ăn 
quả 449.661 m2; trồng rau, đậu, lạc 132.000 m2; 
chăn nuôi thủy sản trên 21.830 m2; làm chuồng 
trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm hơn 38.995 m2; 
xếp đá, đổ đất tạo vườn trên 19.000 m2. Kinh phí 
huy động nguồn lực xã hội hóa 1,2 tỷ đồng và huy 
động 12.963 ngày công giúp dân CTVT. Cùng với 
đó, có 617 hộ không thuộc đối tượng hưởng chính 
sách đã triển khai xây dựng vườn mẫu. Những con 
số ấn tượng như “luồng gió mới” dần tạo sức lan 
tỏa, sức sống mới cho sự phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn. n
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PHÒNG DỊCH BỆNH 
BẰNG LUẬT TỤC 
Ở BUÔN LÀNG XƯA

THY THÊU

Thời xưa, đời sống của đồng bào 
miền núi rất khó khăn, đi liền với đói 
nghèo, lạc hậu thì dịch bệnh thường 
xuyên xảy ra. Đồng bào ở các buôn 
làng xưa có nhiều cách để phòng, 
chống dịch bệnh.

Ngày xưa, đồng bào các dân tộc thiểu số ở 
vùng cao miền núi, đời sống còn nhiều khó 
khăn, các dịch vụ y tế hầu như không có. 

Đi liền với đói nghèo, lạc hậu là dịch bệnh thường 
xuyên xảy ra. Từ đó, đồng bào có nhiều cách để 
phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh. Đặc biệt, luật 
tục (tập quán pháp) của đồng bào đều có những 
quy định xử phạt nghiêm khắc để ngăn ngừa, 
phòng, chống dịch bệnh.

Q uy  đ ị n h  ng h iê m  ngặt  đ ể 
phòng  d ịch

Xưa kia, đồng bào các dân tộc ở vùng Trường Sơn 
- Tây Nguyên đều có những quy định nghiêm ngặt 
trong phòng, chống dịch bệnh.  Khi trong làng có 
dịch bệnh, người trong làng không được sang làng 
khác. Đồng bào thường làm dấu hiệu trên các con 
đường vào làng bằng cách chăng dây buộc ngang 
đường, trồng cây chặn lối đi lại. Khách hoặc người 
lạ vào làng thấy “dấu cấm đi” là biết có chuyện 
bất ổn, tín hiệu “nội bất xuất ngoại bất nhập” và 
tự giác rút lui ngay lập tức mà không cần có “đội 
cưỡng chế ”.

Khi trong làng xảy ra dịch bệnh, bà con không 
được ở nhà, không được tập trung đông người mà 
phải phân tán vào rừng, tự cách ly để khỏi bị lây 
nhiễm. Nếu người trong làng đi đến buôn làng khác 
khi đang bị dịch bệnh thì không được về làng ngay 
mà ở ngoài rừng, cách ly một thời gian khá lâu sau 
mới được về nhà. Người nhà và bà con trong làng 
dựng một cái túp lều trong rừng cho người bị nghi 
dịch bệnh tạm trú ở đó. Gia đình cung cấp đầy đủ 
đồ ăn hàng ngày. Người bị cách ly không được vào 
các chòi rẫy, không được xuống suối uống nước, 
tắm ở đầu nguồn để hạn chế nguy cơ lây nhiễm 
dịch bệnh ra môi trường nước. Thời gian ở trong 
rừng phải ít nhất từ 10-15 ngày.

Thuở đó, mỗi làng đều có hàng rào bảo vệ. Hàng 
rào xung quanh làng không những để bảo vệ cuộc 
sống dân làng mà còn là dấu hiệu phân định ranh 
giới, địa vực cư trú, sở hữu đất đai, dấu hiệu thông 
báo điều kiêng cữ cấm tuyệt đối người ngoài vào 
làng khi dịch bệnh.

Những thời điểm xảy ra dịch bệnh nguy hiểm thì 
người dân gia cố, làm mới hàng rào thành nhiều lớp 
rất chắc chắn. Các vị chủ làng, già làng có uy tín 
luôn khuyên bảo, nhắc nhở dân chúng thực hiện 
việc phòng chống dịch bệnh. Những người không 
tuân thủ sẽ bị bà con lên án. Đặc biệt, người nào vô 
tình làm lây lan dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến cuộc 
sống, tính mạng của người dân trong làng thì bị xử 
phạt nghiêm khắc.

Luật tục xử phạt nghiêm khắc
Luật tục của đồng bào có những quy định cụ thể 

về việc phân xử cho các đối tượng làm lây lan dịch 
bệnh. Nhiều điều luật đề cập khá rõ về việc phòng 
và chống dịch bệnh. Việc xét xử, phạt vạ những “tội 
trạng”, “tội danh” như “tội bị bệnh truyền nhiễm 
mà không khai báo”, “tội không khai báo người bị 
chết vì dịch bệnh”, “tội làm lây truyền dịch bệnh 
cho người khác”, “tội phao tin không đúng về dịch 
bệnh làm dân làng sợ hãi”, “tội xông vào làng bất 
chấp làng có cữ vì dịch bệnh”, ...

Bên cạnh xử tội làm lây lan dịch bệnh ở người, 
luật tục của đồng bào miền núi cũng có những điều 
luật quy định xử phạt đối với các tội làm lây dịch 
bệnh ở gia súc. Đó là “tội không trình báo với người 
đầu làng về có dịch trâu bò”, “tội không chăm sóc 
đàn gia súc của mình khi có dịch bệnh”...

Đơn cử, về “tội bị bệnh truyền nhiễm mà không 
khai báo”, luật tục Ê Đê viện dẫn như sau: “Khi bệnh 
lan rộng, lây đến các làng khác, nếu không có một 
ai, là đàn bà hay đàn ông chạy đi báo cho cây đa đầu 
suối, cây sung đầu làng, báo cho những kẻ trông coi 

những người em, những người cháu, dân làng (như 
vậy thì khác nào) họ đem trăn, đem rắn bỏ vào nhà 
người ta, khác nào kẻ thấy dân làng khỏe mạnh sinh 
ra ganh ghét. Như vậy, hắn là kẻ có tội, có chuyện 
phải đưa ra xét xử giữa người ta với hắn”.

“Tội làm lây lây lan dịch bệnh cho người khác”, 
luật tục Ê Đê quy định: “Những năm có thiên tai, 
hạn hán, thời tiết nóng nực, ông Đu, ông Điê (các 
vị thần tối cao trong hệ thống thần linh của người 
Ê Đê) thường gieo rắc tai họa. Hắn bị trời làm cho 
ốm đau, thế mà hắn không chịu kiêng cữ. Hắn như 
con voi của thần Cá Sấu đến cọ mình vào cây kcik, 
như con voi của thần Cá Sấu đến cọ mình vào cây 
kpang, hắn muốn truyền bệnh cho dân làng của tù 
trưởng nhà giàu. Vì hắn mà làm chết cả những tay 
cuốc, tay chà gạc giỏi giang, những người có tài 
tháo vát, khỏe mạnh. Vậy, có việc phải xét xử giữa 
người khác với hắn”.

Luật tục của dân tộc M’nông (phat duôih) có 
những quy định cụ thể về việc phân xử, xét xử 
cho các đối tượng làm lây lan dịch bệnh. Luật tục 
M’nông có hàng trăm “điều luật”, trong đó có đề 
cập khá rõ về việc phòng, chống dịch bệnh và xét 
xử, phạt vạ những trường vi phạm. Về “Tội gieo rắc, 
lây lan dịch bệnh cho người khác”, luật tục M’nông 
nói như sau: “Bon mình có bệnh lây truyền/Mình 
không được vào bon người khác/Nếu ta vào bon 
họ/Tức là truyền bệnh cho bon đó/Nếu bon họ có 
bệnh truyền nhiễm/Ta không được và bon của họ/
Nếu ta vào bon họ/Tức là rước bệnh về làng mình/
Mang bệnh về gây hại bon làng/Mang dây mây từ 
ngoài rừng xa/Làm cho bon làng bị gai đâm/Đổ 
nước tro làm cho giường mục”.

Đến nay, dù xã hội đã phát triển, song khi gặp 
dịch bệnh, việc đối phó với khủng hoảng này tùy 
theo điều kiện của từng vùng. Thực tế cho thấy, 
việc phòng ngừa dịch bằng cách ly, ngăn chặn 
từ xa trở nên hiệu quả trong việc đối phó với đại 
dịch Covid-19 đang bùng phát và diễn biến phức 
tạp trên toàn thế giới. Trong quá khứ, bằng nếp 
sống, cách ứng xử, luật tục...đồng bào các dân tộc 
ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên cũng đã tồn tại, 
vượt qua những cơn nguy nan và từ đó hình thành 
ý thức, kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch 
bệnh, bảo vệ cuộc sống buôn làng. n

Làng M’nông xưa với với những ngôi nhà trệt rất dài. 
Ảnh: Jean- Marie Duchange

Buôn làng Êđê xưa. Ảnh tư liệu
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Theo thông tin cập nhật về giá 
tôm nguyên liệu tại các đại lý thu 
mua trên địa bàn tỉnh trong tháng 
7/2021, giá tôm nước lợ thương 
phẩm hiện nay đã giảm trung bình 
khoảng 10 ngàn đồng/kg so với 
tháng trước.

BẾN TRE KHUYẾN CÁO MỘT SỐ BẾN TRE KHUYẾN CÁO MỘT SỐ 
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TRONG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TRONG 
NUÔI TÔM NƯỚC LỢ VÀ SÒ HUYẾTNUÔI TÔM NƯỚC LỢ VÀ SÒ HUYẾT

Do từ tháng 7 đến tháng 8 là thời gian vào vụ 
thu hoạch chính của người nuôi tôm nước 
lợ, đồng thời ảnh hưởng một phần trước 

diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên giá tôm 
có giảm nhẹ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT)  cho biết: Qua khảo sát nắm thông 
tin thực tế các tổ chức, cá nhân tại những vùng 
nuôi tôm nước lợ tập trung trên địa bàn tỉnh, một 
số hộ nuôi tôm có tâm lý lo lắng do ảnh hưởng dịch 
bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó 
lường, nhiều hộ nuôi sò huyết nôn nóng thu hoạch 
trong khi sò chưa đạt cỡ lớn.

Ổn định hoạt động nuôi tôm nước 
lợ trong giai đoạn dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp

Nhằm ổn định hoạt động sản xuất tôm nước lợ 
và sò huyết trên địa bàn tỉnh trong thời gian đang 
diễn ra dịch bệnh Covid-19, Sở NN&PTNT khuyến 
cáo người nuôi thực hiện một số biện pháp quản lý. 
Đối với nuôi tôm nước lợ, các ao tôm nước lợ đang 
nuôi đạt cỡ tôm thương phẩm (100 đến 60 con/kg), 
môi trường ao, sức khoẻ tôm nuôi tốt còn khả năng 
nuôi về cỡ lớn (40 đến 20 con/kg) thì không vội thu 
hoạch. Giai đoạn này cần tăng cường sức đề kháng 
cho tôm bằng cách bổ sung đầy đủ dinh dưỡng 
như: Men tiêu hóa, vitamin C, các loại khoáng vi 
lượng, đa lượng...). Tuyệt đối không cho tôm ăn 
thừa thức ăn và tăng cường phòng bệnh gan tụy, 
bệnh đường ruột định kỳ trong suốt quá trình nuôi. 
Nếu có điều kiện nên san thưa để kéo dài thời gian 
nuôi và nâng kích cỡ tôm lớn sẽ có giá bán tốt hơn.

Đối với các ao đang chuẩn bị thả giống tôm 
nước lợ để nuôi, người nuôi cần chuẩn bị thật kỹ 
môi trường nước, khi đạt yêu cầu mới tiến hành 
thả giống (độ mặn >10%o, độ kiềm >80mg/l, pH: 
8.0-8.5).

Trong giai đoạn này, người nuôi tôm nước lợ nên 
ương giống từ 20 đến 25 ngày thả ra nuôi (nếu có 
ao ương), hoặc thả giống rải vụ (nếu có nhiều ao 
nuôi). Mật độ thả nuôi đối với tôm thẻ chân trắng 
trung bình 50 con/m2, tôm sú 15 đến 20 con/m2. 
Người nuôi tôm nước lợ chuẩn bị đầy đủ các vật tư 
đầu vào như: Thức ăn, thức ăn bổ sung, nhiên vật 
liệu… để chủ động trong sản xuất.

Đối với sò huyết, các bãi sò huyết nuôi đạt kích 

cỡ thương phẩm trung bình 100 con/kg, môi trường 
bãi nuôi, sức khoẻ sò huyết nuôi tốt thì người nuôi 
không cần vội thu hoạch, tiếp tục nuôi về cỡ lớn 
hơn (70 đến 50 con/kg) và theo dõi chặt chẽ sức 
khoẻ, môi trường bãi nuôi sò. Sò đạt cỡ lớn mà 
bãi nuôi có độ mặn xuống thấp thì thu hoạch bán 
không chờ giá.

Các bãi sò huyết chưa đạt cỡ thương phẩm 
>110con/kg, môi trường nuôi không phù hợp (độ 
mặn <5%o) thì cần di dời đến bãi nuôi nơi có môi 
trường phù hợp (độ mặn >5%o) để sò huyết sinh 
trưởng và phát triển, kéo dài thời gian nuôi để đạt 
kích cỡ lớn nhằm dễ bán hơn. Theo dõi chặt chẽ 
diễn biến thời tiết, dịch bệnh do các cơ quan có 
thẩm quyền thực hiện định kỳ; theo dõi tình hình 
dịch bệnh, tổ chức khoanh vùng, xử lý tốt khi dịch 
bệnh xảy ra, tuyệt đối không được xả thải bùn đáy 
ao và mầm bệnh ra kênh rạch tự nhiên khi chưa 
được xử lý.

Khi tôm, sò huyết nuôi đạt kích cỡ thương phẩm 
trong quá trình tiêu thụ gặp khó khăn, đề nghị 
người nuôi tôm, sò liên hệ cán bộ các xã hoặc cán 
bộ phòng NN&PTNT các huyện để được hỗ trợ.

Khung lịch mùa vụ thả giống nuôi 
tôm nước lợ năm 2021

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, nguy cơ xâm nhập mặn mùa 
khô năm 2020-2021 sẽ tiếp tục xuất hiện sớm và 
gay gắt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tương 
đương như năm 2015-2016 và có thể tương đương 
như mùa khô năm 2019-2020. Ảnh hưởng đến hoạt 
động nuôi tôm nước lợ năm 2021.

Để triển khai kế hoạch sản xuất nuôi tôm nước lợ 
năm 2021 đạt các chỉ tiêu UBND tỉnh giao, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo khung 
lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2021.

Cụ thể, nuôi tôm sú quảng canh, tôm rừng thả 

giống quanh năm. Tuy nhiên, để an toàn dịch bệnh 
người nuôi cần ngắt vụ cải tạo ao để diệt mầm 
bệnh ít nhất 1 lần/năm. Đối với nuôi tôm sú - lúa 
thả giống từ tháng 1 đến tháng 5/2021. Nuôi tôm 
sú thâm canh, bán thâm canh thả giống từ tháng 1 
đến hết tháng 9/2021.

Nuôi tôm chân trắng thả giống từ tháng 1 đến hết 
tháng 10/2021. Nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm 
canh trong hệ thống có mái che, có điều kiện cơ 
sở hạ tầng đảm bảo, kiểm soát tốt môi trường; chủ 
động trong công tác phòng chống thiên tai, dịch 
bệnh có thể thả giống nuôi quanh năm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý: 
Vào các tháng 2, 3 và 4/2021, dự báo cao điểm nắng 
nóng, xâm nhập mặn. Vì thế, khuyến cáo các vùng, 
cơ sở không chủ động được nguồn nước, hạ tầng 
không đảm bảo không nên thả giống tôm nuôi. Để 
tránh thiệt hại cho người nuôi tôm với loại hình 
luân canh tôm - lúa nên thả giống từ tháng 1 đến 
tháng 5/2021 và thu hoạch dứt điểm vào tháng 
8/2021.

Các tháng đầu năm độ mặn tăng dần từ cửa sông 
xâm nhập sâu vào nội đồng đến mùa mưa thì giảm 
dần, do đó người nuôi tôm nước lợ căn cứ vào độ 
mặn để thả giống tôm nuôi. Cụ thể, đối với tôm thẻ 
chân trắng từ 5 - 20‰, tôm sú 10 - 20‰.

Ngoài ra, người nuôi tôm nước lợ nên theo dõi kết 
quả quan trắc môi trường do Chi cục Thuỷ sản thực 
hiện đăng trên website của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Đài Truyền thanh các xã để chủ 
động triển khai vụ nuôi đạt hiệu quả.

Để ổn định hoạt động nuôi tôm nước lợ trong 
điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở 
NN&PTNT đề nghị UBND huyện Bình Đại, Ba Tri, 
Thạnh Phú, Giồng Trôm hỗ trợ chỉ đạo các phòng, 
đơn vị có liên quan triển khai khuyến cáo này đến 
các tổ chức, cá nhân nuôi tôm biển trên địa bàn 
biết, vận dụng tốt và sản xuất đạt hiệu quả. n

Ao nuôi tôm công nghệ cao theo phiên bản mới nhất ở tỉnh Bến Tre. Ao nuôi tôm nước lợ

BÁ VƯƠNG
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KIM OANH GROUP TẶNG THIẾT BỊ BẢO HỘ 
CHO PHÓNG VIÊN TÁC NGHIỆP VÀ ỦNG HỘ 
QUỸ VẮC-XIN PHÒNG, CHỐNG COVID-19
Vừa qua, Kim Oanh Group đã trao tặng nhiều thiết bị hỗ trợ tác nghiệp, 
phòng, chống Covid-19 thiết yếu cho các phóng viên tại TP.HCM, Bình 
Dương và Đồng Nai.

Với mong muốn hỗ trợ và chia sẻ một phần 
khó khăn của các phóng viên do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, Kim Oanh Group 

đã trân trọng trao tặng những thiết bị hỗ trợ tác 
nghiệp, phòng chống Covid-19 cho các phóng 
viên đang tác nghiệp tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình 
Dương. Các thiết bị phòng, chống Covid-19 bao 
gồm: khẩu trang N95, kit xét nghiệm Covid-19, 
kính chống giọt bắn, đồng hồ Sp02, trang phục 
bảo hộ y tế…

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh 
Group bày tỏ: “Mặc dù những phần quà có giá trị 
không nhiều nhưng đó là tấm lòng và nỗ lực của 
doanh nghiệp. Kim Oanh Group hy vọng những 
trang thiết bị này có thể phần nào giúp các anh chị 
phóng viên yên tâm công tác, hoàn thành sứ mệnh 
chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19 
trên mặt trận thông tin, tư tưởng và truyền thông 
đại chúng”.

Được biết, bên cạnh việc đồng hành cùng phóng 
viên đẩy lùi Covid-19, Kim Oanh Group còn thông 
qua Quỹ Từ thiện Kim Oanh tổ chức nhiều chương 
trình hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng 100 máy thở 
và hàng ngàn trang thiết bị y tế cho các bệnh viện 

tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 
các chốt kiểm soát dịch bệnh tại Bình Dương, tặng 
1.000 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn trong 
đại dịch… với tổng ngân sách thiện nguyện lên đến 
hàng chục tỷ đồng.

Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 cực 
kỳ nghiêm trọng với nhiều diễn biến phức tạp. 
TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương là 3 điểm nóng về 
số ca nhiễm Covid-19 trong cả nước. Do đó, công 
tác báo chí và hoạt động tác nghiệp của các anh/
chị phóng viên gặp rất nhiều khó khăn cũng như 
phải đối diện với những rủi ro về sức khỏe cho bản 
thân, gia đình.

Trước đó, ngày 27/5, tại Hà Nội, Kim Oanh Group 
đã tham dự lễ phát động đợt cao điểm quyên góp, 
ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam tổ chức. Chủ tịch HĐQT Đặng 
Thị Kim Oanh, đại diện Tập đoàn đã trao biểu trưng 
số tiền 5 tỉ đồng để mua vắc-xin phòng, chống 
Covid-19. Cũng trong thời điểm này, tại các tỉnh 
Đồng Nai và Bình Dương, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó 
Tổng Giám đốc Kim Oanh Group cũng đã trao bảng 
biểu trưng cho mỗi tỉnh 1 tỉ đồng cũng để mua vắc-
xin phòng ,chống dịch. n  CHÂU PHỤNG

Doanh nghiệp xuất khẩu sang EU 
ngắm đích mới

22,5 tỷ USD là lượng ngoại tệ mà Việt 
Nam đã thu về nhờ xuất khẩu một lượng 
hàng hóa lớn và đa dạng sang thị trường 
EU trong 7 tháng đầu năm 2021, tăng 15,5% 
so với cùng kỳ. Con số này được xem là ấn 
tượng trong bối cảnh đại dịch vẫn đang 
làm hạn chế thương mại toàn cầu.

Theo số liệu của Bộ Công thương, trong 
6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ tận dụng ưu 
đãi thuế của EVFTA với hàng xuất khẩu lên 
đến 29,09%. Nhiều mặt hàng nông, lâm 
nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có 
mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ 
năm 2019, như sản phẩm từ cao su đạt 61 
triệu USD, tăng 56,91%; gạo đạt 5,2 triệu 
USD, tăng 3,73; sản phẩm mây, tre, cói và 
thảm đạt 70,5 triệu USD, tăng 33,75%; rau 
quả đạt 63,8 triệu USD, tăng 12,5%.

Tuổi trẻ toàn quân tham gia hiến 
máu chống dịch

Do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân 
dân Việt Nam chỉ đạo, Ban Thanh niên 
Quân đội phối hợp Quân chủng Phòng 
không - Không quân, Quân đoàn 2, Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 
Quân y 103 tổ chức, chương trình đã diễn 
ra sôi nổi với sự tham gia của 1.200 cán 
bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội.

Chương trình được triển khai gắn chặt 
với các nguyên tắc phòng, chống dịch 
bệnh, đồng thời được chia ra hai địa điểm 
tổ chức. Tại Trường Quân sự Quân đoàn 
2, có 586 người đăng ký hiến máu. Trong 
khi đó, con số này ở Trường Trung cấp 
Kỹ thuật Phòng không - Không quân là 
536 người. Các cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên quân đội hiến khoảng gần một nghìn 
đơn vị máu, nhanh chóng bổ sung vào 
ngân hàng máu trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều 
chương trình hiến máu không thể diễn ra 
hoặc buộc phải thu hẹp quy mô.

Đại diện Kim Oanh Group trao bộ dụng cụ y tế phòng, chống Covid-19 cho các phóng viên tại Đồng Nai

Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó TGĐ Kim Oanh Group trao tiền hỗ trợ các tỉnh chống dịch
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Dạo chơi Phố cổThượng Hải
KHÁNH TRÂN

Khu phố cổ Thượng Hải là một phần xinh đẹp của Trung Quốc. Mặc 
dù Thượng Hải có thể chủ yếu nổi tiếng với các tòa nhà cao tầng, cơ 
sở hạ tầng và công nghệ hiện đại, nhưng nó cũng có một khía cạnh 
lịch sử rất đáng để thêm vào hành trình du lịch Thượng Hải.

Thành phố cổ Thượng Hải là một phần 
xinh đẹp của Trung Quốc. Mặc dù 
Thượng Hải có thể chủ yếu nổi tiếng 

với các tòa nhà cao tầng, cơ sở hạ tầng và công 
nghệ hiện đại, nhưng nó cũng có một khía 
cạnh lịch sử rất đáng để thêm vào hành trình 
du lịch Thượng Hải.

Khu phố cổ mang đến những điểm tham 
quan tuyệt vời và cổ kính, chẳng hạn như 
Vườn Yu cổ điển được xây dựng theo phong 
cách miền Nam Trung Quốc, Chùa Vàng, Nhà 
thờ Hồi giáo Xiaotayuan, Vườn Hoa Sen, Cầu 
Zigzag, Nhà giữa Hồ, nhà thờ Lignaloes... 
Những địa điểm này đều là những thắng cảnh, 
địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thượng Hải.

Khu phố cổ Thượng Hải cũng là nơi có các 
tòa nhà lịch sử với lịch sử lâu đời và phong tục 
độc đáo có thể được tìm thấy ở đây. Chúng 
phản ánh lối sống và truyền thống văn hóa của 
người Thượng Hải xưa và nay.

Vào mỗi mùa xuân và mùa thu, một hội chợ 
đền thờ được tổ chức tại Đền Vàng của Phố 
Cổ, và trong Lễ hội Đèn lồng, bạn có thể tìm 
thấy những chiếc đèn lồng truyền thống tại 
Hội chợ Đèn lồng. Vào tháng 10, khi Lễ hội Du 
lịch Thượng Hải đang diễn ra sôi nổi, nhiều 
chương trình nghệ thuật dân gian, ẩm thực 
địa phương và các buổi biểu diễn có thể được 
tìm thấy ở đây.

Những điều thú vị phố cổ 
Thượng Hải

Trong những con phố đó là một số nét cổ 
kính nhất của thành phố, bao gồm khu phức 
hợp vườn Yuyuan, với những hốc tường rợp 
bóng mát và những hồ cá lấp lánh... Các tòa 
nhà theo phong cách Trung Quốc và đền thờ 
Thần Thành phố, chưa kể đến vô số địa điểm 
cho một số món ăn Trung Quốc thực sự ngon 
- đó là những gì làm cho nơi này trở thành 
một địa điểm du lịch Trung Quốc hấp dẫn.

Tham quan Đền thờ Thần Thành phố: Đền 
thờ Thần Thành phố là một nơi phải ghé thăm 
ở phố cổ Thượng Hải. Đây là một ngôi đền Đạo 

Nét đẹp cổ kính nơi Phố cổ Thượng Hải

Khu phố cổ nằm trong lòng thành phố Thượng Hải hiện đại

Đền thờ Thần Thành phố

Một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thượng Hải
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giáo thực sự nổi tiếng, nằm ở trung tâm của 
phố cổ. Ngôi đền là một trong những ví dụ lớn 
nhất về kiến trúc truyền thống Trung Quốc ở 
Thượng Hải. Đền thờ Thần Thành phố được 
tưởng nhớ việc Thượng Hải được trao địa vị 
thành phố trực thuộc trung ương và đây là địa 
điểm tôn kính ba nhân vật Trung Quốc được 
tôn vinh là “Thần Thành phố”. Nhà thờ Hồi 
giáo Xiaotayuan, là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất 
Thượng Hải. Nó có một nhà thờ Hồi giáo dành 
riêng cho phụ nữ bên cạnh và kết hợp các 
phong cách kiến trúc truyền thống của Trung 
Quốc và Hồi giáo.

Một trong những điều thú vị nhất để làm ở 
phố cổ Thượng Hải là chiêm ngưỡng những 
tòa nhà và kiến trúc truyền thống. Bạn có thể 
dành hàng giờ chỉ để đi dạo xung quanh và 
chụp ảnh. Có những ngôi đền và nơi thờ tự 
khác trên khắp nơi trong phố cổ và bạn có thể 
ghé thăm vì chúng đều có kiến trúc rất đẹp.

Thư giãn tại Yu Garden: còn được gọi là khu 
vườn của sự mãn nguyện là một trong những 
điều tuyệt vời nhất để xem và làm ở phố cổ 
Thượng Hải. Đây là một khu vườn tư nhân 
theo phong cách nhà Minh, được xây dựng vào 
năm 1559.

Khu vườn đã được trùng tu nhiều lần. Nếu 
bạn yêu thích nhiếp ảnh thì ghé thăm Yu 
Garden là nơi hoàn hảo dành cho bạn. Có rất 
nhiều cây xanh - với những mảng màu đỏ, 
hồng và trắng - và những tòa nhà đầy màu sắc 
tuyệt đẹp theo phong cách truyền thống của 
Trung Quốc. Cho dù đó là buổi sáng hay cuối 
buổi chiều, những sắc thái đổ xuống khu vườn 
khi mặt trời di chuyển đều rất ngoạn mục.

Mua sắm ở phố cổ Thượng Hải có rất nhiều 
cửa hàng nhỏ, hầu hết trong số này là các nhà 
bán lẻ độc lập. Nhiều cửa hàng trong số này 
bán các mặt hàng truyền thống của Trung 
Quốc và đồ lưu niệm ngày lễ. Khi dạo quanh 
Phố Cổ và Vườn Yu ở Thượng Hải, bạn có thể 
thỏa mãn nhu cầu mua sắm của mình. Bạn 
sẽ tìm thấy cả những món quà lưu niệm đắt 
tiền hoặc những thứ “Made in China” có mặt 
trên khắp thế giới. Có rất nhiều lựa chọn thực 
phẩm, cả món ăn truyền thống của Trung 
Quốc và các thương hiệu quen thuộc hơn.

Có rất nhiều cửa hàng và quầy hàng bán 
đồ ăn ở Phố Cổ Thượng Hải. Bạn cũng có thể 
tìm thấy một màn trình diễn bánh bao Trung 
Quốc đang được làm và đó là một trải nghiệm 
du lịch khá thú vị. n

Yu Garden

Rất nhiều nhà hàng và quầy hàng bán đồ ăn ở Phố Cổ Thượng Hải với nhiều món ăn truyền thống của Trung Quốc

Vẻ đẹp của Yu Garden
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BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở 
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ II/2021

Theo đó, thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II/2021 
gồm một số nội dung sau:

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG 
BẤT ĐỘNG SẢN

Trong Quý II/2021, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật mới liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng, bất động sản. Trong đó, các chính sách hỗ trợ tài chính cho 
nhà đầu tư, người dân có nhu cầu mua nhà ở cũng được triển khai khi các 
ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay, đưa ra nhiều gói lãi suất ưu 
đãi nhằm hỗ trợ người dân vay mua nhà. Một số văn bản quy phạm pháp 
luật mới được ban hành:

- Ngày 21/5/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP 
quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Nghị định này quy định 
chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường; áp dụng đối với cơ quan, 
tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư 
công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt 
động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

- Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP 
quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị định này quy định 
chi tiết về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thuộc diện quy định tại 
Điều 110 của Luật Nhà ở, bao gồm: việc kiểm định đánh giá chất lượng nhà 
chung cư, việc lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung 
cư; yêu cầu về quy hoạch đối với khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung 
cư; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 
bố trí chỗ ở tạm thời cho người được tái định cư; quyền, trách nhiệm của 
chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc di dời, phá 
dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và một số cơ chế trong việc thực 
hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; việc cưỡng chế phá dỡ, giải 
phóng mặt bằng đối với nhà chung cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng 
vào mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Nghị định này.

- Đối với lãi suất vay mua nhà ở xã hội, ngày 22/4/2021, Ngân hàng Nhà 
nước đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-NHNN về mức lãi suất vay vốn để 
mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để 
ở là 4,8%/năm.

- Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-
BXD quy định về QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 
hoạch xây dựng; Thông tư số 02/2021/TT-BXD về QCVN 06:2021/BXD quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; Thông tư 
số 03/2021/TT-BXD về QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nhà chung cư.

- Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-
BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư này quy định chi tiết 

về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây 
dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 
4 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 
Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 
và khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Thông tư này áp dụng với 
người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng 
công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý 
nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt 
động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

- Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-
BXD sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 
02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

SỐ LƯỢNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, DỰ ÁN BẤT 
ĐỘNG SẢN ĐƯỢC CẤP PHÉP, ĐANG TRIỂN KHAI, ĐÃ HOÀN 
THÀNH TRONG QUÝ II/2021:

1. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại

- Trên cả nước có 69 dự án với 27.462 căn được cấp phép (số lượng dự 
án bằng 73% so với Quý trước và chỉ bằng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 
2020); 1.119 dự án với 352.575 căn đang triển khai xây dựng (số lượng dự 
án bằng 81% so với Quý trước và bằng khoảng 79% so với cùng kỳ năm 
2020); 34 dự án với 2.801 căn hoàn thành (số lượng dự án bằng khoảng 
83% so với Quý trước và chỉ bằng khoảng 47% so với cùng kỳ năm 2020). 
Cụ thể như sau:

+ Tại miền Bắc có 37 dự án với 9.174 căn được cấp phép; 236 dự án với 
179.672 căn đang triển khai xây dựng; 26 dự án với 2.280 căn hoàn thành.

+ Tại miền Trung có 9 dự án với 1.227 căn được cấp phép; 163 dự án với 
68.936 căn đang triển khai xây dựng; 7 dự án với 497 căn hoàn thành.

+ Tại miền Nam có 23 dự án với 17.061 căn được cấp phép; 720 dự án 
với 103.967 căn đang triển khai xây dựng;14 dự án với 24 căn hoàn thành.

2. Đối với dự án nhà ở xã hội

Trong Quý II/2021, theo số liệu tổng hợp từ 55/63 địa phương có báo cáo, 
có 3 dự án với 1.766 căn được cấp phép mới tại Đà Nẵng, Thanh Hóa và 
Lạng Sơn; 94 dự án với 123.085 căn đang triển khai, tập trung chủ yếu tại 
Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Thanh Hóa; có 02 dự án với 264 căn hoàn 
thành tại Phú Thọ và Long An; 05 dự án với 1.855 căn hộ tại Hòa Bình, Lạng 
Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và An Giang được các Sở Xây dựng có văn bản 
thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

3. Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú

Trên cả nước có 05 dự án mới với 4.829 căn hộ du lịch, 270 biệt thự du 
lịch được  cấp phép; 54 dự án với 20.013 căn hộ du lịch, 3.415 biệt thự du 
lịch đang triển khai xây dựng, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Trung 
như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

BỘ XÂY DỰNG ĐÃ CÓ THÔNG CÁO 63/TC-BXD VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN 
VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ II/2021. LUẬT GIA ĐỖ MINH CHÁNH
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SỬA QUY ĐỊNH VỀ
“GIẤY BẢO VỆ ĐẶC BIỆT” 
CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH VỆ

LG. ĐOÀN DUY SỐ

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung nguyên 
tắc cấp, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc 
biệt của lực lượng Cảnh vệ; hình dáng, kích 

thước, nội dung, quy cách, ngôn ngữ khác và chất 
liệu Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ; 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Nguyên tắc cấp, quản lý và sử 
dụng.

Cụ thể, Giấy Bảo vệ đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công 
an cấp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư 
này để thực hiện công tác cảnh vệ. Thời hạn sử dụng 
5 năm, kể từ ngày ký. Việc cấp, đổi, cấp lại, giao, thu 
hồi, tiêu hủy, quản lý và sử dụng phải tuân thủ quy 
định của pháp luật.

Về hình dáng, Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng 
Cảnh vệ có hình chữ nhật, chiều rộng 53,98 mm ± 
0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ± 0,12 mm, độ dày 0,76 
mm ± 0,05 mm.

Mặt trước, từ trên xuống dưới: CỘNG HÒA XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; SOCIALIST REPUBLIC 
OF VIETNAM; hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 21 mm; THỰC HIỆN 
NGAY YÊU CẦU CẢNH VỆ; IMMEDIATELY PERFORM 
PROTECTION COMMAND.

Mặt sau, bên trái từ trên xuống: Hình Công an hiệu 
kích thước 15,6 mm x 11,6 mm; ảnh chân dung của 
người được cấp thẻ kích thước 25 mm x 30 mm; có 
giá trị đến:...;

Bên phải từ trên xuống: GIẤY BẢO VỆ ĐẶC BIỆT; 
SPECIAL PROTECTION CARD; Số seri...; Họ và 
tên:...; Ngày sinh:...; Chức vụ:...; Đơn vị:...; Ngày...
tháng...năm...; BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN; chữ ký 
của Bộ trưởng; dấu của Bộ Công an; cấp bậc, họ 
và tên Bộ trưởNg.

Ảnh chân dung của người được cấp Giấy Bảo vệ 
đặc biệt là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính 
diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính; 

trong mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, bên ngoài mặc 
áo comple, tác phong nghiêm túc, lịch sự.

Quy cách của Giấy Bảo vệ đặc biệt có nền mặt 
trước màu đỏ tươi, in hình Quốc huy nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mũi tên bên trong có 
dòng chữ “Thực hiện ngay yêu cầu cảnh vệ” hướng 
từ trái qua phải màu vàng đậm. Nền mặt sau được in 
hoa văn chìm màu vàng nhạt, dưới thông tin cá nhân 
in hình Công an hiệu chìm được bao quanh bởi hoa 
văn trống đồng và các họa tiết truyền thống trang 
trí. Công an hiệu, ảnh cá nhân được in màu trực tiếp 
trên nền Giấy. Tem bảo an dán niêm phong phần 
phía góc phải, bên dưới ảnh cá nhân... Chất liệu là 
giấy Ivory định lượng 400g/m2, ép màng dán plastic.

Ngôn ngữ khác trên Giấy Bảo vệ đặc biệt là Tiếng 
Anh để sĩ quan cảnh vệ sử dụng các quyền đối với 
người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng được cấp Giấy bảo vệ 
đặc biệt

Điều 5 Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định đối tượng 
được cấp, gồm:

1. Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ 
Công an; Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Cục 
Bảo vệ an ninh Quân đội, Bộ Quốc phòng.

2. Chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ 
Công an gồm: Tham mưu; bảo vệ các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ khách quốc tế, 
mít tinh, hội nghị; kỹ thuật bảo vệ; Cảnh vệ miền 
Trung; Cảnh vệ phía Nam.

3. Chỉ huy đơn vị Cảnh vệ thuộc Cục Bảo vệ an ninh 
Quân đội, Bộ Quốc phòng.

4. Sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

5. Sĩ quan thuộc lực lượng Cảnh vệ trực tiếp thực 
hiện nhiệm vụ cảnh vệ theo mệnh lệnh của Tư 
lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ 
an ninh Quân đội trong trường hợp đột xuất.

Dự thảo sửa đổi đối tượng được cấp Giấy bảo vệ 
đặc biệt tại Khoản 2 Điều 5 như sau: Chỉ huy các đơn 
vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an là đối tượng 
cấp Giấy Bảo vệ đặc biệt, gồm: Phòng Tham mưu; 
Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước; Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và 
khách quốc tế; Phòng Kỹ thuật bảo vệ; Phòng Cảnh 
vệ miền Trung; Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Dự thảo cũng nêu rõ: Khi sĩ quan cảnh vệ xuất 
trình Giấy Bảo vệ đặc biệt để thực hiện công tác 
cảnh vệ thì cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có 
trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của 
người đó. n

Điều tra vụ buôn lậu 51kg vàng 
và 470.000 USD

Theo thông tin của Công an tỉnh An 
Giang, liên quan vụ vận chuyển vàng qua 
biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 
17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng 
có liên quan đến đường dây vận chuyển 
trái phép hàng hóa qua biên giới do 
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – 
trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây 
Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã 
khởi tố 4 bị can là chủ tiệm kinh doanh 
vàng tại TP Chầu Đốc, tỉnh An Giang 
gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công 
Cường, Trương Thái Nguyên, Nguyễn 
Ngọc Đại Nghĩa về hành vi vận chuyển 
trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố 3 
bị can liên quan trực tiếp đến đường dây 
vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên 
giới do Mười Tường cầm đầu gồm: Mai Thị 
Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên, Nguyễn Văn 
Lê cùng ngụ huyện An Phú.

Phát huy vai trò của quân đội 
trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề 
án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân 
đội nhân dân (QĐND) tham gia công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động 
nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 
giai đoạn 2021-2027”.

Đề án được triển khai thực hiện trên địa 
bàn cả nước với mục tiêu phát huy vai trò 
của lực lượng QĐND tham gia công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 
vận động nhân dân chấp hành pháp luật 
tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về 
nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 
cho cán bộ và nhân dân.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý 
thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân, Đề 
án phấn đấu 80% cán bộ, nhân dân nói 
chung, trong đó 60% cán bộ, nhân dân 
địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức 
chấp hành pháp luật.
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Cần làm rõ trách nhiệm của 
Cơ quan Thi hành án tỉnh An Giang

BẰNG AN

Bút lục thể hiện lãi vay từ 108 đến 
162%/năm!

Ngày 3/8/2021 và ngày 10/8/2021, Tạp chí 
Doanh nghiệp và Tiếp thị đăng bài “Dịch Covid-19 
bùng phát, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh 
An Giang vẫn thông báo bán đấu giá” và “Cục 
THADS tỉnh An Giang kê biên cả tài sản… Tòa 
tuyên để lại và đang thế chấp”. 

Vừa qua, ông Lê Minh Nguyên (SN 1980, thường 
trú tại 80/5A Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, 
TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tạm trú và làm việc 
tại TP Hồ Chí Minh) đã tiếp tục có đơn tố cáo Cục 
THADS tỉnh An Giang trong quá trình thi hành án 
cho bà Trần Bích Trâm (SN 1980, ngụ nhà 88/2 Trần 
Hưng Đạo, khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, 
TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã ra quyết định thi 
hành án trái luật, giải quyết khiếu nại tố cáo không 
đúng quy định pháp luật trong việc THADS.

Theo đó, sau khi có bản án phúc thẩm số 
51/2019/DS-PT ngày 10/4/2019 của TAND tỉnh An 
Giang và Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 
108/QĐKNGĐT ngày 23/7/2019 của Viện KSND Cấp 
cao tại TP Hồ Chí Minh (QĐ kháng nghị 108 - PV). 
Đến ngày 27/9/2019, ông Nguyên cùng vợ là bà Võ 
Thị Thúy Hiền (SN 1981) làm đơn tố giác tội phạm 
gửi đến Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang và Công 
an TP Long Xuyên, để tố cáo hành vi “Cho vay nặng 
lãi” của bà Trần Bích Trâm.

Sau khi gửi đơn tố giác vào ngày 27/9/2019 và 
7/01/2020, ông Nguyên nhận được nhiều công văn 
của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Thanh 
tra Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an và Thanh 
tra Công an tỉnh An Giang… thông báo đã chuyển 
đơn tố giác của vợ chồng ông Nguyên đến Cơ quan 
CSĐT Công an TP Long Xuyên giải quyết theo quy 
định pháp luật. 

Lý do ông Nguyên khẳng định bà Trâm cho vay 
nặng lãi dựa vào các bút lục (BL) của TAND TP Long 
Xuyên (BL 389 đến 398), là sổ cho vay tiền của bà 
Trâm, thể hiện bà Trâm cho vay nặng lãi với mức 
lãi suất 0,3%/ngày (tương ứng 108%/năm). Còn tại 
các BL 392, 393, 436 cũng là sổ cho vay tiền của 
bà Trâm thể hiện cho vay nặng lãi với mức lãi suất 
0,45%/ngày (tương ứng là 162%/năm).

Cục THADS tỉnh An Giang “bảo 
vệ” người cho vay nặng lãi? 

Đặc biệt, tại QĐ kháng nghị số 108 của Viện 
KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, phân tích rất kỹ 
lãi suất bà Trâm thu của bà Hiền (vợ ông Nguyên). 
Đó là căn cứ các tin nhắn, sổ nợ do bà Trâm cung 
cấp cũng như sự thừa nhận của bà Trâm tại phiên 
tòa sơ thẩm và phúc thẩm có cơ sở xác định bà 
Trâm cho bà Hiền vay tiền với lãi suất từ 3%/
tháng - 4%/tháng; Lãi suất ngày là 0,3%/ngày, tức 
9%/tháng (BL 602, 750 và 389, 398). Theo quy 
định tại Điều 1 quyết định 2868/QĐ-NHNN ngày 
29/22/2010 của Ngân hàng Nhà nước quy định 
mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/
năm. Như vậy, lãi suất do các bên thỏa thuận sẽ 
không được vượt quá: 9% x 150% = 13,5%/năm và 
lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng là 13,5 
: 12 = 1,125%/tháng. 

“Việc các bên thỏa thuận mức lãi suất cho vay 
vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà 

nước công bố là không phù hợp theo quy định tại 
Điều 468 của Bộ Luật dân sự năm 2015. Tòa án cấp 
sơ thẩm và phúc thẩm chưa xem xét làm rõ mức lãi 
suất mà hai bên thỏa thuận với nhau, tiền lãi vượt 
quá mức lãi suất đã trả là bao nhiêu để làm cơ sở 
khấu trừ vào tiền nợ gốc cho bà Hiền, đã làm ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hiền”, 
QĐ kháng nghị số 108 nêu. 

Trong lúc Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên 
đã nhận đơn tố giác để điều tra và đang xác minh, 
làm rõ hành vi “Cho vay nặng lãi” của bà Trâm. 
Thế nhưng, trong các thông báo, quyết định trả lời 
khiếu nại, tố cáo của ông Nguyên, Cục THADS tỉnh 
An Giang lại cố ý báo cáo không đúng sự thật với 
Cơ quan cấp trên (Thanh tra Bộ Tư pháp, Tổng cục 
THADS, Thường trực Tỉnh ủy, UBND - HĐND tỉnh An 
Giang, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh 
ủy, Viện KSND tỉnh An Giang). 

Cụ thể, Cục THADS tỉnh An Giang báo cáo với cấp 
trên: Công an TP Long Xuyên đã có văn bản số 01/
CQCSĐT-ĐTTH ngày 7/02/2020 trả lời ông Nguyên, 
việc ông Nguyên tố giác hành vi cho vay nặng lãi 
đối với bà Trần Bích Trâm là không có cơ sở, không 
có dấu hiệu tội phạm và đã báo cáo đến Thanh tra 
Bộ Công an và Thanh tra Công an tỉnh An Giang tại 
văn bản số 123/CQCSĐT-ĐTTH ngày 19/01/2020.

Cơ quan Điều tra – Viện KSNDTC 
đề nghị Viện KSND tỉnh An Giang 
vào cuộc làm rõ. 

“Sau quá trình kiểm tra, xem xét tài liệu, chứng 
cứ cho thấy việc chúng tôi tố cáo hành vi “Cho vay 
nặng lãi” của bà Trâm là có căn cứ. Do đó ngày 
27/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên 
đã ra thông báo số 237/TB-CQCSĐT-ĐTTH về việc 
“Tiếp nhận tố giác về tội phạm” để thụ lý đơn tố 
giác của chúng tôi đối với hành vi “Cho vay nặng 
lãi” của bà Trâm. Và đến nay, Cơ quan CSĐT Công 

an TP Long Xuyên vẫn đang điều tra, xác minh, 
làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của bà Trâm”, ông 
Nguyên cho biết.

Cũng theo đơn tố cáo của ông Nguyên, đây chỉ là 
một nội dung báo cáo sai sự thật của Cục THADS 
tỉnh An Giang mà ông mới phát hiện ra. “Ròng rã 
hơn 2 năm trôi qua không biết có bao nhiêu vấn 
đề khác trong quá trình thi hành án cho đối tượng 
cho vay nặng lãi mà Cục THADS tỉnh An Giang đã 
cố ý báo cáo sai sự thật một cách “trót lọt” với cấp 
trên? Vì động cơ, mục đích gì Cục THADS An Giang 
bất chấp báo cáo sai sự thật? Cụ thể, bất chấp các 
quy định pháp luật, ra quyết định thi hành án trái 
luật, thực hiện kê biên, định giá, bán đấu giá tài 
sản của chúng tôi trái luật. Tự ý xác định 4 BĐS của 
chúng tôi chỉ hơn 7,9 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 giá trị 
thực tế. Trong khi 4 tài sản này có giá thực hơn 25 
tỷ đồng, gây thiệt hại cho chúng tôi số tiền hơn 17 
tỷ đồng. Ngoài ra, Cục THADS tỉnh An Giang còn cố 
ý vi phạm quy định, chỉ đạo của Chính phủ, UBND 
tỉnh An Giang về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 
Có hành vi cố ý “đẩy nhanh” tiến độ thi hành án 
cho bà Trâm một cách có chủ đích, bỏ qua quyền 
thỏa thuận giảm giá tài sản, quyền giám sát việc 
bán đấu giá, quyền khiếu nại tố cáo của chúng tôi, 
xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp 
của gia đình chúng tôi”, ông Nguyên bức xúc nói.  

Liên quan đến vụ việc, vào tháng 3/2021, Cơ quan 
Điều tra Viện KSND Tối cao đã chuyển đơn tố cáo 
của ông Nguyên về Viện KSND tỉnh An Giang với 
yêu cầu kiểm sát theo thẩm quyền. Quá trình giải 
quyết nếu phát hiện dấu hiệu tội xâm phạm hoạt 
động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan Điều tra Viện 
KSND Tối cao để xử lý theo quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên, đến nay Viện KSND tỉnh An Giang chưa 
có thông báo kết quả xử lý vụ việc cho ông Nguyên.  

Chúng tôi chuyển nội dung thông tin đăng tải 
đến các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét và 
giải quyết cho ông Lê Minh Nguyên theo quy định 
tại Điều 26 Luật Tố cáo.  n

Cơ quan THADS tỉnh An Giang 
cố tình làm trái quyết định của 
TAND Cấp cao khi kê biên nhà và 
đất số 534 Võ Thị Sáu, phường 
Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên của gia 
đình anh Nguyên.

liên quan Quyết định Giám đốc thẩm 
số 195/2019/DS-GĐT

Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao 
yêu cầu Viện KSND tỉnh An Giang 
phải giám sát vụ việc.



CHU-----CHU-------RU- RU- 
Chu-ru là một trong những dân tộc sinh 
sống lâu đời ở khu vực Tây Nguyên. Tuy 
dân số ít nhưng đồng bào dân tộc Chu-ru 
vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình, cùng 
các phong tục tập quán, lễ hội và kho tàng 
ca dao, tục ngữ, truyện cổ, trường ca, các 
loại nhạc cụ phong phú.

Dân tộc Chu-ru ở Việt Nam hiện có 
khoảng 20.000 người, cư trú tập 
trung chủ yếu tại các tỉnh Lâm 

Đồng, Ninh Thuận. Dân tộc Chu-ru còn 
có tên gọi là Chu Ru, Chơ Ru, Choru, Kru, 
Ru. Tiếng Chu-ru thuộc hệ ngôn ngữ Mã 
Lai - Nam Đảo. Người Chu-ru sinh sống 
theo làng và người đứng đầu là người đàn 
ông cao tuổi có uy tín do các thành viên 
trong làng lựa chọn và là người làm chủ các 
lễ nghi của làng. Người Chu-ru có truyền 
thống làm nông nghiệp và lúa là cây lương 
thực chủ yếu.

Đồng bào dân tộc Chu-ru thường sống 
thành một đại gia đình lớn. Trong đó, 
thường có 3-4 thế hệ chung sống dưới một 
ngôi nhà. Điểm dễ nhận ra trong trang 
phục của đồng bào dân tộc Chu-ru là đàn 
ông và phụ nữ đều sử dụng khăn đội đầu. 
Đàn ông Chu-ru thường mặc trang phục 
truyền thống có nền trắng, kể cả tấm 
choàng buộc chéo từ nách bên này sang 
nách bên kia, quần dài, tấm khăn quấn 
trên đầu cũng màu trắng. Bộ trang phục 
này mặc vào các dịp cưới xin, lễ hội, hay đi 
đám ma... Còn ngày thường họ ăn mặc đơn 
giản hơn, quần trắng, áo dài trắng. Trong 
khi đó, phụ nữ Chu-ru thường mặc áo sơ 
mi khoác bên ngoài một tấm choàng. Tấm 
choàng màu trắng được mặc trong các dịp 
lễ còn tấm choàng màu đen sử dụng hàng 
ngày. Váy thường có màu xanh đen.

Đối với các dân tộc Tây Nguyên nói chung 
và đồng bào dân tộc Chu-ru ở tỉnh Lâm 
Đồng nói riêng, gùi là một vật dụng quen 
thuộc luôn gắn bó với đồng bào trong cuộc 
sống sinh hoạt hàng ngày. Với đồng bào 
Chu-ru, chiếc gùi không chỉ đơn thuần là 
một vật dụng mà còn chứa đựng các yếu tố 
văn hóa, sự cảm nhận về thiên nhiên, cuộc 
sống theo cách nhìn, cách nghĩ của riêng 
mình. Màu sắc sử dụng để trang trí hoa văn 
trên gùi chủ yếu là màu đỏ, đen được lấy 
từ vỏ, lá cây rừng nếu sử dụng nan nhuộm. 
Sau khi đan xong thì người ta mang gác 
trên giàn bếp một thời gian sẽ tạo ra hai 
màu đậm nhạt rõ rệt làm nổi bật các đường 
nét hoa văn. Từ khi sinh ra, ông bà, cha mẹ 

đã dạy cách đeo gùi, đan gùi và sử dụng 
gùi trong cuộc sống. Chiếc gùi sử dụng 
vào rất nhiều việc như đi lấy nước, lên 
nương bẻ ngô, làm nương rẫy cũng như 
đựng nước. Chiếc gùi có ý nghĩa rất lớn 
đối với đồng bào dân tộc Chu-ru.

Suốt một thời gian dài rơi vào quên lãng, 
điệu dân vũ Tamya Arya của người Chu-
ru bỗng được hồi sinh với sức sống mãnh 
liệt. Trong những năm qua, điệu múa dân 
dã này không ngừng lan tỏa, góp phần 
gắn kết cộng đồng các dân tộc vùng Đơn 
Dương (Lâm Đồng). Trong không gian 
tĩnh mịch của đại ngàn, tiếng chiêng quen 
thuộc vang lên, quyện với thanh âm rơkel 
(kèn bầu) và tiếng trống da trâu, “Dàn 
nhạc Ma Bio” mở màn ngày hội với Tamya 
Arya - điệu dân vũ đại diện cho tinh thần 
đoàn kết, gắn bó cộng đồng của dân tộc 
Chu-ru.

Đội cồng chiêng là hạt nhân kết nối 
cộng đồng mỗi khi họ trình diễn những vũ 
điệu quyến rũ của ngàn xanh cao nguyên. 
Nhờ tiếng chiêng, nhờ điệu múa, tình 
đoàn kết gắn bó của bà con trong buôn 
làng ngày một keo sơn, thắm thiết.  

Trong những ngày vui, người Chu-ru 
thường tấu nhạc với điệu Arya. Đó là lễ 
mừng lúa mới, cúng thần đập nước, mừng 
nhà mới hay dịp cưới hỏi của thanh niên 
trong làng. Khi ấy, dân làng cùng nhau 
biểu diễn điệu dân vũ Arya - điệu múa mà 
ai cũng biết, cũng thích. Qua tiếng nhạc, 
điệu múa, người lạ thành quen, thành dân 
bản địa, thành người Chu-ru.n

VĂN HÓA DÂN TỘC

giữađạingàngiữađạingàn

HOA SEN

Tục bắt chồng của người Chu-ru

Kể từ giây phút được trùm khăn trắng, đôi trai gái này đã thành vợ thành chồng

Lễ hội bắt chồng được xem như một việc đại sự của cả dòng họ
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CHẤP HÀNH VIỆC TỰ CÁCH LY1
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú
phòng chống dịch COVID-19

Theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế

HẰNG NGÀY TỰ ĐO THÂN NHIỆT 2

Chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, 
nơi lưu trú theo đúng thời gian quy 
định và có cam kết với chính quyền 
địa phương.

THÔNG BÁO CHO NHÂN VIÊN Y TẾ3
Thông báo cho nhân viên y tế được phân công phụ 
trách theo dõi ngay khi có một trong các dấu hiệu 
nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở.

KHÔNG RA KHỎI NƠI LƯU TRÚ5

KHÔNG DÙNG CHUNG VẬT DỤNG CÁ NHÂN7

KHÔNG ĂN CHUNG, NGỦ CHUNG9

Không ra khỏi nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly.

Không dùng chung các vật dụng cá nhân: bát, đũa, 
thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt...

Không ăn chung, không ngủ chung với người 
khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú.

Hằng ngày, tự đo thân nhiệt và theo dõi sức 
khỏe; ghi lại kết quả đo thân nhiệt, tình trạng 

sức khỏe vào phiếu theo dõi sức khỏe và 
thông báo cho nhân viên y tế cấp 

xã/phường.

HẠN CHẾ RA KHỎI PHÒNG RIÊNG 4
Hạn chế ra khỏi phòng riêng và hạn chế 

tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, 
nơi lưu trú cũng như những người khác.

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH CÁ NHÂN 6
Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường 
xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và 

nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

THU GOM KHẨU TRANG, KHĂN GIẤY ĐÃ SỬ DỤNG 8
Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã sử 
dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo đúng 

quy định.

10
Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, 

vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ.

ĐẢM BẢO ĂN UỐNG ĐỦ CHẤT


