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Trung tâm Tin học - Trường Đại học 
Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 
(gọi tắt là Trung tâm). 

Tên tiếng Anh: Hanoi University 
Of Business and Technology- 
Information Technology Center (viết 
tắt: HUBT-ITC) được thành lập theo 
Quyết định số 705/QĐ-TCCB ngày 
20/09/2002 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Dân lập Quản lý và Kinh 
doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học 
Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). 

Cùng với sự phát triển của Trường, Trung 
tâm đã từng bước nhanh chóng thực hiện 
nhiệm vụ khẳng định được vai trò, tầm 

qua trọng của mình trong việc tham mưu cho 
Ban Giám hiệu ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) quản trị nhà trường; phối hợp với Trung 
tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Tin học 
(Intecen), khoa CNTT nghiên cứu, triển khai 
nhiều phần mềm phục vụ quản lý giảng dạy và 
đào tạo: Phần mềm thi trắc nghiệm, phần mềm 
Lập thời khóa biểu, phần mềm quản lý điểm, in 
và quản lý thẻ từ sinh viên.

Ngày đầu thành lập Trung tâm gồm 05 thành 
viên: 01 Giám đốc và 04 nhân viên có nhiệm vụ 
nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong công tác quản 

trị của nhà trường. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ 
và mong muốn được đóng góp vào sự phát triển 
của nhà trường, các cán bộ-nhân viên Trung 
tâm đã làm việc với sự nhiệt tâm cao độ không 
quản ngày đêm để có thể hoàn thành tốt nhiệm 
vụ: Nghiên cứu, thiết kế nhiều giải pháp công 
nghệ ứng dụng trong đào tạo, quản lý đào tạo, 
khảo thí: Hệ thống thi trắc nghiệm Offline và 
Online, Hệ thống quản lý điểm, quản lý hồ sơ, Hệ 
thống chấm công- điểm danh vân tay, Hệ thống 
đánh giá giảng viên, Hệ thống lập biên bản từ 
xa, Hệ thống xây dựng và quản lý thời khóa biểu, 
Hệ thống quản lý tuyển sinh,…thu thập dữ liệu 
về chương trình đào tạo, quỹ phòng học để lập 
thời khóa biểu; nghiên cứu, thiết kế mẫu, thu 
thập dữ liệu về sinh viên (thông tin cá nhân, ảnh) 
để làm thẻ Từ thay cho thẻ giấy và xây dựng các 
modulles kiểm tra thông tin thi học phần, kiểm 
tra điều kiện dự thi và đăng nhập ngân hàng câu 
hỏi thi chống được hiện tượng thi kèm thi hộ, 
modulles kiểm tra kết quả học tập, modulles 
in kết quả học tập (phiếu điểm),…; phối hợp với 
Khoa CNTT triển khai hệ thống mạng không dây 
có quy mô lớn nhất trong các cơ sở giáo dục đại 
học; tham mưu với Hiệu trưởng và Ban Giám 
hiệu về ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, 
tuyển sinh, bố trí giảng đường, phòng học trong 
điều kiện nhà trường còn khó khăn về cơ sở vật 
chất (đi thuê nhiều nơi: Ngõ giếng, Cảm Hội, 
Minh Khai,…), đề xuất thời gian biểu, số tiết/1 
buổi, số buổi/tuần cho việc sử dụng tối đa hiệu 
quả của cơ sở vật chất hiện có;… Việc ứng dụng 

các sản phẩm phần mềm tự xây dựng và vận 
hành đã giúp cho các hoạt động quản lý của nhà 
trường thực sự hiệu quả, nhanh chóng chính 
xác, khách quan, giảm bớt được các thủ tục 
hành chính cho phụ huynh, sinh viên.

Trung tâm luôn ý thức được rằng tài sản lớn 
nhất trong mỗi tổ chức chính là con người có 
năng lực, hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ; 
có đạo đức, tâm huyết với công việc. Vì vậy, 
Trung tâm đã thực hiện các biện pháp ổn định, 
phát triển tổ chức, nhận sự, tạo điều kiện cho 
cán bộ nhân viên học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ.

Sức mạnh của đơn vị là sự đoàn kết, đồng 
thuận trong mọi hoạt động của các cán bộ-
nhân viên, ý thức kỷ luật lao động cao. Toàn 
thể cán bộ-nhân viên đều làm việc với tinh 
thần cơ quan là nhà, thái độ làm việc nghiêm 
túc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. 

Trung tâm trưởng thành cùng với sự phát 
triển của nhà trường. Từ khi thành lập với bao 
khó khăn, thử thách, ban đầu chỉ có 5 cán bộ 
nhân viên đến nay Trung tâm đã có 26 cán bộ-
nhân viên (trong đó có hơn 70% có trình độ sau 
đại học). Trung tâm là địa chỉ thân thiện, tin cậy 
của Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, các đơn vị, cá 
nhân trong trường và của phụ huynh, sinh viên. 
Trung tâm đã từng bước khắc phục khó khăn và 
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà 
trường giao, đã nhiều năm liền là tập thể lao 
động tiên tiến xuất sắc.

TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC KINH DOANH 
VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm TTTH nhân dịp dự lễ 
kỷ niệm 20 năm thành lập Trường

TIẾN TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
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Ðại đoàn kết là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu 
của cả dân tộc
“Không phải Ðại hội bế mạc là coi 
như xong. Ðây mới chỉ là bước mở 
đầu. Làm được hay không, có biến 
Nghị quyết thành hiện thực sinh 
động hay không, có làm ra của cải 
vật chất, mang lại giàu có cho đất 
nước và hạnh phúc cho nhân dân 
hay không, đó mới là thành công 
thực tế của Ðại hội” - Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng.

Những lời tâm huyết ấy của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Ðại 
hội XIII của Ðảng được nhắc đến nhiều và 

đó cũng là lời nhắn nhủ, yêu cầu các cấp ủy, tổ 
chức đảng sớm hiện thực hóa ý chí của Ðảng sau 
Ðại hội mới là thành công.

Quyết liệt chống dịch, quyết liệt tổ 
chức đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trong bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc do Ðảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức 
thành viên vừa tổ chức để triển khai Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của 
Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại 
những lời tâm huyết nêu trên. Từ các nhiệm kỳ 
trước, nhiều lần đi kiểm tra, nắm tình hình tại các 
địa phương, Tổng Bí thư luôn nhắc, việc tổ chức 
thực hiện nghị quyết của Ðảng vẫn là khâu yếu. 
Thực tế cho thấy không ít nơi, việc học tập, quán 
triệt nghị quyết còn hình thức, không thiết thực; 
chương trình hành động chung chung không bám 
sát tư tưởng nghị quyết và tình hình thực tiễn của 
địa phương, đơn vị; khâu kiểm tra, đôn đốc không 
thường xuyên, làm đến đâu hay đó, chưa kịp thời 
giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình 
tổ chức thực hiện. Nhằm khắc phục tình trạng này, 
ngay trong Ðại hội và tại một số hội nghị sau này, 
người lãnh đạo cao nhất của Ðảng luôn mong các 
cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung sớm triển khai 
tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ðại hội một cách 
bài bản, lấy việc trước làm tiền đề cho việc sau, làm 
từng khâu, từng bước chắc chắn, hiệu quả, tránh 
hô hào chung chung ngay từ khi tổ chức học tập, 
quán triệt và xây dựng chương trình hành động.

Trong bài phát biểu tại hội nghị này, Tổng Bí thư 
một lần nữa nhắc lại, Ðại hội đã xác định phương 
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát của đất nước 
không chỉ cho những năm trước mắt mà cho cả 
một giai đoạn tương đối dài, phấn đấu đến năm 
2045 - kỷ niệm 100 năm Nhà nước ta được thành 
lập, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập 
cao. Quá trình chuẩn bị công phu, kết hợp giữa 
tổng kết thực tiễn và lý luận, tranh thủ ý kiến của 
các nhà nghiên cứu, khoa học và ý kiến đóng góp 

của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từng bước 
bổ sung, chỉnh sửa, việc Ðại hội quyết định đường 
hướng phát triển của đất nước đến năm 2045 là 
thể hiện ý chí, tầm nhìn của Ðảng và khát vọng 
vươn lên của dân tộc. Trong 13 kỳ đại hội thì Ðại hội 
lần này được đánh giá thành công trên mọi phương 
diện từ việc xây dựng, hoàn thiện các văn kiện đến 
công tác nhân sự, từ việc chuẩn bị đến tổ chức, 
mang lại cho toàn dân ta niềm tin, niềm vui mới, 
khí thế mới. Ðiều Tổng Bí thư mong muốn là các tổ 
chức đảng, các cấp, các ngành phải đem được khí 
thế thành công của Ðại hội đến với toàn Ðảng, toàn 
dân; biến khí thế ấy thành động lực, thành sức 
mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết 
ở từng đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, 
tạo phong trào trong cả nước với các chương trình 
công tác, việc làm thiết thực, đưa nghị quyết vào 
cuộc sống; làm một cách quyết liệt ngay từ nay và 
trong suốt cả nhiệm kỳ.

Ðại hội diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Bên 
cạnh những thuận lợi cũng xuất hiện không ít khó 
khăn, thách thức. Nhất là đại dịch Covid-19 ngày 
càng diễn biến phức tạp, tác động rất xấu đến mọi 
mặt của xã hội và cuộc sống của người dân. Trong 
điều kiện vô cùng khó khăn ấy, tập trung “chống dịch 
như chống giặc”, coi tính mạng, sức khỏe của nhân 
dân là trên hết. Trước hết, nhưng việc tổ chức thực 
hiện nghị quyết không thể vì thế mà chậm trễ hoặc trì 
hoãn. Vừa quyết liệt chống dịch, chúng ta vừa quyết 
liệt tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đoàn kết là sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư phân tích rất 
sâu truyền thống của dân tộc và tư tưởng của Bác 
Hồ về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc. Lịch 
sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhất 
là trong hơn 90 năm có Ðảng là minh chứng rõ 
nhất về giá trị của đoàn kết. Ðoàn kết là cội nguồn, 
là động lực thúc đẩy cách mạng Việt Nam vượt 
qua bao thác ghềnh đưa đất nước ta cập bến vinh 
quang như ngày nay. Ðại hội XIII thành công rất 
tốt đẹp là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao 
trong Ðảng, đồng thuận trong nhân dân. Ðoàn kết 

thống nhất từ quá trình chuẩn bị cho đến tổ chức 
đại hội. Có đoàn kết mới thống nhất được những 
quan điểm, tư tưởng, định hướng lớn cho các giai 
đoạn phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 
và tầm nhìn năm 2045, đó là những vấn đề rất lớn. 
Có đoàn kết, thống nhất mới làm tốt công tác nhân 
sự, một việc rất khó và nhạy cảm, mới bầu ra được 
Ban Chấp hành khóa XIII thật sự tiêu biểu về phẩm 
chất, trí tuệ, năng lực và uy tín của Ðảng.

Trong mọi hoàn cảnh, càng khó khăn càng phải 
nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất hơn bao giờ 
hết, như Tổng Bí thư nêu trong bài phát biểu “đoàn 
kết thì sống, chia rẽ thì chết”. Và khi biết phát huy, 
làm lan tỏa giá trị của bài học đại đoàn kết thì khó 
khăn đến mấy, chúng ta cũng sẽ vượt qua; ý chí 
quyết tâm của Ðảng, khát vọng của dân tộc chắc 
chắn sẽ trở thành hiện thực. Vì thế, để triển khai 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ðại hội, Tổng 
Bí thư nhấn mạnh, giải pháp quan trọng hàng đầu 
là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững 
chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh 
thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Tổng Bí 
thư nhắc lại câu nói của Bác Hồ “Ðại đoàn kết dân 
tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của 
Ðảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của 
cả dân tộc”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đoàn kết để 
thống nhất, đưa ra chương trình hành động một 
cách thiết thực; các cấp, các ngành, các tầng lớp 
nhân dân “chung lưng đấu cật” để tổ chức thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình công tác 
đã đề ra. Trước mỗi việc khó, vấn đề mới nảy sinh, 
càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thảo luận kỹ 
lưỡng để thống nhất tư tưởng và hành động từ chỉ 
đạo đến tổ chức thực hiện.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn 
ý nghĩa, việc làm cấp thiết để thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Tư tưởng, tình 
cảm xuyên suốt bài viết cũng như trong quá trình 
lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí là tinh thần đoàn 
kết. “Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 
thành công, đại thành công”, như lời căn dặn của 
Bác Hồ kính yêu. n PV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực 
Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng... tới dự Hội nghị. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: TTXVN
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Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
Nhà nước giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ ban hành chỉ ra 6 nội 
dung cần cải cách mạnh mẽ, góp sức hỗ trợ các doanh nghiệp hồi sinh.

6 nội dung tập trung cải cách
Nghị quyết nhằm quán triệt chủ trương của 

Đảng đưa cải cách hành chính trở thành một trong 
những đột phá phát triển đất nước; gắn cải cách 
hành chính đồng bộ với cải cách lập pháp, cải 
cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Chương trình tập trung vào 6 nội dung: 
Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà 
nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính 
công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số.

Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới tập 
trung vào các lĩnh vực cải cách thể chế. Trong đó 
tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế 
của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có 
năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải 
cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đồng thời, cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 
quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh 
nghiệp; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà 
nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện 
kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy 
trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh 
mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn 
chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao 
chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm 
cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi 
mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy 
mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để 
người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ 
mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Tăng cường số hoá, giảm chi phí, 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu đến năm 2025, tập 
trung cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy 
định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ 
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại 
các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết 
ngày 31 tháng 5 năm 2020. Hoàn thành việc đổi 
mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất 
lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm 
thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp.

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân 
chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan 
được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tối 
thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được 
triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ 
giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Trước mắt, trong năm 2021, số hóa kết quả giải 
quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương 
ứng là 40%, 30%, 20%, 15%; giai đoạn 2022 - 2025, 
mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành 
chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc 
kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên 
môi trường điện tử.

Đến năm 2030 phấn đấu đạt 100% TTHC, có yêu 
cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán 
trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán 

trực tuyến đạt từ 50% trở lên. Tối thiểu 90% TTHC 
của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, 
được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng 
thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên cổng 
Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực 
tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối 
thiểu 80%. 90% số lượng người dân, doanh nghiệp 
tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác 
thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất 
trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp 
chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Kết quả đạt được là mức độ hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 
95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các 
TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối 
thiểu 90%. Môi trường kinh doanh của Việt Nam 
được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu.

Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ 
doanh nghiệp hồi sinh

Chia sẻ về bước tiến trong thực hiện đơn giản 
hoá thủ tục khởi sự kinh doanh, gia nhập thị 
trường, cắt giảm thủ tục và chi phí tuân thủ các 
quy định liên quan hoạt động kinh doanh, Cục 
trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư) -ông Bùi Anh Tuấn cho biết: 
Trong năm 2020, Việt Nam đã ban hành Nghị định 
số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-
CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài. 
Theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp 
thành lập mới sau khi Nghị định này có hiệu lực sẽ 
được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập 
hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 
tháng 01 đến ngày 31 tháng 12). Vì vậy, thủ tục khai, 
nộp lệ phí môn bài không còn thuộc 1/8 thủ tục của 
Quy trình khởi sự kinh doanh tại Việt Nam.

Theo ông Tuấn, đây sẽ là nền tảng thuận lợi hỗ 
trợ doanh nghiệp sớm hồi sinh ngay khi dịch được 
kiểm soát, góp phần thực hiện mục tiêu gia tăng 
số lượng doanh nghiệp thành lập mới và gia nhập 
thị trường. “Cải cách này kỳ vọng sẽ giúp quy trình 
khởi sự kinh doanh tại Việt Nam cắt giảm được 1 
thủ tục, 1 ngày thời gian và cắt giảm 2.000.000 
đồng chi phí. Đây là cải cách rất lớn về cắt giảm 
thời gian chi phí cho doanh nghiệp và đã được 
triển khai trong thực tế. Việc ghi nhận cải cách này 
sẽ cải thiện đáng kể thứ hạng của Việt Nam trong 
khu vực và trên thế giới riêng đối với Chỉ số Khởi sự 
kinh doanh thời gian tới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu xây dựng và 
phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Phấn 
đấu đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia 
tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử được 
hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; 
100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến được cấp định danh và xác thực 
điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ 
thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương 
đến địa phương.

Đến năm 2030, phát triển, hoàn thiện cổng Dịch 
vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng 
Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến; hoàn thành việc tích hợp toàn 
bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên cổng 
Dịch vụ công quốc gia. n

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2021-2030 
GÓP SỨC HỖ TRỢ CÁC 
DOANH NGHIỆP HỒI SINH

Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
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Hải Dương bứt phá về hạ tầng giao thông, Hải Dương bứt phá về hạ tầng giao thông, 
thúc đẩy liên kết vùng thúc đẩy liên kết vùng 
Các công trình giao thông quan 
trọng được đầu tư xây dựng tạo 
nên mạng lưới giao thông kết nối 
thông suốt là thành tựu nổi bật 
trong bức tranh hạ tầng giao thông 
của Hải Dương những năm qua.

Hạ tầng giao thông liên kết vùng
Hải Dương nằm ở vị trí trung tâm Đồng bằng 

sông Hồng, thuộc tam giác kinh tế Hà Nội - Hải 
Phòng - Quảng Ninh. Để phát huy tối đa tiềm năng, 
lợi thế trong giao lưu, trao đổi thương mại, hệ 
thống hạ tầng giao thông được tỉnh quan tâm đầu 
tư, phát triển mạnh mẽ. Hải Dương hiện có tuyến 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy qua tỉnh dài 40 
km, 82 km đường gom cao tốc; 7 quốc lộ đi qua 
với tổng chiều dài 189 km; 21 đường tỉnh với tổng 
chiều dài 354 km...

Những năm gần đây, nhiều dự án, công trình 
hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, cải tạo, 
nâng cấp với quy mô đồng bộ, hiện đại, mang tính 
đột phá. Cùng với đó, các dự án kết nối Hải Dương 
với địa phương lân cận, tạo nền tảng phát triển 
kinh tế vùng đã được triển khai và hoàn thành.

Ở phía Bắc của tỉnh, đường dẫn cầu Hàn đoạn từ 
đường huyện 5B đến Quốc lộ 37 thuộc huyện Nam 
Sách đã hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 7/2020. 
Tuyến đường dài 6,28 km có tổng mức đầu tư 218 
tỷ đồng, kết nối giữa 2 tuyến Quốc lộ 5 và 37, tạo 
động lực phát triển mới cho TP. Hải Dương, huyện 
Nam Sách cũng như các địa phương phụ cận. Nhờ 
đó, thời gian di chuyển từ TP. Hải Dương đến TP. Chí 
Linh giảm khoảng 20 phút so với trước đây.

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương đã phối hợp với tỉnh 
Quảng Ninh và TP. Hải Phòng triển khai xây dựng 
hàng loạt công trình giao thông kết nối.

Cụ thể, kết nối với TP. Hải Phòng có cầu Quang 
Thanh nối huyện Thanh Hà với huyện An Lão qua 
sông Văn Úc; cầu Dinh qua sông Kinh Thầy nối 
thị xã Kinh Môn với huyện Thủy Nguyên. Việc xây 
dựng cầu Dinh và cầu Quang Thanh đã mang lại 
niềm vui và sự phấn khởi cho người dân hai địa 
phương. Những cây cầu chắc chắn, vững chãi bắc 
qua sông sẽ tạo thuận tiện cho việc đi lại và phát 

triển vùng kinh tế Tây Nam của TP. Hải Phòng và 
vùng Đông Nam của tỉnh Hải Dương.

Kết nối với tỉnh Quảng Ninh, Dự án Cầu Triều vượt 
sông Kinh Thầy, nối thị xã Đông Triều với đường 
389 thị xã Kinh Môn đã hoàn thành đầu năm nay. 
Để tạo sự kết nối đồng bộ, tỉnh đã đẩy nhanh tiến 
độ thi công và cơ bản hoàn thành hơn 4,3 km 
đường dẫn phía Hải Dương. Cầu Mây và cầu Triều 
được đưa vào sử dụng sẽ tạo nên trục giao thông 
kết nối thuận lợi, mang tính đột phá, giúp phát 
triển nhanh cho khu vực còn khó khăn, hạn chế về 
giao thông ở phía Bắc thị xã Kinh Môn. Hệ thống 
giao thông như trên rất thuận lợi cho việc kết nối 
với các cảng hàng không quốc tế, cảng biển, cảng 
tàu khách quốc tế cũng như kết nối giữa các vùng 
trong tỉnh. Đây là thế mạnh nổi trội của Hải Dương.

Hoàn thiện đồng bộ, nâng cấp 
mạng lưới giao thông

Với trên 12.000 km đường bộ các loại, hơn 400 
km đường thủy nội địa và trên 60 km đường sắt, 
thời gian tới, Hải Dương sẽ phát triển hệ thống giao 
thông phù hợp với định hướng tổ chức không gian 
của tỉnh trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về địa lý.

Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch tổng thể phát 
triển giao thông - vận tải giai đoạn từ năm 2011 
đến nay; xem xét, đánh giá mạng lưới, tuyến đường 
trọng yếu; loại bỏ những tuyến đường không đáp 
ứng yêu cầu và bổ sung các tuyến bảo đảm điều 
kiện để xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, liên 
thông giữa các loại hình vận tải đường bộ, đường 
sắt và đường thủy nội địa; kết nối hệ thống đường 
cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh với các khu kinh tế, 
khu công nghiệp.

Hoàn thiện đồng bộ, hiện đại quy hoạch với tầm 
nhìn đến năm 2035 – 2050. Trong đó, giai đoạn 
2020 - 2025 sẽ đầu tư nâng cấp trọng tâm vào hệ 

thống đường tỉnh. Để khai thác tối đa lợi thế, tiềm 
năng trong giao thương, Hải Dương tiếp tục đầu tư 
nâng cấp mạng lưới đường tỉnh cũng như các dự 
án kết nối vùng tỉnh. 

Đầu tư các tuyến, đoạn tuyến để tăng quy mô, 
như: cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 389 đoạn Km0 - 
Km9+390 thành đường cấp III để kết nối liên thông 
từ Quốc lộ 18 qua cầu Triều, cầu Mây đến Quốc lộ 
5; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn Km31 - 
Km37+500 và cầu Hợp Thanh tương ứng đường 
cấp III để kết nối liên thông từ Quốc lộ 19 qua cầu 
Quang Thanh, cầu Hợp Thanh, thị trấn Thanh Hà ra 
Quốc lộ 5; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 392 đoạn 
Km15 - Km30+300 thành đường cấp III để kết nối 
liên thông từ Quốc lộ 38 qua ngã tư Bóng Quốc lộ 
38B, trục Bắc - Nam ra Quốc lộ 37; nâng cấp đường 
tỉnh 391 lên cấp III để kết nối liên thông từ Quốc lộ 
10 về TP. Hải Dương ra Quốc lộ 5... Cùng với đó, xây 
dựng các tuyến kết nối, tuyến mới.

Hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, hiện 
đại, kết nối liên vùng sẽ giúp mở rộng không gian 
phát triển, tạo ra những cơ hội mới về thu hút đầu 
tư. Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện và triển khai 
đầu tư một số trục giao thông mới của tỉnh như 
trục Bắc - Nam, trục Đông - Tây của tỉnh, trục Bắc 
- Nam qua địa bàn huyện Thanh Miện là điều kiện 
thuận lợi để mở rộng không gian phát triển, khai 
thác tiềm năng quỹ đất dọc các trục đường mới 
cho phát triển kinh tế, xã hội và mạng lưới đô thị 
trong toàn tỉnh; là cơ hội đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp - đô thị dọc các trục phát triển.

Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống 
đường tỉnh; dự án giao thông xây dựng các tuyến 
mới; dự án giao thông trọng điểm, kết nối giao 
thông tỉnh Hải Dương với các địa phương giáp 
ranh, sẽ huy động nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. 
Nguồn ngân sách huyện sẽ được huy động đối với 
các đoạn qua khu vực nội thị các thị trấn, thành 
phố, thị xã và các đoạn tuyến mới của địa phương.

Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Hải Dương cũng đã 
chủ động xây dựng, tham mưu Chương trình Đầu 
tư, nâng cấp mạng lưới đường tỉnh giai đoạn 2021 
- 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030. Trong 
nhiệm kỳ này, Sở đề xuất thực hiện đầu tư xây 
dựng 59,5 km đường tỉnh mới; cải tạo và nâng cấp 
148 km các tuyến đường tỉnh hiện có; xây dựng 
36,7 km đường gom các quốc lộ. Tổng vốn đầu tư 
giai đoạn này lên đến hơn 9.200 tỷ đồng.

Tiếp theo, trong giai đoạn 2026 - 2030, với tổng 
vốn đầu tư hơn 10.100 tỷ đồng, tỉnh sẽ thực hiện 
xây dựng gần 72 km đường tỉnh, cải tạo và nâng 
cấp 147,6 km các tuyến đường tỉnh hiện có và xây 
dựng 74,6 km đường gom quốc lộ.  n

TP Hải Dương, tỉnh Hải DươngDUY DƯƠNG
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“Yêu sách” áp giá sàn vé máy bay: VI PHẠM LUẬT 
MINH HOÀNG

Áp giá sàn vé máy bay được “xới” lại từ việc tái đề nghị của Vietnam 
Airlines (VNA) đã tiếp tục vấp phải “làn sóng” dư luận trái chiều.

Từ đề nghị của Hãng hàng không Quốc gia 
Việt Nam (VNA) về các giải pháp hỗ trợ, giải 
quyết khó khăn cho VNA, theo chỉ đạo của 

Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng 
không đã yêu cầu các hãng hàng không báo cáo, 
giải trình về việc thực hiện Luật Cạnh tranh và 
Luật giá.

Theo giới phân tích, đằng sau vụ việc kiểm tra 
này là mục tiêu xem xét ban hành khung giá sàn vé 
bay.  Tuy nhiên, theo các chuyên gia, áp giá sàn là 
trái luật, triệt tiêu động lực cạnh tranh phát triển  
của các hãng hàng không, tước bớt quyền lựa chọn 
của khách hàng và cản trở phục hồi nền kinh tế.

 Ngay sau khi VNA đưa ra đề xuất giá sàn, đã 
nhận được nhiều ý kiến không đồng tình; cho rằng 
VNA đã có sự cạnh tranh theo kiểu “chiếu trên” 
trong bối cảnh ngay tại trong nước, hãng hàng 
không này đang bị cạnh tranh gay gắt và những 
năm gần đây thị phần của hãng liên tục bị giảm 
cùng với sự phát triển, lớn mạnh của các  hãng bay 
tư nhân. Dư luận cũng cho rằng, với đề xuất của 
VNA, đa số hành khách sẽ không còn được mua vé 
máy bay giá rẻ.

VNA vẫn muốn áp giá sàn khi 
được “giải cứu”

Khi VNA kiến nghị áp giá sàn lên Bộ Giao thông 
vận tải và Chính phủ, các cơ quan chức năng trong 
ngành đã yêu cầu các hãng hàng không như VNA, 
Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines giải trình 
việc thực hiện Luật cạnh tranh và Luật giá. VNA 
viện lý do hãng đang lỗ lớn vì đại dịch COVID-19, 
nếu các hãng tiếp tục bán vé giá thấp sẽ ảnh 
hưởng đến VNA và ngành hàng không, dẫn đến 
hãng hàng không Việt yếu đi khi mở bay quốc tế 
cạnh tranh với hãng nước ngoài.

Theo một số chuyên gia kinh tế, áp dụng giá sàn 
vé máy bay là không hợp lý, vừa trái với quy luật 
cung cầu của thị trường. TS Nguyễn Đình Cung - 
nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh 
tế trung ương - thẳng thắn: “Chuyện giá sàn, giá 
trần đã quá lỗi thời. Nên bỏ cả giá trần, không nên 
áp giá sàn và cũng không nên đặt vấn đề trên hay 
dưới giá thành”.

Việc áp giá sàn vé máy bay vì lợi ích của doanh 
nghiệp hay vì hành khách, ai là người hưởng lợi? TS 
Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội thẩm định giá VN, 
nguyên cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - 
đặt vấn đề: các hãng khác cũng bị ảnh hưởng lớn 
vì đại dịch, tại sao họ lại không đề xuất áp giá sàn 
như VNA?

Theo khoản 2 và 3 Điều 6 Luật Cạnh tranh: 
“Chính sách của Nhà nước về cạnh tranh là thúc 
đẩy cạnh tranh, đảm bảo quyền tự do cạnh tranh 
trong kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường 
khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng”. Áp giá sàn đồng loạt là triệt tiêu tự do 

cạnh tranh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến 
người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến chủ trương 
kích cầu ngành du lịch (chiếm 12% GDP) và quá 
trình phục hồi của nền kinh tế.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng VNA vừa được 
Chính phủ hỗ trợ khoản vay đặc biệt 4.000 tỷ đồng 
lãi suất 0% trong 3 năm. Đây là vốn ngân sách, là 
thuế của dân, tức là bình quân mỗi người dân đã hỗ 
trợ VNA 40.000 đồng. VNA không thể tri ân người 
dân, khách hàng bằng cách đề nghị nâng giá vé 
của toàn ngành hàng không. Trong khi các hãng 
khác không được hỗ trợ khoản vay này vẫn tiếp tục 
giảm giá, kích cầu và không đề nghị áp giá sàn.

Điều 5 Luật Hàng không quy định nguyên tắc 
hoạt động hàng không dân dụng: Cạnh tranh 
lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân 
thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động 
hàng không dân dụng. Các hãng cùng môi trường 
kinh doanh, cùng nộp thuế, cùng giải quyết việc 
làm cho người lao động, cùng đóng góp tích cực 
cho nền kinh tế, xã hội... nhưng chỉ VNA được vay 
khoản 4.000 tỷ đồng. Như vậy, VNA đã được tạo 
lợi thế cạnh tranh so với các hãng khác. Trên thực 
tế thời gian qua, VNA cũng được tạo lợi thế cạnh 
tranh về slot bay, về chuyến bay trong mùa dịch...

Hiện nay cả nước có 6 hãng bay chở khách, riêng 
VNA Group có tới 3 hãng. Khoản 1 Điều 11 Luật 
Cạnh tranh quy định: “Doanh nghiệp được coi là có 
vị trí thống lĩnh trên thị trường nếu có thị phần từ 
30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả 
năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể”.

Cùng với việc được tạo lợi thế cạnh tranh kể trên, 
chuyên gia cho rằng thay vì “nghiên cứu” giá sàn 
hay khung giá vé bay, cơ quan quản lý nhà nước 
cần xem xét dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh của 
chính VNA.

Quyền lợi người tiêu dùng cần 
được bảo vệ

Việc áp giá sàn sẽ triệt tiêu cơ hội cạnh tranh 
giảm giá dịch vụ cũng như cản trở khôi phục việc 
đi lại sau dịch bằng hàng rào giá vé máy bay không 
còn rẻ. Theo quan điểm của Hội Bảo vệ người tiêu 
dùng VN, quyền lựa chọn là 1 trong 8 quyền cơ 
bản của người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng. Việc áp dụng mức giá sàn là 
tước đi cơ hội tiếp cận giá rẻ của người tiêu dùng 
mà hiện nay họ đang được hưởng, nhờ giải pháp 

kích cầu của doanh nghiệp. Người tiêu dùng có 
thu nhập thấp, nhờ giá vé rẻ mà tiếp cận được dịch 
vụ hàng không, giúp họ đi lại nhanh chóng, thuận 
tiện. Đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp. 
Do vậy, ở góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
Hội Bảo vệ người tiêu dùng VN không đồng tình với 
đề xuất áp giá sàn vé máy bay của VNA.

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, mỗi hãng có mô 
hình, phương thức kinh doanh khác nhau. Có hãng 
lấy chất lượng phục vụ để cộng vào giá; có hãng lấy 
doanh thu, lợi nhuận từ các sản phẩm, dịch vụ phụ 
trợ “ăn theo” vận chuyển khách để bù cho khoản 
giảm giá vé; có hãng lấy doanh thu, lợi nhuận từ 
dịch vụ đầu vào cho hàng không để bù vào giá vé...

Vì thế, khi kiểm soát giá vé cần phải tính đầy 
đủ và khoa học các yếu tố hình thành, các yếu tố 
bù trừ giá vé và đặc trưng mang tính mùa vụ, thời 
điểm của thị trường. Đồng thời, không can thiệp 
vào quyền quyết định về giá của doanh nghiệp 
trong cơ chế thị trường.

Bộ Tài chính cho biết điểm b khoản 3 Điều 19 
Luật Giá quy định giá dịch vụ vận chuyển hàng 
không thuộc danh mục do Nhà nước định giá. Cụ 
thể, Nhà nước định khung giá đối với dịch vụ vận 
chuyển hàng không nội địa tuyến độc quyền.

Về thẩm quyền quy định khung giá dịch vụ vận 
chuyển hàng không nội địa, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt 
Nam nêu rõ: hãng hàng không quyết định giá dịch 
vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá 
do Bộ Giao thông vận tải quy định và thực hiện kê 
khai giá với Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, việc 
xem xét điều chỉnh khung giá bao gồm giá trần 
và giá sàn dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa 
thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.

Còn về nguyên tắc định giá nhà nước, theo Luật 
giá là giá phải bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, 
kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với 
mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng 
thời kỳ. Đồng thời, giá được kịp thời điều chỉnh khi 
các yếu tố hình thành giá thay đổi.

Đối với chấp hành kê khai giá vé máy bay, các 
doanh nghiệp hàng không có trách nhiệm kê khai 
với Bộ Giao thông vận tải trước khi cung ứng dịch 
vụ hoặc trước khi ký hợp đồng cung ứng dịch vụ. 
Đồng thời, các hãng hàng không cũng phải có 
trách nhiệm niêm yết công khai giá vé bao gồm các 
loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). n
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XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DÀI HẠN 
ĐỂ PHỤC HỒI KINH TẾ

HOÀNG THIỆN

Vừa qua, ông Võ Văn Minh - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe 
báo cáo kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội (KT-XH) và phục hồi sản 
xuất kinh doanh những tháng 
cuối năm 2021.

Phấn đấu thực hiện từng chỉ tiêu, 
lĩnh vực ở mức cao nhất

Theo báo cáo, trong tháng 7, một số chỉ tiêu KT-
XH giảm so với tháng 6 và cùng kỳ do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kết quả đạt được 
trong 6 tháng đầu năm vẫn đem lại những đóng 
góp quan trọng, làm nền tảng cho các chỉ tiêu chủ 
yếu của tỉnh trong 7 tháng tăng so với cùng kỳ. Cụ 
thể, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,3% so 
với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7%. Kim ngạch xuất 
khẩu ước đạt 20.322 triệu đô la Mỹ, tăng 43,5% so 
với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 15.852 
triệu đô la Mỹ, tăng 43,7% so với cùng kỳ. Cán cân 
thương mại hàng hóa xuất siêu 4 tỷ 469,5 triệu đô 
la Mỹ; thu hút đầu tư 1,46 tỷ đô la Mỹ, đạt 133% so 
với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, tổng vốn 
của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng gần 
20% và số vốn doanh nghiệp đăng ký tăng vốn tăng 
rất cao (hơn 83%) so với cùng kỳ…

Theo nhận định của UBND tỉnh, diễn biến phức 
tạp của dịch Covid-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến mọi mặt đời sống KT-XH của tỉnh. Theo đó, 
dự báo tình hình KT-XH tỉnh sẽ tiếp tục đối mặt với 
một số khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Tại 
cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 2 kịch bản 
phát triển KT-XH của tỉnh trong những tháng cuối 
năm 2021.

Trường hợp dịch bệnh được kiểm soát trong 
tháng 10/2021 (đạt mục tiêu tiêm ngừa trên 95% 
dân số để tiệm cận miễn dịch cộng đồng và dịch 
bệnh tại các tỉnh trong vùng đồng loạt được kiểm 
soát tốt), tình hình sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp được phục hồi nhanh chóng, Chỉ số 
sản xuất công nghiệp được phục hồi ở mức trên 
8%, xuất khẩu được duy trì tăng trên 26%, tổng 
mức đầu tư xã hội đạt trên 14%... dự kiến tốc độ 
tăng trưởng GRDP sẽ đạt khoảng 7% thấp hơn kế 
hoạch tỉnh đã đề ra (8,5 – 8,7%).

Kịch bản đến tháng 12 dịch bệnh mới được kiểm 
soát, Chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ phục hồi ở 
mức trên 7,8%, xuất khẩu được duy trì tăng khoảng 
12%, tổng mức đầu tư xã hội đạt trên 12,3%... tốc 
độ tăng trưởng GRDP dự kiến chỉ đạt khoảng 6,4%, 
thấp hơn kế hoạch đề ra.

Mặc dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, 
Bình Dương vẫn kiên định với “mục tiêu kép”, huy 
động cả hệ thống chính trị để dập dịch hiệu quả. 
Đồng thời tập trung duy trì phát triển KT-XH và 
phục hồi sản xuất kinh doanh những tháng cuối 
năm 2021.

Trên cơ sở đóng góp của các đại biểu, UBND 
tỉnh thống nhất không điều chỉnh kế hoạch phát 
triển KT-XH. 

05 giải pháp trọng tâm phục hồi 
kinh tế

Bình Dương tận dụng tối đa thời gian và nguồn 
lực để chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ với 
tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo. 
Triển khai nhanh trong tiêm phủ vắc xin, phấn đấu 
đến hết tháng 8/2021 đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 
trên 85% cho các đối tượng, nghiên cứu chính sách 
hỗ trợ cho các lao động tại các doanh nghiệp thực 
hiện sản xuất “3 tại chỗ” nhằm giảm gánh nặng tài 
chính cho doanh nghiệp. Bảo vệ vững chắc “vùng 
xanh” và từng bước “xanh hóa” một số địa bàn khả 
thi. Tập trung tiêm vắc xin, trước mắt ưu tiên công 
nhân lao động của các doanh nghiệp đảm bảo an 
toàn phòng dịch và có nhu cầu sản xuất sớm, sản 
xuất hàng hóa quan trọng có giá trị cao góp phần 
cung cấp cho các chuỗi cung ứng.

Những tín hiệu vui trong bước đầu triển khai kế 
hoạch xây dựng “vùng xanh” trên bản đồ Covid-19 
tạo nền tảng quan trọng để tỉnh sớm đạt mục tiêu 
trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 01/9.

Theo đó, 05 giải pháp dài hạn được Bình Dương 
chủ động xây dựng để phục hồi kinh tế trong 
những tháng còn lại của năm 2021 đó là tập trung 
khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển. Đẩy mạnh 
tiến độ triển khai các dự án đầu tư công để sớm 
đưa dòng tiền vào lưu thông, sớm hoàn thành đưa 
vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, 
quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu 
quả KT-XH.

Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, 
cắt giảm các thủ tục hành chính không thật sự cần 
thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng tối 
đa trong khuôn khổ pháp luật cho mọi hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu của các 
doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt 

hại do dịch gây ra trong thời gian xảy ra dịch bệnh. 
Tập trung triển khai các giải pháp phục hồi sản 
xuất kinh doanh cho doanh nghiệp ngay khi Chính 
phủ thông qua Chương trình phục hồi kinh tế đang 
được kỳ vọng sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi, 
ổn định sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Triệt để 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính 
phủ và các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với lực 
lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống 
dịch đảm bảo hiệu quả, kịp thời và đúng đối tượng. 
Theo dõi tình hình doanh nghiệp, thị trường lao 
động để kịp thời có giải pháp hỗ trợ tạo việc làm 
mới cho lực lượng lao động nhập cư, xây dựng 
chuẩn nghèo đa chiều tỉnh giai đoạn 2021-2025 
để có các công cụ pháp lý hỗ trợ tối đa cho các đối 
tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh…

Đẩy mạnh quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh 
cho doanh nghiệp: Xây dựng chính sách hỗ trợ hiệu 
quả hơn cho các doanh nghiệp áp dụng tốt phương 
án “3 tại chỗ” bằng tiền mặt, nhân lực và vật lực, 
kiến thức, kinh nghiệm trong công tác xét nghiệm, 
sàng lọc, phòng, chống dịch bệnh cũng như điều trị 
cho các công nhân nhiễm bệnh. Nghiên cứu điều 
chỉnh phương án “1 cung đường, 2 địa điểm” theo 
hướng phù hợp hơn, thông thoáng hơn để khuyến 
khích áp dụng cho các doanh nghiệp không thể 
thực hiện phương án “3 tại chỗ”.  Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà cho rằng: “Những giải 
pháp phục hồi kinh tế được chuẩn bị khá tốt; quan 
trọng là cách tổ chức thực hiện. Từng sở ngành, đơn 
vị chủ động xây dựng một cơ chế theo thẩm  quyền 
của mình để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. 
Vấn đề gì cần tháo gỡ cho doanh nghiệp phải nhanh 
chóng hỗ trợ trong khuôn khổ quy định”.

Giải pháp cuối cùng là tăng cường công tác 
tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin chính 
thống, công khai, minh bạch, khách quan để ổn 
định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã 
hội; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của 
Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong việc 
chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng, chống, ứng 
phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó 
khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an 
sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân. n

BÌNH DƯƠNG

Bình Dương: Họp bàn giải pháp dài hạn quyết tâm phục hồi kinh tế
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Cục Xúc tiến thương mại và 
Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc 
phối hợp tổ chức Phiên tư vấn 
trực tuyến về thị trường Ma-rốc. 

Phiên tư vấn diễn ra vào chiều ngày 
12/8/2021, là sự kiện trong khuôn khổ Hội 
nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ, xúc tiến 

xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và 
Tây Nguyên 2021 do Bộ Công Thương chủ trì thực 
hiện, nhằm kịp thời cung cấp thông tin và các cơ 
hội thị trường, chia sẻ những kinh nghiệm 
phát triển xuất khẩu thực tiễn, tư vấn giải 
pháp thâm nhập thị trường Ma-rốc cho 
doanh nghiệp. Đây là cơ hội cho các 
doanh nghiệp Việt Nam khám phá 
và khai thác thị trường mới trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp.

Theo ông Đỗ Việt Phương – 
Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt 
Nam tại Ma-rốc, đây là một trong 
những quốc gia có nền an ninh chính 
trị và xã hội ổn định vào bậc nhất khu 
vực Châu Phi. Việt Nam và Ma-rốc có mối 
quan hệ từ lâu và đang ngày càng được củng cố 
và phát triển.

Ma-rốc có vị trí địa lý thuận lợi, gần Châu Âu và 
nằm trên tuyến giao thương nối Ấn Độ Dương với 
Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, có khả năng trở 
thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận với 
thị trường các nước Châu Phi, Trung Đông và Châu 
Âu. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Châu Phi 
(AfCFTA) được ký kết vào tháng 3/2018, có hiệu lực 
từ 01/01/2021, đưa Châu Phi trở thành khu vực mậu 
dịch tự do lớn nhất về số nước tham gia kể từ khi Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập. 
Đây sẽ là yếu tố thuận lợi để hàng Việt Nam thâm 
nhập thị trường Ma-rốc và từ đó mở rộng tiếp cận 
thị trường các nước khác trong khu vực.

Trong 10 năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt 
Nam với Ma-rốc phát triển tích cực. Kim ngạch hai 
chiều tăng trưởng tốt dù chưa ổn định và không 
theo quy luật. Các mặt hàng xuất khẩu chính của 
Việt Nam sang Ma-rốc gồm có: gạo, hạt tiêu, dứa 
hộp, điện thoại và linh kiện, máy tính, cà phê, hải 
sản, gia vị nói chung, sản phẩm hóa chất, dệt may, 
giày dép… Trong đó, mặt hàng cà phê, hạt tiêu, hạt 
điều, thực phẩm chế biến và gia vị các loại vẫn tiếp 
tục chiếm ưu thế.

Theo ông Phương, cơ cấu các mặt hàng xuất 
khẩu của hai nước mang tính bổ sung nên hàng 
hóa Việt Nam nói chung hoàn toàn có thể tiếp cận 
tới tất cả các phân khúc thị trường Ma-rốc, từ bình 

dân đến trung, cao cấp. Hàng hóa 
Việt Nam có chất lượng và giá cả 

khá hợp lý và đáp ứng được 
ngay cả yêu cầu của các thị 

trường khắt khe nhất như 
EU hay Hoa Kỳ, nên về chất 
lượng hoàn toàn có thể 
thâm nhập và cạnh tranh 
với hàng hóa của các nước 
khác tại Ma-rốc.
Về cơ bản, nông lâm thủy 

sản vẫn là những mặt hàng 
xuất khẩu quan trọng của Việt 

Nam sang Ma-rốc. Đặc biệt, nông 
sản, nông sản chế biến có đóng góp xấp 

xỉ 60% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang 
Ma-rốc. Tiềm năng xuất khẩu nông sản sang thị 
trường này còn rất lớn, nhu cầu tiêu dùng các sản 
phẩm nông sản nói chung và nông sản chế biến 
nói riêng của người dân Ma-rốc khá ổn định.

Tuy nhiên, xu thế bảo hộ các sản phẩm nông sản 
tại Ma-rốc khá cao do định hướng phát triển của 
bạn cũng tập trung vào đẩy mạnh sản xuất nông 
nghiệp. Mức thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu 
nói chung và hàng nông thủy sản nói riêng còn 
cao, cá biệt có những mặt hàng lên tới hơn 60%, 
bao gồm cả thuế và phí. Quy định về kiểm dịch và 
vệ sinh an toàn thực phẩm khá chặt chẽ. Một số 
quy định về thông quan hàng hóa của bạn vẫn có 
xu hướng có lợi cho nhà nhập khẩu.

Bên cạnh đó, vấn đề thanh toán nói chung vẫn 
còn những hạn chế với các phương thức thanh 
toán mang tính tập quán, có mức độ đảm bảo chưa 
cao và bị động cho nhà xuất khẩu nước ngoài. Đôi 
khi vẫn có trường hợp uy tín doanh nghiệp chưa 
cao, chậm thanh toán từ phía đối tác nhập khẩu… 
mặc dù chỉ là những trường hợp cá biệt do tiềm lực 
doanh nghiệp còn hạn chế và gặp đúng thời điểm 
thị trường biến động khó khăn.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc khuyến 
cáo, trong hợp tác kinh doanh để tăng khả năng 
tuân thủ cam kết và độ tin cậy, doanh nghiệp cần 
yêu cầu đối tác mua hàng đặt cọc cao, tối thiểu 
25% giá trị lô hàng. Không chuyển trước cho đối tác 
mua hàng bất kỳ khoản tiền nào theo đề nghị của 
họ với bất cứ lý do gì.

Đối với hợp đồng ký kết gửi qua thư điện tử và phụ 
lục cần đặc biệt lưu ý đến tính xác thực của chữ ký 
và con dấu, nhất là các hợp đồng qua trung gian.

Bên cạnh những khó khăn đã nêu, thị trường 
Ma-rốc cũng có nhiều thuận lợi, trong đó phải kể 
đến: sự quan tâm của các cấp, các ngành trong đó 
có Bộ Công Thương , Vụ Thị trường châu Á-châu 
Phi, Cục Xúc tiến Thương mại, cũng như Lãnh đạo 
Đại sứ quán tại Ma-rốc trong việc thúc đẩy quan 
hệ kinh tế thương mại song phương, tăng cường 
xúc tiến xuất nhập khẩu vì lợi ích cộng đồng doanh 
nghiệp hai phía. Hơn nữa, cơ cấu các mặt hàng 
xuất khẩu của hai nước mang tính bổ sung nên 
hàng hóa Việt Nam nói chung hoàn toàn có thể tiếp 
cận tới tất cả các phân khúc thị trường Ma-rốc, từ 
bình dân đến trung, cao cấp.

Bên cạnh xuất khẩu, ông Phương cho biết, các 
lĩnh vực doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác 
tại Ma-rốc nhờ vào thế mạnh sẵn có và phù hợp 
với chính sách thu hút của phía bạn như: hợp tác 
trong lĩnh vực nông thủy sản, dịch vụ du lịch và 
lữ hành, đầu tư sản xuất hàng tiêu dùng, hợp tác 
trong lĩnh vực xây dựng, hợp tác sản xuất phân bón 
các loại, trao đổi thương mại các sản phẩm thực 
phẩm chế biến, hoa quả đóng hộp, tham gia kinh 
doanh hoặc cung ứng các dịch vụ logistic tại các 
khu ngoại quan mà Ma-rốc đang thu hút nhà đầu 
tư, hợp tác kinh doanh khách sạn phục vụ nhu cầu 
du lịch ngày càng tăng cao tại Ma-rốc…

Phiên tư vấn về thị trường Ma-rốc đã nhận được 
sự quan tâm của đông đảo đại điện các doanh 
nghiệp thuộc đa dạng lĩnh vực với nhiều câu hỏi 
liên quan tới các khía cạnh khác nhau nhằm hiểu 
rõ về thị trường Ma-rốc, những tiềm năng, hạn chế, 
biện pháp để nắm bắt khai thác tốt hơn thị trường 
này trong thời gian tới. n

Nhiều nông sản Việt Nam 
xuất sang thị trường Ma-rốc 
được đánh giá tích cực
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Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải vừa chủ trì cuộc họp với 
một số đầu mối kinh doanh, sản xuất 
xăng dầu bàn về các giải pháp hỗ trợ 
tiêu thụ sản phẩm xăng dầu thành 
phẩm sản xuất trong nước, đảm bảo 
cân đối cung cầu xăng dầu trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid tiếp tục có 
diễn biến phức tạp.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công thương; Cuộc họp diễn 
ra vào ngày 12/8 với sự tham gia của Lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương: Vụ Thị 

trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Khoa học 
và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Vụ Chính 
sách thương mại Đa biên, Cục Xuất nhập khẩu. 

Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh và sản xuất 
xăng dầu có Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng 
công ty dầu Việt Nam (Pvoil), Công ty Cổ phần Lọc hóa 
dầu Bình Sơn (BSR), Chi nhánh phân phối sản phẩm 
lọc dầu Nghi Sơn.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Lê Xuân Huyên Phó 
Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết 
do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, 
nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ khiến nhu cầu đi 
lại, tiêu thụ xăng dầu tại thị trường nội địa giảm sâu, 
tồn kho xăng dầu tăng cao tại cả kho của các thương 
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và kho của 02 
Nhà máy lọc dầu trong nước. 

Ông Nguyễn Xuân Hùng Phó Tổng giám đốc Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết trước tình hình dịch 
bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp và việc áp dụng 
các biện pháp phòng, chống dịch tại nhiều tỉnh, thành 
phố lớn khiến tình hình kinh doanh các sản phẩm xăng 
dầu của Petrolimex sụt giảm nghiêm trọng, cụ thể sản 
lượng tiêu thụ mặt hàng Xăng E5 RON92 và Dầu DO 
0.05% bằng khoảng 50% so với bình quân cùng thời 
điểm tháng 6 năm 2021; mặt hàng Xăng RON95 bằng 
khoảng 30% so với bình quân cùng thời điểm tháng 6 
năm 2021 và tiếp tục giảm nếu các địa phương kéo dài 
thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tình hình sụt giảm tiêu thụ xăng dầu của thị trường 
nội địa khiến Petrolimex buộc phải hạn chế tiếp nhận 
xăng dầu từ các Nhà máy lọc dầu, dừng nhập khẩu 
các mặt hàng mà 02 Nhà máy lọc dầu trong nước sản 
xuất được do tồn kho tăng cao.

Trước những khó khăn nêu trên, đại diện PVN, 02 
Nhà máy lọc dầu và các doanh nghiệp đầu mối kinh 
doanh xăng dầu đã đề xuất một số giải pháp nhằm 
tăng cường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu thành phẩm 
sản xuất trong nước cũng như đảm bảo cân đối cung 
cầu. Các đề xuất, kiến nghị của PVN và 02 Nhà máy 

lọc dầu đã được đại diện các đơn vị của Bộ Công 
Thương tham dự cuộc họp trao đổi, giải đáp trên tinh 
thần đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân 
và doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp sản xuất và 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu), phù hợp với các 
cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ 
các quy định pháp luật trong nước.

Tại cuộc họp, Ông Trần Duy Đông, Vụ Trưởng Vụ Thị 
trường trong nước – Bộ Công Thương cho biết ngày 
04 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương đã có văn bản 
số 4686/BCT-TTTN gửi các Thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu về việc bảo đảm cân 
đối cung cầu xăng dầu trong nước, theo đó Bộ Công 
Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu, nhập khẩu xăng dầu: (1) Căn cứ vào nhu cầu 
sản xuất, kinh doanh thực tế tại đơn vị để điều chỉnh 
kế hoạch nhập khẩu xăng dầu phù hợp, ưu tiên sử 
dụng nguồn xăng dầu từ các Nhà máy lọc hóa dầu 
trong nước để đảm bảo cân đối cung cầu; (2) Tăng 
cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu bán ra 
thị trường theo các quy định hiện hành; (3) Bảo đảm 
nguồn cung xăng dầu tại các điểm bán lẻ nhằm phục 
vụ nhu cầu của người dân trong mọi tình huống. 

Sau cuộc họp, Vụ Thị trường trong nước sẽ tiếp 
tục làm việc cụ thể với các thương nhân đầu mối 
kinh doanh xăng dầu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản 
phẩm xăng dầu của 02 Nhà máy lọc dầu trong nước, 
đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu trong 
thời gian tới. Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Đỗ Thắng Hải bày tỏ sự chia sẻ với các 
doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất xăng dầu trong 
bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. Thứ trưởng  đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị 
của Bộ Công Thương, đồng thời nhấn mạnh Bộ Công 
Thương sẽ làm hết trách nhiệm nhằm đảm bảo cân 
đối cung cầu xăng dầu trong nước, tìm mọi giải pháp 
để hỗ trợ PVN, 02 Nhà máy lọc dầu, các doanh nghiệp 
đầu mối kinh doanh xăng dầu, đảm bảo lợi ích cho 
nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. n

Cathay Pacific lỗ hơn 970 triệu 
USD trong nửa đầu năm 2021

Hãng hàng không Cathay Pacific 
của Khu hành chính đặc biệt Hong 
Kong (Trung Quốc) cho biết mức lỗ 
của hãng trong nửa đầu năm nay đã 
giảm xuống 972 triệu USD.

Trong nửa đầu năm nay, Cathay 
Pacific chỉ chuyên chở 157.000 hành 
khách, giảm đến 96% so với cùng kỳ 
năm 2020 và chỉ mang lại doanh thu 96 
triệu USD cho hãng. Thay vào đó, mảng 
vận chuyển hàng hóa là “chiếc phao 
cứu sinh” đối với Cathay khi tạo ra đến 
75% doanh thu của hãng trong sáu 
tháng đầu năm. Dù vẫn lỗ nhưng con 
số trên cho thấy hoạt động kinh doanh 
của Cathay Pacific đã có cải thiện so 
với số lỗ lên đến 1,3 tỷ USD trong cùng 
kỳ năm ngoái. Đây cũng là kết quả của 
quá trình cắt giảm chi phí, bao gồm cắt 
giảm nhân sự và đóng cửa nhiều cơ sở 
phi công ở nước ngoài.

Thương mại Việt - Mỹ vượt  
 50 tỷ USD

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn 
nhất của Việt Nam trong nhiều năm 
gần đây. Nhóm hàng xuất khẩu lớn 
của Việt Nam sang Mỹ là dệt may. 6 
tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng 
dệt may sang Mỹ đạt kim ngạch đạt 
7,61 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ 
năm trước và chiếm 49,7% xuất khẩu 
hàng dệt may của cả nước. Ngoài ra, 
Mỹ cũng nhập khẩu điện thoại, máy 
vi tính, nông sản, giày dép, gỗ, thủy 
sản… từ Việt Nam. Hết tháng 6, Việt 
Nam nhập khẩu từ Mỹ đạt 7,63 tỷ USD, 
tăng 9% so với cùng kỳ 2020 và chiếm 
4,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước. 
Mỹ cũng là thị trường nhập khẩu lớn 
nhất của Việt Nam ở châu Mỹ. Nhóm 
hàng nhập khẩu lớn nhất từ Mỹ là máy 
vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, 
bông, đậu tương, phế liệu sắt thép…

6 tháng đầu năm, thương mại Việt 
Nam và Mỹ đạt 53,21 tỷ USD. Trong 
đó, Việt Nam xuất siêu gần 38 tỷ USD.



8 THỊ TRƯỜNG

Hiện nay, người tiêu dùng Bỉ và EU đã 
bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường 
Việt Nam khi mà lợi thế từ Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) mang lại đang dần dần hiện 
rõ. Đây sẽ là cơ sở để nông sản Việt có 
thể mở rộng thị phần tại thị trường 
này trong thời gian tới.

NGỌC TRÂM

Thị trường nhiều tiềm năng
Năm 2021 được coi dấu mốc quan trọng khi các 

loại trái cây như vải, nhãn tươi được xuất khẩu trực 
tiếp sang các nước Tây Âu như Hà Lan, Bỉ, Pháp, 
Đức, Anh. Việc phân phối quả vải tươi đã không chỉ 
hiện diện ở trong hệ thống cửa hàng, siêu thị châu 
Á mà chính thức xâm nhập vào chuỗi siêu thị thực 
phẩm tại châu Âu.

Đây là những tín hiệu đáng mừng khi mặt hàng 
nông sản của Việt Nam đã dần tiếp cận thành công 
thị trường cao cấp, góp phần nâng vị thế của sản 
phẩm, mở ra nhiều cơ hội gia tăng thị phần tại thị 
trường khó tính này. Hiện, EU là thị trường xuất 
khẩu nông sản lớn thứ 3 của Việt Nam với giá trị 
khoảng 5,5 tỷ USD/năm.

Ông Lương Hoàng Thái – Vụ trưởng Vụ Chính 
sách thương mại Đa biên (Bộ Công Thương) – cho 
biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối, 
việc xuất khẩu thành công trái vải nói riêng và 
nông sản nói chung đã cho thấy nỗ lực rất lớn 
trong việc quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương 
mại, kết nối và tìm kiếm thị trường mới của các bộ, 
ban, ngành, doanh nghiệp. Đặc biệt, các Thương vụ 
Việt Nam tại châu Âu đã nỗ lực, vận động, kết nối 
các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và tìm cách 
đưa các mặt hàng nông sản thâm nhập vào thị 
trường châu Âu thông qua các nhà phân phối.

“Việc xuất khẩu thành công được trái vải sang 
thị trường khó tính cũng sẽ là tiền đề để Việt Nam 
giới thiệu với bạn bè thế giới về các loại nông sản 

nói chung, các sản phẩm Made in Viet Nam nói 
riêng, từ đó mở đường xuất khẩu các sản phẩm 
của Việt Nam sang thị trường EU, cũng như các thị 
trường khác trên thế giới”- ông Lương Hoàng Thái 
nhấn mạnh. Với tổng giá trị nhập khẩu nông sản 
của EU lên tới 160 tỷ USD/năm, tiềm năng xuất 
khẩu nông sản của Việt Nam sang EU còn rất lớn, 
nhất là khi các quốc gia EU kiểm soát được dịch 
Covid-19. Chính phủ các thành viên EU đã thúc 
đẩy mở rộng việc tiêm vắc xin, áp dụng quy định 
giấy thông hành vắc xin, nới lỏng quy định đi lại, 
mở cửa một phần dịch vụ ăn uống, du lịch, do đó 
nhu cầu tiêu thụ thực phẩm đã tăng hơn so với 
giai đoạn trước.

Ngoài ra, theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và 
EU, hiện nay, người tiêu dùng Bỉ và EU đã bắt 
đầu quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam khi 
mà lợi thế từ Hiệp định EVFTA mang lại đang dần 
dần hiện rõ. Chính vì thế, hàng từ Việt Nam dễ 
dàng được xem xét hơn.

Cơ hội đan xen thách thức 

Mặc dù đã đạt những thành công nhất định, 
song theo ông Trần Ngọc Quân – Tham tán thương 
mại Việt Nam tại Bỉ và EU, việc triển khai đưa hàng 
nông sản vào thị trường này vẫn còn nhiều khó 
khăn. Các địa phương còn chưa sát sao chỉ đạo 
mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn GlobalGAP, 
do đó thiếu các vùng nguyên liệu cho sản phẩm 
đạt chuẩn EU để xuất khẩu, mặc dù nhu cầu nhập 
khẩu để phân phối vào siêu thị này là rất lớn.

Bên cạnh đó, giá cước vận chuyển hàng hóa vẫn 
cao và chưa ổn định thời gian vận chuyển vẫn dài 

hơn so với dự kiến do đó ảnh hưởng đến việc thực 
hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu nông sản từ Việt 
Nam sang EU. Hiện tại, các doanh nghiệp xuất khẩu 
phải trả phí từ 6-8 USD/kg vận chuyển bằng đường 
hàng không; giá cước vận tải đường biển tăng từ 
3.000 USD lên 15.000 USD/container lạnh. Mức giá 
cước đó ảnh hưởng rất lớn đến việc xuất khẩu nông 
sản, làm giảm khả năng cạnh tranh với sản phẩm 
cùng loại được nhập khẩu từ các nước Nam Mỹ, châu 
Phi và Thái Lan...

“Không những thế, số lượng các doanh nghiệp 
xuất khẩu trái cây, rau củ của Việt Nam có khả 
năng đáp ứng các điều kiện và tiêu chí của EU còn 
ít, trong khi nhu cầu EU về rau và trái cây nhiệt đới 
ngày càng tăng, điều này cũng ảnh hưởng đến việc 
các doanh nghiệp châu Âu chuyển hướng sang 
nhập khẩu trái cây, rau củ tươi từ Việt Nam”- ông 
Trần Ngọc Quân cho hay.

Ngoài ra, EU liên tục cập nhật và gia tăng việc đưa 
ra các biện pháp SPS mới đối với hàng hóa nông sản 
nhập khẩu bao gồm cả sản phẩm có nguồn gốc thực 
vật và động vật. Hay công tác bảo quản, công nghệ 
sau thu hoạch đối với bao bì đóng gói, thiết kế mẫu 
mã với sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam còn hạn 
chế, thời gian bảo quản ngắn, mau hỏng, tỷ lệ hao hụt 
cao, mẫu mã, vật liệu làm bao bì chưa phù hợp với thị 
hiếu và yêu cầu của EU… Để mở rộng thị phần mặt 
hàng nông sản tại thị trường EU, Thương vụ Việt Nam 
tại Bỉ và EU đề xuất Bộ NN&PTNT phối hợp chặt với các 
địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh 
nghiệp về quy định xuất khẩu của EU. Đặc biệt, chuẩn 
bị các lô nhãn, thanh long, chanh leo, xoài, mít từ các 
vườn đạt chứng nhận chuẩn EU phục vụ xuất khẩu. 
Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia liên kết với 
hợp tác xã, nông dân để phát triển vùng nguyên liệu 
đảm bảo an toàn và đạt chứng nhận theo quy định EU.

“Bộ Công Thương tăng cường, dành kinh phí ưu 
tiên công tác quảng bá, kết nối trái cây Việt Nam. 
Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ ngành lồng ghép 
các chương trình ngoại giao kinh tế để mở rộng thị 
trường, quảng bá hình ảnh đất nước thông qua các 
nông sản đặc biệt...”, ông Trần Ngọc Quân đề xuất.

Thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU sẽ 
tiếp tục xúc tiến kết nối và mở rộng xuất khẩu các 
loại nông sản khác. Phối hợp với Cục Chế biến và 
phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) lập 
danh sách các doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế 
biến, xuất khẩu trái cây, sản phẩm trái cây uy tín trên 
cả nước để kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu. 
Tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp nhập khẩu trái 
cây và sản phẩm trái cây tại EU và kết nối với doanh 
nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam.

“Đặc biệt, Thương vụ sẽ tổ chức xúc tiến thương 
mại trên nền tảng công nghệ số đối với các mặt hàng 
nông sản. Dự kiến đề xuất hợp tác đưa Bỉ thành một 
điểm trung chuyển trong chuỗi thương mại điện tử 
của Việt Nam”- ông Trần Ngọc Quân chia sẻ thêm. n

LỢI THẾ CỦA NÔNG SẢN VIỆT   
TẠI THỊ TRƯỜNG EU

EU được đánh giá thị trường tiềm năng lớn cho nông sản Việt Nam

Nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Anh
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THẬN TRỌNG PHƯƠNG THỨC 
THANH TOÁN

XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG ALGERIA, SENEGAL 

PHƯƠNG QUANG

Thị trường Algeria, Senegal được đánh giá còn nhiều 
tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam 
khai thác. Tuy nhiên, cần thận trọng trước các rủi ro, 
nhất là trong vấn đề thanh toán.

Nhiều tiềm năng cho hàng hóa 
Việt Nam

Về thị trường Algeria, tại phiên tư vấn cho doanh 
nghiệp xuất khẩu (XK) sang thị trường Algeria, 
Senegal, do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công 
Thương) tổ chức chiều 11/8, ông Hoàng Đức Nhuận 
- Tham tán thương mại Việt Nam tại Algeria kiêm 
nhiệm Senegal, Tunisia, Mali, Gambia và Niger, 
cho biết: Hàng hoá Việt Nam có nhiều điểm thuận 
lợi khi XK sang thị trường này, nguyên do, Algeria 
tập trung vào ngành công nghiệp dầu lửa, nên 
phải nhập khẩu (NK) khá nhiều mặt hàng; dân số 
tương đối đông (khoảng trên 43 triệu người); quan 
hệ chính trị truyền thống giữa hai nước thuận lợi, 
trước khi dịch Covid-19 xảy ra, hai nước thường 
xuyên trao đổi các đoàn giao thương; hàng hoá 
Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng và giá 
cả; thương vụ tổ chức các hoạt động kết nối doanh 
nghiệp hai bên; Algeria có đại sứ quán tại Việt Nam 
nên thuận lợi xin visa.

Về những mặt hàng Việt Nam đã và còn nhiều 
tiềm năng XK sang Algeria, theo ông Hoàng Đức 
Nhuận, cà phê là mặt hàng chủ lực. Một năm 
Algeria NK khoảng 130.000 tấn, chủ yếu là cà phê 
chưa qua chế biến. Cà phê Việt Nam chiếm trên 
50% thị phần tại Algeria với khoảng 70.000 tấn, kim 
ngạch 100 triệu USD. Mặt hàng này tiếp tục có nhu 
cầu khá cao tại Algeria và vẫn sẽ là mặt hàng XK 
chủ lực của Việt Nam vào thị trường này.

Tiếp đến là mặt hàng gạo, mỗi năm Algeria NK 
100.000 tấn gạo chủ yếu là gạo 5% tấm, gạo đồ, 
phục vụ cho người châu Á sinh sống và làm việc tại 
Algeria. Gạo là mặt hàng được trợ giá nên thuế NK 
khá thấp so với mặt bằng chung, chỉ 16%. Ngoài ra, 
hạt tiêu, quế cũng là những loại nông sản có nhu 
cầu cao tại Algeria.

Mặt hàng thủy hải sản nằm trong tốp 5 mặt 
hàng XK có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam sang 
Algeria, với kim ngạch từ 9-10 triệu USD/năm. Cá 
tra của Việt Nam được bán với giá khoảng 5 USD/
kg, tương đương với loại cá biển đánh bắt rẻ nhất 
của Algeria là cá trích (Sardine), do vậy hàng Việt 
Nam có tính cạnh tranh cao. Hơn nữa, mỗi năm 
Algeria NK khoảng 30.000 tấn thuỷ, hải sản. Như 
vậy còn nhiều dư địa cho doanh nghiệp thuỷ hải 
sản Việt Nam cạnh tranh, khai thác.

Về thị trường Senegal, ông Hoàng Đức Nhuận 
cho biết: Thị trường này khá nhỏ với dân số khoảng 
16,7 triệu người, GDP 1.400 USD/người/năm. Tuy 
nhiên, so với nhiều quốc gia khác thuộc châu Phi, 

thị trường Senegal có độ mở khá do nằm trong Liên 
minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi, gồm 8 quốc gia nói 
tiếng Pháp; là thành viên của Cộng đồng kinh tế 
Tây Phi gồm 15 quốc gia. Senegal có lợi thế ổn định, 
cơ sở hạ tầng khá tốt, có sân bay quốc tế, cảng biển 
và là nơi trung chuyển hàng hoá sang các nước 
không có biển.

Dù Chính phủ Senegal chủ trương tự túc lương 
thực nhưng sản lượng không đủ, hàng năm vẫn 
phải NK 900.000 - 1 triệu tấn gạo, chủ yếu là gạo 
tấm, giá rẻ. Việt Nam cũng đã XK gạo khá tốt sang 
Senegal, tuy nhiên thời gian gần đây do dịch bệnh, 
Senegal NK nhiều gạo tấm từ Ấn Độ nên XK mặt 
hàng này có giảm. Ngoài gạo, Việt Nam còn XK hạt 
tiêu, bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc, sắt thép các 
loại sang thị trường này.

“Tại Senegal có nhà hàng của người Việt Nam 
và người châu Á, cộng đồng người Việt ở Senegal 
cũng đông nên có cơ hội cho hàng Việt Nam thâm 
nhập sâu hơn vào thị trường này”, ông Hoàng Đức 
Nhuận thông tin.

Tìm hiểu thị hiếu, chọn phương 
thức thanh toán an toàn

Mặc dù có nhiều tiềm năng XK cho doanh nghiệp 
Việt Nam, nhưng theo ông Hoàng Đức Nhuận, thuế 
NK ở một số nước châu Phi cũng tương đối cao. 
Algeria cũng không ngoại lệ, ngoài ra, Algeria còn 
áp dụng thuế phòng vệ bổ sung, dao động từ 30-
200% tuỳ vào từng mặt hàng.

Ông Nhuận cũng lưu ý, khi XK sang châu Phi nói 
chung, Algeria và Senegal nói riêng cần tìm kiếm 
đối tác qua các kênh như: Tham gia các chương 
trình xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm 
quốc tế, các diễn đàn doanh nghiệp, các cuộc giao 
thương trực tiếp; qua giới thiệu từ các cơ quan xúc 
tiến thương mại, các Thương vụ Việt Nam tại châu 
Phi và bạn hàng quen thuộc.

Khi làm việc, doanh nghiệp cần đề nghị đối tác 

cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thẻ XNK, 
bản sao hộ chiếu, thẻ căn cước của người đại diện 
để các cơ quan chức năng như các Thương vụ Việt 
Nam tại châu Phi có thể hỗ trợ tư vấn, xác minh 
trước khi tiến hành giao dịch.

Ông Hoàng Đức Nhuận khuyến cáo: “Đối với XK 
sang châu Phi, nên áp dụng phương thức thanh 
toán tín dụng thư (L/C) không hủy ngang có xác 
nhận của ngân hàng uy tín châu Âu, châu Mỹ hoặc 
phương thức nhờ thu, đề nghị khách hàng trả trước 
(đặt cọc) từ 25% trở lên giá trị tiền hàng, không 
chấp nhận phương thức trả chậm và D/A”.

Ngoài những lưu ý trên, nhiều nước châu Phi chủ 
yếu giao tiếp bằng tiếng Ả-rập, do đó doanh nghiệp 
Việt Nam cần ghi những thông tin trên nhãn mác 
bằng 2 thứ tiếng là tiếng Ả-rập và tiếng Pháp hoặc 
tiếng Anh. Doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu thị 
hiếu, văn hoá người tiêu dùng châu Phi, quan tâm 
đến giấy chứng nhận Halal (giấy chứng nhận xác 
nhận sản phẩm không có các chất cấm theo Luật 
Hồi giáo và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm 
trong quá trình sản xuất).

Tại phiên tư vấn, ông Hoàng Đức Nhuận cũng 
tư vấn cho các doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh 
vực ngành hàng như nông sản, gia vị, thực phẩm, 
đồ uống, thủy sản, hàng tiêu dùng … về các vấn 
đề: Triển vọng thị trường, quy định và chứng từ 
NK, thủ tục và phương thức thanh toán, hình thức 
giao nhận, vận tải hàng hóa từ Việt Nam, cách xác 
thực doanh nghiệp và sử dụng đại lý, môi giới kinh 
doanh tại Algeria và Senegal… n

Xuất khẩu sang 
thị trường Algeria, 

Senegal, doanh 
nghiệp thận trọng lựa chọn 

phương thức thanh toán an toàn

Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Sài Gòn
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ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẢM BẢO 
HÀNG HÓA THIẾT YẾU PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN 

GIA BẢO

Dù phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống 
dịch song thị trường hàng hóa tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến nay vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào, 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân với giá cả được kiểm soát tốt.

Mô hình “đi chợ hộ” giúp người 
dân mua sắm thuận lợi

Đánh giá của Sở Công Thương các tỉnh, thành 
vùng ĐBSCL cho thấy, đến nay thị trường hàng hóa 
thiết yếu của các tỉnh đảm bảo cung ứng đầy đủ, 
kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, không 
có hiện tượng khan hiếm hay nâng giá. Theo Ông 
Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP Cần 
Thơ, đây là kết quả từ các giải pháp quyết liệt của 
Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, giúp việc 
cung ứng, lưu thông hàng hóa thuận lợi, đảm bảo 
cung ứng đầy đủ cho người dân. Cụ thể TP Cần 
Thơ ngoài phát huy chuỗi phân phối hiện đại của 8 
siêu thị, 134 cửa hàng tiện ích còn tổ chức 46 điểm 
bán hàng bình ổn và mô hình “mang chợ ra phố”… 
Nhờ đó góp phần hạn chế người dân tập trung mua 
hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, kịp thời đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Tại tỉnh Hậu Giang, theo ông Nguyễn Văn Thậm 
- Phó giám đốc Sở Công Thương, việc chủ động dự 
trữ 8.151 tấn hàng hóa (trị giá khoảng 200 tỷ đồng) 
của các doanh nghiệp trên địa bàn cùng cam kết 
bán giá bình ổn thấp hơn giá thị trường từ 5-10% 
đã giúp thị trường hàng hóa Hậu Giang ổn định. 
Không chỉ vậy, thông qua phối hợp, kết nối với 
các doanh nghiệp bưu chính như Viettel Post Hậu 
Giang, VN Post… Sở Công Thương đã tổ chức mô 
hình “Đi chợ hộ” giúp người dân mua sắm thuận 
lợi hơn trong thời gian giãn cách. Tới thời điểm hiện 
tại, theo ghi nhận của Sở Công Thương, sức mua 
trực tiếp tại các chợ, siêu thị và hệ thống cửa hàng 
bách giảm hơn 50% so với trước giãn cách.

hóp phần ổn định thị trường hàng hóa và giá cả.
Tương tự tại Bạc Liêu, Tiền Giang, Long An… hoạt 

động kinh doanh phân phối hàng hóa diễn ra ổn định, 
lượng hàng hóa cung ứng thị trường dồi dào. Mặt 
khác, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý 
về giá nên giá cả thị trường được kiểm soát tốt.

Đảm bảo nguồn ứng cung ứng 
hoàng hóa trong bối cảnh dịch

Theo ngành Công Thương các tỉnh ĐBSCL, trên 
thực tế vào những ngày đầu trước và sau khi giãn 
cách tình hình thị trường có xáo trộn nhẹ do tâm 
lý người dân lo lắng, tích trữ hàng, dẫn tới giá có 
tăng nhẹ. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của “Tổ Công 
tác đặc biệt về đảm bảo nguồn cung hàng hóa và 
hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cho 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phía 
Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp” của Bộ Công Thương (Tổ công tác đặc 
biệt), việc kết nối lưu thông hàng hóa của các địa 
phương với hệ thống phân phối đã nhanh chóng 
được tháo gỡ nhanh. Ngoài ra, Tổ công tác đặc biệt 
cũng phối hợp cùng chính quyền, Sở Công Thương 
các địa phương đánh giá khả năng cung ứng tại 
chỗ, xác định nhu cầu hàng hóa cần cung ứng tại 
địa phương, sẵn sàng cùng các địa phương ứng 
phó kịp thời nhằm đảm bảo cung ứng đẩy đủ hàng 
hóa cho người dân.

Theo Tổ công tác đặc biệt, xác định dịch bệnh 
còn diễn biến phức tạp, việc lưu thông hàng hóa 
vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Tổ công tác đặc 
biệt sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu, 
giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều 
tiết kịp thời, đảm bảo phân phối hàng hóa hợp lý 
cho các địa phương. Ðặc biệt 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. Chủ động phối 
hợp, hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương quảng 
bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên môi trường số 
trong điều kiện giãn cách xã hội. n

Tại Vĩnh Long, theo Sở Công Thương tỉnh này, hiện 
các hệ thống siêu thị cũng duy trì hoạt động, chủ 
động đầy đủ các loại hàng hóa với giá cả bình ổn. 
Để chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp pháp, 
đảm bảo nguồn hàng hóa, nhiều địa phương đang 
đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, 
chủ cửa hàng ký cam kết với chính quyền. Qua đó 

TP. Cần Thơ đưa chợ ra phố để thực hiện giãn cách phòng chống dịch

Các gian hàng trên đường Trần Văn Hoài – Cần Thơ

CẦN THƠ: NHIỀU GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) TP Cần Thơ cho biết, thông 
qua việc đẩy mạnh các hoạt động kết nối 

cung - cầu, tạo điều kiện cho người dân trong lưu 

thông và tiêu thụ các loại nông sản trong điều 
kiện dịch COVID-19, từ ngày 21/7 đến 10/8/2021, 
thành phố đã tiêu thụ được hơn 4.727 tấn nông, 
thủy sản các loại.

Sở NN&PTNT đang tiếp tục phối hợp chặt với 
các địa phương để rà soát, cập nhật sản lượng 
các vùng nguyên liệu sản xuất hằng ngày và 
thường xuyên cập nhật thông tin về diện tích, 
sản lượng nông sản đến kỳ thu hoạch để có 
phương án tiêu thụ. Dữ liệu thông tin sẽ được 
tổng hợp kịp thời gửi Sở Công Thương thành phố 
và Tổ công tác tiền phương của Bộ NN&PTNT. 
Tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua các 
kênh siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện lợi. 
Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương đẩy 
mạnh số hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên các sàn thương mại điện tử, thúc 
đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông 
sản trong thời gian cao điểm thu hoạch, ổn định 
giá, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian. 
Quan tâm nâng cao chất lượng giá trị chuỗi sản 
phẩm từ sản xuất ban đầu đến chế biến, kinh 
doanh sản phẩm gắn với phát triển thị trường 
trong nước và xuất khẩu.  Khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư phát triển trồng trọt, sơ 
chế sang lĩnh vực chế biến, chế biến sâu, chế 
biến rau quả đông lạnh nhanh, đồ hộp, sấy chân 
không, nước ép rau quả ứng dụng công nghệ 
chiếu xạ, xử lý hơi nước nóng, đóng gói rau quả 
tươi, tiêu thụ sản phẩm rau quả theo chuỗi liên 
kết nhằm giảm thiệt hại do tồn đọng, ùn ứ nông 
sản hay thiếu kho lạnh dự trữ…

Người bán hàng và người đến mua hàng đều giữ khoảng cách.
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG 
vừa đẩy lùi thiên tai, dịch bệnh, 
vừa phát triển kinh tế - xã hội 

BÁ VƯƠNG

Năm 2021, nông dân tỉnh Tiền 
Giang gặp nhiều khó khăn trong 
sản xuất do phải đối mặt với 
thiên tai, dịch bệnh. Sản xuất 
vụ Đông xuân, Xuân hè tương 
đối ổn nhờ kiểm soát được hạn, 
mặn. Sang vụ Hè thu, tình hình 
khó khăn bởi bùng phát đợt dịch 
Covid-19 lần thứ tư. Toàn tỉnh 
phải thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, sau 
đó là Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Do vậy, việc đi 
lại thăm đồng, thu hoạch và tiêu 
thụ nông sản gặp thêm những 
thách thức mới.

Vừa đẩy lùi thiên tai, dịch bệnh, 
vừa phát triển kinh tế - xã hội

Từ những bài học kinh nghiệm ứng phó thiên tai, 
địch họa, nông dân trong tỉnh vẫn giữ vững được 
mặt trận nông nghiệp, tổ chức sản xuất thắng lợi, 
giành những vụ mùa bội thu, đời sống ổn định vừa 
tạo ra nguồn nông sản hàng hóa lớn cung ứng thị 
trường, bảo đảm an ninh lương thực trong những 
thời điểm khó khăn nhất hiện nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Tiền Giang, qua ba vụ sản xuất liên tiếp là 
Đông xuân, Xuân hè và Hè thu, toàn tỉnh gieo sạ 
trên 127.000 ha, đạt trên 97% chỉ tiêu đề ra cả năm. 
Đến đầu tháng 8/2021, nông dân địa phương đã 
thu hoạch được trên 77.000 ha, năng suất bình 
quân trên 65 tạ/ha và sản lượng trên 507.000 tấn, 
đạt trên 64% chỉ tiêu cả năm.

Là tỉnh trọng điểm về trồng lúa tại Đồng bằng 
sông Cửu Long, tỉnh Tiền Giang sẽ đảm bảo “mục 
tiêu kép”, vừa đẩy lùi thiên tai, dịch bệnh, vừa phát 
triển kinh tế - xã hội một cách bền vững theo tinh 
thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đưa 
ra nhiều nhóm giải pháp ứng phó thiên tai, hạn 
hán và xâm nhập mặn trong mùa khô 2020 - 2021, 
bảo vệ sản xuất, phù hợp với từng vùng, tiểu vùng: 
Vùng ngọt hóa Gò Công, vùng kiểm soát lũ phía 
Tây, vùng Đồng Tháp Mười..., huy động cả hệ thống 
chính trị vào cuộc và được sự đồng thuận, hưởng 
ứng của nông dân.

Tỉnh chủ trương cắt vụ, không xuống giống vụ 
Thu đông trong vùng Ngọt hóa Gò Công phía Đông 
tỉnh. Thay vào đó, tập trung nguồn lực đảm bảo sản 
xuất vụ Đông xuân năm 2021 thắng lợi trước thiên 
tai. Chủ trương này giúp việc bố trí thời vụ trong 
khu vực khoa học, thuận lợi và chủ động được 
nguồn nước bơm tát, khắc phục điều kiện sản xuất 
khó khăn vừa tạo tiền đề tổ chức các vụ sản xuất 
tiếp theo trong năm thích ứng biến đổi khí hậu, 
giảm nhẹ thiên tai.

Các phương án phòng, chống hạn, mặn trên 
phạm vi toàn tỉnh được sớm triển khai ngay từ đầu 
mùa khô với những giải pháp đồng bộ: Đầu tư kiện 
toàn mạng lưới kênh mương, thủy lợi nội đồng, 

chuyển giao khoa học - kỹ thuật nông nghiệp; 
chuyển đổi cây trồng những địa bàn khó khăn, ven 
biển, ven cửa sông thiếu nước bơm tát; nhân rộng 
những mô hình sản xuất tiết kiệm nước hoặc ứng 
dụng công nghệ cao trong thâm canh lúa,... Lịch 
thời vụ cũng được phân bố phù hợp theo hướng 
tập trung xuống giống đồng loạt giúp né rầy, né 
hạn - mặn gây hại thời điểm cây lúa đang giai đoạn 
sinh trưởng...Ngoài ra, địa phương còn đầu tư trên 
134,5 tỷ đồng thi công các công trình phòng, chống 
hạn, mặn, phục vụ sản xuất trong tỉnh.

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt và hạn, mặn khốc 
liệt, các huyện, thị vùng Ngọt hóa Gò Công vừa qua 
thu hoạch ăn chắc vụ Đông xuân với năng suất 
bình quân 65,5 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 
12,6 tạ/ha. Sản lượng trên 143.000 tấn lúa, tăng 
hơn 14,7% so cùng kỳ năm trước. Còn các huyện 
nằm trong vùng kiểm soát lũ phía Tây và vùng 
Đồng Tháp Mười cũng đạt năng suất lúa Đông xuân 
bình quân 74,7 tạ/ha, cao hơn 0,6 tạ/ha so với kế 
hoạch đề ra và sản lượng thu hoạch trên 215.000 
tấn lúa hàng hóa.

Ở vùng Ngọt hóa Gò Công, bà con hạch toán đạt 
lợi nhuận khoảng 31,5 triệu đồng/ha, tăng hơn 
13,3 triệu đồng/ha so với vụ Đông xuân năm trước. 
Trong vùng kiểm soát lũ phía Tây và vùng Đồng 
Tháp Mười, nông dân cũng đạt mức lãi kỷ lục: 34,1 
triệu đồng/ha, tăng hơn 13,19 triệu đồng/ha so với 
vụ Đông xuân năm trước.

Những khó khăn trước mắt cần 
tập trung tháo gỡ

Vụ Xuân hè, nông dân đã xuống giống trên 
25.000 ha, đạt trên 97 % chỉ tiêu và tăng hơn 11,9% 
so với cùng kỳ năm trước. Giá lúa thương lái thu 
mua ở mức cao, từ 6.000 - 6.500 đồng/kg, bà con 
có lãi. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang đang tập trung 
chăm sóc trên 50.000 ha lúa vụ Hè thu. 

Vụ Hè thu năm 2021 trùng với thời điểm dịch 
Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Toàn 
tỉnh phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 
số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do tăng 
cường kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa 
bàn để phòng, chống dịch nên nông dân gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc đi lại, chăm sóc ruộng 

nương trong khi trà lúa đang chín tới và sẽ thu 
hoạch rộ trong tháng 8/2021.Nông dân hiện đã 
thu hoạch đầu vụ được khoảng 130 ha với năng 
suất bình quân đạt trên 54 tạ/ha. Giá lúa tươi 
thương lái thu mua tại ruộng từ 5.600 - 6.300 
đồng/kg, tùy theo giống, trong đó cao nhất là các 
giống chất lượng cao như: Nàng Hoa 9,... có giá từ 
6.100 - 6.300 đồng/kg tùy theo địa bàn. Dự kiến 
trong nửa đầu tháng 8/2021, diện tích lúa Hè thu 
thu hoạch tăng lên gần 6.200 ha và sản lượng trên 
34.000 tấn lúa.

Vụ Hè thu tại tỉnh Tiền Giang thu hoạch tập trung 
trong một thời gian ngắn, nhưng do phải cách ly 
xã hội, tạm thời việc di chuyển máy móc, phương 
tiện thu hoạch giữa các địa phương chưa thông 
suốt, khâu sấy lúa cũng ảnh hưởng bởi các lò sấy 
phải hoạt động 24/24 giờ nhưng tỉnh đang áp dụng 
quy định người dân không ra đường sau 18 giờ 
hôm trước đến 05 giờ sáng hôm sau. Từ đó, đưa 
đến tình trạng nhân công và thương lái thu mua 
sẽ thiếu... là những thách thức trước mắt cần phải 
tháo gỡ khẩn trương.

Để khắc phục, các địa phương trong tỉnh đang 
cấp giấy xác nhận để tạo thuận lợi cho bà con đi 
lại qua các chốt, tổ kiểm soát phòng, chống dịch 
Covid-19 với mục đích thăm đồng, thu hoạch nông 
sản, chăm sóc hoa màu... Song song đó, tỉnh tận 
dụng “thời gian vàng” cách ly xã hội theo Chỉ thị số 
16-CT/TTg, tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh, chú trọng quản lý tốt địa bàn, 
tăng cường công tác xét nghiệm, phát hiện sớm 
và khoanh vùng, dập dịch kịp thời không để lây lan 
trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân, tiến 
tới đẩy lùi dịch bệnh và khôi phục trạng thái bình 
thường mới.

Tỉnh Tiền Giang kỳ vọng sau thời gian cách ly xã 
hội theo Chỉ thị số 16-CT/TTg, đời sống và sinh hoạt 
dần dần trở lại bình thường thì những khó khăn, 
hạn chế trong sản xuất nông nghiệp cũng được 
khắc phục. Từ đó, tạo động lực để nông dân đẩy 
nhanh tiến độ thu hoạch dứt điểm vụ Hè thu năm 
2021 với niềm vui bội thu, bù đắp những thiệt hại 
bởi thiên tai, dịch bệnh từ đầu năm đến nay. Kinh 
tế - xã hội địa phương sẽ sớm khôi phục và phát 
triển mạnh mẽ như mục tiêu đề ra. n
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 
KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1911 - 25/8/2021)

MINH CHÁNH

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh 
ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 
Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước.

Người chiến sĩ cách mạng kiên 
trung, người học trò xuất sắc và 
gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc, ở Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp luôn sáng ngời phẩm chất cao quý 
của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt 
đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng, một dạ 
phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cộng sản. Dù 
trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn, 
Đại tướng vẫn tin tưởng, thủy chung, son sắt với 
Đảng, với nhân dân. Đúng như lúc sinh thời, Đại 
tướng đã từng nói: “Tôi sống ngày nào, cũng là 
vì đất nước ngày đó”.

Đại tướng là người học trò xuất sắc và gần gũi 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước, trong Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, trong cuộc kháng 
chiến chín năm, Đại tướng được sống và làm 
việc bên cạnh Bác Hồ, được Bác Hồ giáo dục, 
rèn luyện và trao cho nhiều trọng trách trên 
các lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao... 
Đại tướng đã nỗ lực phấn đấu học tập ý chí, tư 
tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của vị Lãnh 
tụ thiên tài Hồ Chí Minh, luôn luôn tu dưỡng 
rèn luyện, nói và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, vận 
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. 
Nhất là lĩnh vực quân sự, là mạch xuyên suốt chủ 
đạo trong quá trình hoạt động cách mạng của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng vẫn luôn nhắc 
nhở chúng ta điều có ý nghĩa quyết định trong 
việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải làm 
theo và làm đúng tư tưởng của Người.

Tổng Tư lệnh - Người anh Cả của 
Quân đội Nhân dân Việt Nam 

Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại 
tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của 
Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đảm nhiệm trọng 
trách lớn lao khi tuổi đời còn khá trẻ (37 tuổi). 
Đại tướng đã có công lớn xây dựng một đội quân 
hùng mạnh, góp phần quyết định cùng toàn dân 
đánh thắng hai đế quốc là thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ xâm lược. Với sự học tập, rèn luyện, 
phấn đấu không ngừng nghỉ, Đại tướng luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với 
sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

nhân dân Việt Nam. Với 30 năm là Tổng Tư lệnh 
Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng 
luôn tỏ rõ là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh 
đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân 
dân ta; được cán bộ, chiến sĩ Quân đội yêu mến, 
kính trọng, suy tôn là “Người anh Cả” của Quân 
đội nhân dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng có công lao, 
đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội Nhân 
dân Việt Nam hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, 
ngày càng hiện đại. Từ Đội Việt Nam Tuyên 
truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu 

tiên chỉ với 34 chiến sĩ và vài chục khẩu súng 
trường, súng kíp thô sơ, rồi từng bước lớn lên 
thành những trung đoàn, đại đoàn thiện chiến, 
kiên cường chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm 
lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu” là minh chứng sinh 
động về sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân 
đội ta dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của 
Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự chỉ huy tài tình của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần đầu tiên trên 
thế giới, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ 
ở châu Á đã đánh bại quân đội của một cường 
quốc châu Âu.

Buổi lễ thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân; 
Võ Nguyên Giáp (bìa trái). 

Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại 
tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) và các đồng chí 
trong Bộ chỉ huy chiến dịch. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân, 
người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 
1957. Ảnh: AP

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc lời tuyên thệ trong ngày 
thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - 
Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
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Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ 
cương vị là người đứng đầu Quân đội, cùng với 
Bộ Chính trị hoạch định những quyết sách chiến 
lược. Đại tướng là người sớm có kiến nghị và có 
nhiều công lao trong việc khẩn trương xây dựng 
Quân đội Nhân dân tiến lên chính quy, hiện đại, 
xây dựng các Quân chủng Phòng không - Không 
quân, Hải quân, Binh chủng Đặc công, xây dựng 
đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên 
bộ và đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho 
tiền tuyến lớn miền Nam và tiến thẳng đến dinh 
lũy của kẻ địch vào ngày toàn thắng. Đặc biệt, 
gần cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đề xuất ra việc khẩn trương 
thành lập các quân đoàn chủ lực (Quân đoàn 1, 
2, 3 và 4) để nhân sức mạnh tổng hợp của các 
sư đoàn, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng 
quân, binh chủng, thực hiện những trận đánh 
tiêu diệt lớn. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử đã chứng minh đề xuất trên của 
đồng chí Tổng Tư lệnh là sáng tạo và chính xác, 
phù hợp với yêu cầu của thực tiễn chiến trường, 

đáp ứng nhạy bén yêu cầu của sự phát triển 
quân đội và quy luật phát triển của chiến tranh 
vào thời điểm đó.

Một nhà báo tiên phong trước 
cách mạng tháng Tám

Nhiều người thường biết đến Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trong vai trò là một nhà quân sự 
tài ba, Đại tướng còn là một nhà báo tiên phong 
trước cách mạng tháng Tám. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp viết báo, làm báo từ rất sớm. Đại 
tướng đã sử dụng báo chí như một vũ khí sắc 
bén, hiệu quả trong mỗi giai đoạn hoạt động 
cách mạng với bút danh như: Vân Đình, Hải 
Thanh, Hồng Nam, Chính Nghĩa…

Năm 1929, Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc 
tại Nhà xuất bản Quan Hải Tùng Thư do ông 
Đào Duy Anh sáng lập; tham gia viết báo Tiếng 
Dân của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại 
Huế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết nhiều bài về 
chính luận, xã hội, khoa học…

Năm 1941, khi Bác Hồ về nước chuẩn bị thành 
lập Mặt trận Việt Minh và cho ra đời báo Việt 

Những tờ báo đầu tiên Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
sáng lập và tổ chức

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cán bộ, phóng viên Bản tin ảnh 
Dân tộc và Miền núi, tháng 7/2001

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những lần trở lại Điện Biên Phủ.Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày đại lễ mừng công chiến 
thắng Điện Biên Phủ tại Mường Phăng ngày 13/5/1954

Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư dinh của Đại tướng ở Hà Nội (ảnh bên trái). Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, những người từng chỉ huy hai bên chiến tuyến, gặp mặt trực tiếp hai lần sau khi 
Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ (ảnh phải).

Suốt chặng đường cách mạng, đôi vai nặng gánh việc nước, việc quân, hàng chục năm tham gia Bộ Chính trị, đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh Quân đội, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn quan tâm, sử dụng báo chí để đem lại hiệu quả lớn lao 
trong mọi thời kỳ, ở mọi tình huống. Ảnh: Trần Hồng.

Ngày 6/4/1994, Đại tướng trở lại thăm căn hầm của viên tướng Pháp 
bại trận De Castries ở Điện Biên Phủ - Ảnh: Trọng Thanh/TTXVN

Nam Độc Lập do chính Người làm Tổng Biên tập. 
Từ khi còn ở chiến khu Việt Bắc, thời điểm 

cách mạng còn non trẻ, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp đã làm chủ bút và chỉ đạo biên tập 5 số đầu 
tiên (từ ngày 20/6 đến ngày 5/8/1945) của báo 
Nước Nam mới thuộc Khu Giải phóng. Đại tướng 
viết bài chỉ đạo cho báo Việt Nam Độc lập của 
Mặt trận Việt Minh khu căn cứ địa. Đại tướng 
cho ra đời tờ Quân Giải phóng của Việt Nam Giải 
phóng quân… Khi viết bài cho các tờ báo này, 
thường ký tên là Trí Dũng. Sau hòa bình lập lại 
(1954) đến mãi sau này, cả lúc tuổi đã cao, sức 
yếu, Nhà báo - Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn 
đều đặn viết nhiều bài báo...

Trong lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam 
gần một thế kỷ qua, từ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho đến các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ và Quân đội như Tổng 
Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn 
Linh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp,... đều là những người thông tuệ 
nghề báo. Trong một lần tiếp các nhà báo, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp tâm sự: “Tôi là một vị 
tướng và là một nhà báo!”. n
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ĐỨC DUY

Các đội tiêm chủng của Bệnh viện lên xe, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ

Đội lấy mẫu của BV Nhân dân 115 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước khi lên đường

Là một trong 4 bệnh viện tuyến cuối dành cho các trường hợp Covid-19 
nguy kịch. Thời gian qua, Bệnh viện Nhân dân 115 đang cố gắng hết sức 
để tập trung toàn lực trong phòng, chống dịch Covid-19 và vẫn duy trì các 
hoạt động cấp cứu, đặc biệt là các bệnh nhân chuyên sâu về đột quỵ, tim 
mạch và những lĩnh vực khác mà các tuyến dưới khó thể cứu chữa được

Hơn 2 tháng vừa qua, ngoài khám chữa cho 
những bệnh nhân Covid-19 tuyến cuối, 
Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương 

thành lập Đội lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 
trong cộng đồng theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM. 
Tính đến nay, Đội đã thực hiện nhiệm vụ được hơn 
2 tháng, lấy mẫu của người dân tại các Quận Gò 
Vấp, Quận 8, Quận Bình Tân, Quận Tân Bình…

Theo đó, tổng nhân sự tham gia lấy mẫu trong 
cộng đồng được bệnh viện thành lập là 82 người, 
bao gồm dược sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng để 
quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
Bác sĩ Đàm Minh Khuê được giao nhiệm vụ Tổng 
chỉ huy Đội lấy mẫu cộng đồng để phòng chống 
Covid-19. Bệnh viện đã chủ động tổ chức tập huấn 
về kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm, đóng gói mẫu, 

sử dụng phương tiện phòng hộ và kiểm soát lây 
nhiễm SARS-CoV-2... cho các thành viên của Đội, 
nhằm đảm bảo lấy mẫu xét nghiệm đúng kỹ thuật, 
an toàn và hiệu quả. Ngoài việc kịp thời động viên 
tinh thần cho các thành viên thì Bệnh viện cũng đã 
chuẩn bị rất tích cực các nhu yếu phẩm, vật tư tiêu 
hao, phương tiện phòng hộ, cùng với sự hỗ trợ xe di 
chuyển của Đại học Sài Gòn đã giúp công tác hậu 
cần cho Đội lấy mẫu được hoàn tất chu đáo.

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 còn rất phức 
tạp, số ca mắc mới và số ca bệnh nặng ngày càng 
tăng, do đó vai trò của việc tầm soát, truy vết các 
trường hợp nhiễm, nghi nhiễm là rất quan trọng để 
kịp thời khoanh vùng, dập dịch. Nhận thức được 
điều đó, toàn thể thành viên Đội lấy mẫu Bệnh viện 
Nhân dân 115 sẽ tiếp tục phấn đấu vượt mọi khó 
khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần 
đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Cùng với đó, theo sự chỉ đạo của Sở Y tế Thành 
phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/7/2021 vừa qua, 
05 đội tiêm chủng trong cộng đồng của Bệnh viện 
Nhân dân 115 gồm 25 nhân sự đã lên đường thực 
hiện nhiệm vụ tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng 
Covid-19 đợt 5 cho người dân Thành phố.

Theo đó, mỗi đội tiêm đều có bác sĩ, điều dưỡng 
và nhân viên hành chính, thực hiện các nhiệm vụ 
cụ thể trong quá trình tiêm chủng như khám sàng 
lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm, xử lý sau tiêm và công 
tác hành chính. Bác sĩ Đinh Thị Thanh Nhàn được 
phân công làm phụ trách các đội tiêm.

Việc tiêm chủng đợt 5 này được tổ chức đồng 
loạt tại các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức với 
615 điểm tiêm, đối tượng ưu tiên tiêm tập trung 
cho người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền như 
bệnh thận mãn tính, bệnh phổi mãn tính, cao huyết 
áp, béo phì… Ngoài ra, Thành phố sẽ ưu tiên cho 
các đối tượng có nguy cơ cao như người nghèo, 
người làm công việc giao thương, vận chuyển,…

Nhận thức được vai trò của vắc-xin trong cuộc 
chiến với đại dịch Covid-19 là mang tính quyết 
định, lực lượng 25 nhân sự các đội tiêm chủng của 
Bệnh viện Nhân dân 115 luôn giữ vững tinh thần 
xung kích, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài việc kịp thời động viên tinh thần thì Bệnh 
viện cũng đã chuẩn bị rất tích cực, chu đáo các nhu 
yếu phẩm, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ, 
phương tiện di chuyển hỗ trợ tối đa cho các đội tiêm 
chủng. Đúng 06 giờ 30 phút các đội tiêm chủng của 
Bệnh viện đã xuất phát lên đường làm nhiệm vụ.

Dù biết tình hình dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến 
phức tạp, nhiệm vụ tiêm vắc-xin cho số lượng đông 
đảo người dân sẽ gặp nhiều khó khăn, gian khổ, 
nhưng với sự đồng lòng của Đảng Uỷ - Ban Giám 
đốc cùng tập thể nhân viên thì Bệnh viện Nhân dân 
115 sẽ quyết tâm thực hiện công tác tiêm chủng 
được an toàn, kịp tiến độ, góp phần đẩy lùi đại dịch 
Covid-19. n

Cảnh báo nhiều thủ đoạn lợi dụng Covid-19 giả mạo các tổ chức y tế
Lợi dụng tâm lý hoảng loạn lo sợ lây nhiễm 

Covid-19, các đối tượng xấu giả làm bác sĩ hoặc nhân 
viên bệnh viện mạo nhận là chúng đã điều trị cho 
bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi Covid--19 
và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình 
điều trị đó. Trung tâm Giám sát An toàn không gian 
mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin (Bộ 
Thông tin và Truyền thông) đã có thông tin cảnh 
báo về những thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian 
mạng. Cụ thể, kẻ xấu giả mạo danh là nhân viên y 
tế của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm 

Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), hay của 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gửi thư điện tử cho nạn 
nhân với tập tin đính kèm, hoặc các liên kết dẫn đến 
các nội dung về cập nhật tình hình lây nhiễm của 
Covid-19.

Theo NCSC, các cuộc tấn công lừa đảo này đều sử 
dụng các kỹ thuật cũ nhưng lợi dụng các nội dung, 
thông tin theo cách mới nhằm làm cho người dân 
mất cảnh giác và dễ dàng mắc bẫy.

Để bảo vệ quyền lợi cho người dân, NCSC đã 
nhiều lần cảnh báo về các tình huống lừa đảo 

trên. Cùng với đó, người dùng internet có thể 
trực tiếp gửi các đường link, tình huống lừa đảo 
trực tuyến hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến địa chỉ  
https://canhbao.ncsc.gov.vn. 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ 
DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH
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LAN TỎA NGHĨA NHƯỜNG 
CƠM SẺ ÁO TRONG MÙA DỊCH

TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI: 

HẠ DUYÊN

Dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng 
phát, Đồng Nai cũng là tỉnh bị ảnh 
hưởng. Trên địa bàn các huyện, TP.  
đã có nhiều nhóm thiện nguyện, 
cá nhân chủ động đứng ra vận 
động quyên góp hoặc tự đóng góp 
nguồn lực của mình để chia sẻ khó 
khăn với những người dân khó 
khăn cũng như những lực lượng 
đang căng mình chống dịch. Đây là 
những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp 
rất đáng trân trọng.

Trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, 
ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe, đời sống 
của người dân, khó khăn chồng chất khó khăn 

khi nguồn kinh tế của những người lao động trước 
giờ vẫn luôn là “chạy ăn từng bữa”. Với tinh thần 
nhường cơm sẻ áo, những ngày qua, đã có nhiều 
cá nhân, doanh nghiệp thực hiện những việc làm, 
nghĩa cử cao đẹp. Người góp tiền, người góp nhu 
yếu phẩm ủng hộ để gom góp từng phần quà gửi 
đến tay từng người dân. Tất cả đều đáng trân trọng 
và góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết. 

Tại ấp Tân Thành (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), 
nhiều ngày qua, các tổ chức, đơn vị và cá nhân các 
mạnh thường quân trên địa bàn vẫn đang hết mình 
để nhường cơm sẻ áo với người dân khó khăn trên 
địa bàn. Từ giáo xứ và các mạnh thường quân kết hợp 
cùng nhau để phát rau củ, thịt cho người dân, đi từng 
ngõ phân phát, không để một ai bị bỏ lại phía sau. 

Đều là người dân, thấu hiểu những khó khăn của 
những hộ dân nghèo trong cơn dịch bệnh, ông Đào 
Công Phú - một doanh nghiệp tại địa bàn đã tích cực 
làm việc thiện bấy lâu nay, đã kết hợp cùng giáo xứ, 
cũng như tự đứng ra và kêu gọi những tấm lòng hảo 
tâm để góp thêm được nhiều thực phẩm gửi tặng bà 
con. Vừa qua, ông Đào Công Phú đã cho giết mổ thịt 
heo để gửi tặng cho các lực lượng phòng chống dịch 
tại các chốt ở ấp Tân Thành cũng như cho bà con. 
Cùng với đó là những phần quà cho bà con những 
khu vực nằm trong các hẻm nhỏ. 

Bên cạnh đó, tại một số điểm được cho phép mở 
chợ để cung cấp nhu yếu phẩm trong mùa dịch, 
nhưng lại không có địa điểm đáp ứng được các 
nguyên tắc 5K, thấy được tình hình đó, ông Đào 
Công Phú lại một lần nữa trưng dụng ngôi chợ dân 
sinh do mình làm chủ đầu tư tại ấp Sông Mây để tiểu 
thương mang nhu yếu phẩm vào bán, đáp ứng được 
nguyên tắc 5K, phòng chống dịch Covid -19. Đây là 
ngôi chợ trước đó ông tâm huyết đầu tư chỉ với mục 
đích bà con có nơi buôn bán, không lấn chiếm lòng 
lề đường, bán buôn tự phát gây mất ATGT cho người 
đi đường. 

Với phương châm “nhường cơm sẻ áo” đó, tại nhà 
văn hóa ấp Sông Mây, những ngày này những phần 
gạo, rau củ của các mạnh thường quân khắp nơi 
cũng được tập kết và phân phát cho bà con. 

Chỉ bằng những hành động của những cá nhân, 
tổ chức đó, đã góp phần lan tỏa nguồn năng lượng 
“bầu ơi ...” dân ta. Có thể thấy, chặng đường chống 
dịch thời gian qua cho thấy càng trong khó khăn, 
thì tinh thần tương thân, tương ái càng được khơi 
dậy. Công tác phòng chống dịch bệnh một phần đạt 
được nhiều tích cực cũng 1 phần nhờ vào những 
hành động ấm áp như thế. Dịch bệnh sẽ qua đi 
nhưng sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa 
từ những tấm lòng vàng vẫn còn đọng lại mãi. n

Cần Thơ miễn, giảm giá tiêu thụ 
nước sạch trong thời gian diễn ra 
dịch bệnh COVID-19

UBND TP. Cần Thơ vừa có công văn về 
việc giảm giá nước sinh hoạt, tiền sử 
dụng nước sinh hoạt hỗ trợ người dân 
và các đối tượng sử dụng nước sinh 
hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP. Cần Thơ thống 
nhất với đề xuất về chính sách miễn, 
giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời 
gian diễn ra dịch bệnh COVID-19 của 
Sở Tài chính Thành phố tại Công văn 
số 2766 /STC-QLG-CS&TCDN. Đồng 
thời, giao Giám đốc Sở Tài chính chủ 
trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 
ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty 
CP Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty CP Cấp 
nước Cái Răng, Trung tâm Nước sạch và 
Vệ sinh môi trường nông thôn, đơn vị 
có liên quan triển khai thực hiện chính 
sách miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch 
theo đúng quy định.

Hướng tới số hóa 100% hồ sơ 
Bảo hiểm xã hội (BHXH)

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Quyết định 
số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC của ngành BHXH Việt Nam.

Kế hoạch đặt ra 3 mục tiêu cụ thể đến 
năm 2025, cụ thể: 100% TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, 
giải quyết TTHC không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính, trừ trường hợp 
TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, 
đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở; 
100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết 
TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ 
dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC; giảm 
thời gian chờ đợi của người dân, doanh 
nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/lượt 
giao dịch vào năm 2025.

Chia thịt gia súc để gửi tặng cho nhân dân và lực lượng chống dịch 
tại ấp Tân Thành

Những phần quà được đưa đến từng ngõ để trao tận tay cho người dân

Những bao gạo, bọc rau củ được các mạnh thường quân quyên góp 
cũng đang được chuẩn bị gửi đến bà con khó khăn
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Nhật Ký “Bếp Nhà B”: 

THY THÊU

Theo ghi chép của Phóng viên Thy Thêu – Người đang 
sống giữa tâm dịch TP. Hồ Chí Minh. Thy Thêu cùng các cư 
dân Nhà B, Lô CD, chung cư Bình Khánh, P. An Khánh, TP. 
Thủ Đức lập ra “Bếp Nhà B” để hỗ trợ và tiếp tế những suất 
cơm nóng hổi cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho Bệnh 
viện dã chiến thu dung Thủ Đức. Đây cũng là bệnh viện 
lớn nhất cả nước với số lượng giường bệnh lên đến 30.000, 
cùng hàng ngàn y bác sĩ, lực lượng chức năng đang căng 
mình “chiến đấu” giành lại sự sống cho các bệnh nhân.

Ngày 11 tháng 7 năm 2021

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu chung cư Đức Khải, Thuận 
Việt cũng đã sáng đèn. Không phải để chào đón cư dân mới về 
ở mà để phục vụ cho Bệnh viện dã chiến thu dung Thủ Đức.

Mỗi ngày Sài Gòn ghi nhận hơn cả ngàn ca nhiễm 
Covid-19. Trong những ngày tới có thể con số ấy sẽ còn tăng 
lên nữa, có thể sẽ là 2-3.000 ca nhiễm hoặc hơn thế nữa. 
Không ai có thể biết và nói trước được điều gì.

Hơn 2 tháng căng mình chống dịch và Chỉ thị 16 được áp 
dụng, kiểm soát nghiêm ngặt chặt chẽ, cho tôi thêm hy vọng  
- rồi dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Sài Gòn lại ổn cả thôi.

Nhà tôi ở ngay kế bên Bệnh viện dã chiến. Mấy ngày nay đã quen dần với tiếng còi xe cứu 
thương. Các con tôi cũng ít chạy ra ban công để đếm xe. Chúng tôi đã quen dần “vị” mới, không 
còn tâm lý hoảng loạn và lo âu. Không còn những đêm trằn trọc mất ngủ.

Tôi xác định, “sống chung với lũ” và với quan điểm “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Nghe 
tin bên khu Bệnh viện dã chiến đang cần những nguồn hỗ trợ, tiếp tế về lương thực, thực phẩm, 
những suất ăn… (người giàu, kẻ nghèo một khi đã vào đây thì cùng chung số phận). Tôi quyết 
định nhắn tin cho Nhà báo Nguyễn Đình Sơn (anh Sơn và những người bạn đã thành lập một 
nhóm thiện nguyện, mua rau củ quả phát miễn phí cho bà con từ những ngày đầu chống dịch) 
để xin trợ giúp 2 tấn rau củ quả, vừa để phân phát cho khu vực dân nghèo Thủ Thiêm, vừa để 
nấu cơm từ thiện cho Bệnh viện dã chiến. 

Ngay buổi chiều hôm qua, khi nhận được thông tin UBND phường An Khánh nhờ Nhà B, 
Lô CD hỗ trợ 50 suất cơm miễn phí cho Bệnh viện thì “hội bàn tròn” Hội Quán Ben & Brothers 
đã thiết lập, những người anh em thiện lành đã lập quỹ cơm từ thiện. Chúng tôi nhận đăng ký 
với Phường mỗi ngày nấu 50 suất dành tặng lực lượng tuyến đầu Bệnh viện dã chiến và trích 
một phần tặng bà con nghèo chung cư tái định cư. Khối nhà B, Lô CD chỉ có hơn 300 căn hộ. 
Số tiền ủng hộ cũng không được nhiều.

Sau khi đưa thông tin lên Nhóm cộng đồng Nhà B, chúng tôi may mắn được cả tập thể đồng 
tình ủng hộ. Chỉ vài giờ kêu gọi, chúng tôi đã nhận được hơn 35 triệu tiền mặt, cùng gạo, mắm 
muối, một ít cá thịt, nhu yếu phẩm từ bà con cư dân gửi xuống Hội quán.

                                                         Ngày … tháng … năm 2021

Trưa nay, bên chung cư Nhà B có 1 ca F0, ca này đã cách ly tại 
nhà trước đó. Đang lúc nước sôi lửa bỏng lại xuất hiện “2 vạch”. 
Đây thực sự là sự cố ngoài mong muốn. Tâm lý mọi người lúc 
này có chút hoang mang khi UBND phường phát loa thông báo 
phong toả toà nhà B và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Lúc này “Bếp nhà B” - Đội tiếp tế vẫn đang chuẩn bị phần cơm 
chiều cho tuyến đầu dưới Hội quán và nhận chi viện từ các nguồn 
khác nhau.

Ngay sau khi nghe tin phong tỏa nhà B, đội đã cắt cử đầu bếp 
chính ở lại gồm: nhóm trưởng anh Thiên Trường, thủ quỹ Tư 
Thành, bếp trưởng vợ chồng anh chị Vũ Linh – Nguyễn Lợi.

Chấp nhận ở lại bếp đồng nghĩa với việc thực hiện đúng “3 
tại chỗ”: ăn, ngủ, làm việc tại bếp. Và đây chắc chắn sẽ là những 
chuỗi ngày khó quên với tất cả cư dân tập thể nhà B, lô CD khi 
liên tiếp những khó khăn bủa vây…nhưng không làm nao núng 
tinh thần tập thể.

Ngày thứ nhất sau khi bị phong tỏa, những thủ lĩnh ở lại bếp 
đã hoạt động hết công suất, khi một người phải kiêm nhiệm việc 
làm của nhiều người.

Những ngày thành      phố căng mình chống dịch

Hôm nay, tròn một tháng “Bếp Nhà B” - Tổ tiếp tế Bệnh viện dã chiến thu 
dung Thủ Đức ra đời. Một tháng với rất nhiều sự kiện, sự việc, biến cố xảy 

ra, nhưng trên hết vẫn là sự yêu thương, đùm bọc, dìu dắt nhau đi qua những 
tháng ngày chông gai, vất vả…

Ngày đầu tiên Bếp hỗ trợ và tiếp sức cho Bệnh viện dã chiến thu dung 
Thủ Đức

Phong thành, sập bếp... nhưng không ngăn nổi 
tinh thần tập thể 

Tiếp tế cơm và nhu yếu phẩm cho lực lượng quân đội

“Bếp Nhà B” thực hiện “3 tại chỗ”. Những thủ lĩnh chọn cắm trại, ngủ lều 
nhường Hội quán để đồ ăn, nhu yếu phẩm

Những ngày nhóm “Bếp Nhà B”
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Từ Bếp ăn dã chiến đến bếp chuyên nghiệp

Mấy ngày nay, mái che và bếp đã được làm lại chắc chắn anh em 
chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Bếp và đội phục vụ cũng bắt đầu 
chỉn chu và hoạt động chuyên nghiệp hơn. Từ những kỹ sư, công chức... 
tay ngang chuyển sang nấu ăn, phụ bếp... nhưng ai cũng nhanh nhẹn và 
trở nên chuyên nghiệp.

Chúng tôi đã đầu tư một bếp nấu cơm công nghiệp lớn với công sức 
300 phần một lần nấu. Mua 2 bếp ga đôi công nghiệp. Đóng nhiều bàn 
ghế để kê đồ ăn cho gọn gàng sạch sẽ. Đồ ăn, thức uống, gia vị, vật dụng 
chế biến cũng được đặt vào từng vị trí gọn gàng ngăn nắp. 

Tròn một tháng lan tỏa yêu thương

Những ngày thành      phố căng mình chống dịch

Giấc ngủ tạm lúc 2h30 sáng, trong lúc đợi xe rau về

3 lần sập mái che nhưng không thể làm lung lay ý chí của “Bếp Nhà B”

                                                         Ngày … tháng … năm 2021

Hôm nay, tròn một tháng “Bếp Nhà B” – Tổ tiếp tế bệnh viện dã 
chiến thu dung Thủ Đức ra đời. Một tháng với rất nhiều sự kiện, sự 
việc, biến cố xảy ra, nhưng trên hết vẫn là sự yêu thương, đùm bọc, 
dìu dắt nhau đi qua những tháng ngày chông gai vất vả.

Một tháng, có những lúc kiệt sức, tinh thần nao núng thì tôi đã 
được các anh tôi: Thiên Trường, Giản Tư Thành, Lương Anh Tú lôi 
vực tôi dậy bằng những lời động viên, để rồi chúng tôi lại cùng nhau 
“chiến đấu’’. Bởi, đang còn nhiều công việc chờ đợi chúng tôi cần 
phải hoàn thành. 

Một tháng, với gần 9.000 suất cơm nóng đã được tiếp tế đến với 
tuyến đầu. Một tháng với gần 7 tấn gạo, nhu yếu phẩm, sữa, vài 
ngàn viên C sủi, vài ngàn khẩu trang, nước suối, nước tăng lực đã 
được chuyển đến các gian bếp nghèo, xóm trọ, khu cách ly, bệnh viện 
dã chiến… Một tháng với nước mắt nhiều hơn nụ cười... Nhưng nụ 
cười của chúng tôi là niềm hạnh phúc được đóng góp chút công sức 
của mình cho cuộc chiến này.

Sau tất cả, dù có vất vả, mệt mỏi, những anh chị em chúng tôi 
động viên nhau cố gắng vì “trận chiến” chung. “Bếp Nhà B” vẫn sẽ 
luôn cố gắng để giữ bếp, giữ người, giữ vùng xanh cho nhà B để 
phục vụ y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu.

Cuộc chiến Covid không chỉ ngày một ngày hai, nhưng chúng tôi 
luôn tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt và 
đồng bộ của các cấp chính quyền, ban ngành - đoàn thể, nhất định 
chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Rồi một ngày không xa, chúng ta 
không còn nghe tiếng còi xe cứu thương, không còn cảnh chăng dây 
phong toả. Thay vào đó là một Sài Gòn khoẻ mạnh, một Sài Gòn bình 
yên, một Sài Gòn hoa lệ.

Tác giả cùng anh Lương Anh Tú ngồi sau thùng xe bán tải đi tiếp tế đồ ăn cho các xóm trọ

2 giờ 30 phút, rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 2021. 

Khi mọi người còn đang ú ớ trong cơn mê ngủ thì mấy 
anh em thiện lành của Tổ tiếp tế Bệnh viện dã chiến đã 
lên đường đi lấy rau củ quả về để phục vụ bếp ăn, phục 
vụ nhà B bị phong toả và cho bà con xóm nghèo. Ai cho 
gì là chúng tôi xin nhận hết, chỉ cần xuất phát từ tình 
thương và sự yêu mến nhau.

Sài Gòn đang vào mùa mưa, những cơn mưa rào bất 
chợt ào ào kéo đến, kèm theo gió lớn và lốc xoáy khiến 
căn Bếp trở nên xiêu vẹo. Mặc dù đã chằng chịt cẩn thận, 
nhưng trận cuồng phong chiều nay (19/7) quá dữ dội 
khiến mái che không thể trụ vững. 10 ngày thành lập 
nhưng đến 3 lần sập mái che bếp. Quan điểm của Bếp “gió 
lốc có thể làm sập Hội Quán nhưng không thể nào làm 
lung lay ý chí và trái tim của những thủ lĩnh đứng đầu”. 
Chúng tôi quyết tâm dựng lại bếp, tiếp tục nấu những suất 
ăn nóng hổi cho y, bác sĩ cùng lực lượng tuyến đầu và tiếp 
tế, chia viện nhà B đang bị phong tỏa.

Người dân khu tái định cư đến xin hỗ trợ thực phẩm
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TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NGOẠN MỤC, 
CAO NHẤT KHU VỰC ĐBSCL

BÁ VƯƠNG - MINH HẰNG

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình 
hình dịch bệnh Covid-19 xuất 
hiện trở lại và diễn biến phức 
tạp, song với sự quyết tâm, nỗ 
lực, đồng lòng của toàn Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân và cộng 
đồng doanh nghiệp, cùng với 
sự hỗ trợ của Trung ương đã tạo 
điều kiện cho kinh tế - xã hội của 
tỉnh có bước phát triển tích cực 
trên nhiều lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu 
năm đạt 7,17%, cao nhất khu vực 
ĐBSCL

Về tăng trưởng kinh tế đạt khá, tăng 7,17% so 
cùng kỳ (cao hơn nhiều so với tốc độ tăng 3,06% 
năm 2020 và đứng thứ nhất khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long). Trong đó, khu vực nông nghiệp 
tăng 6,24%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,91% và 
dịch vụ tăng 6,59% so với cùng kỳ.

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa 
xuống giống trên 147.000 ha, thu hoạch hơn 
88.000 ha, năng suất bình quân đạt 7,0 tấn/ha, 
tổng sản lượng đạt gần 617.000 tấn, bằng 53,42% 
kế hoạch, tăng 5,33% so cùng kỳ. Diện tích nuôi 
trống thủy sản trong tháng 6 trên 127.000 ha, 
lũy kế 6 tháng trên 132.000 ha, thu hoạch trên 
120.200 ha, với sản lượng trên 112.800 tấn, đạt 
37,96% kế hoạch, tăng 8,25% so với cùng kỳ.

Về công nghiệp, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ 
công nghiệp tiếp tục phát triển, chỉ số phát triển 
sản xuất công nghiệp tăng 12,76% so với cùng kỳ. 
Thủy sản xuất khẩu 6 tháng ước đạt trên 6.000 
tấn, nâng lượng thủy sản xuất khẩu 6 tháng ước 
đạt trên 32.700 tấn, bằng 38,99% kế hoạch, tăng 
8,59% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạnh xuất khẩu 

tháng 6 ước đạt 62,33 triệu USD, lũy kế 6 tháng 
đạt 342,49 triệu USD, bằng 38,66% kế hoạch, tăng 
9,23% so với cùng kỳ.

Trong tháng 6, tỉnh đã chấp thuận chủ trương 
đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án 
trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 5.959 
tỷ đồng. Việc thành lập doanh nghiệp tiếp tục được 
thực hiện trên tinh thần rút ngắn thời gian tối đa; 
phát huy ưu điểm của dịch vụ công trực tuyến và 
dịch vụ bưu chính, giúp doanh nghiệp rút ngắn 
thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm 
thời gian và chi phí đi lại. Trong tháng 6, ước có 29 
doanh nghiệp được thành lập với số vốn là 300 tỷ 
đồng, dự kiến 6 tháng đầu năm thành lập mới 200 
doanh nghiệp, đạt 50% kế hoạch, với số vốn đăng 
ký dự kiến là khoảng 3.145 tỷ đồng, tăng 11% về số 
doanh nghiệp đăng ký và tăng 55,5% số vốn đăng 
ký so với cùng kỳ.

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế và 
an sinh xã hội

Trong 6 tháng cuối năm 2021, các ngành, các 
cấp, các địa phương và các doanh nghiệp tập 
tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, đồng thời thực hiện có hiệu quả mục 
tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế. 
Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các 
ngành, lĩnh vực, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

thông qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tặng 
các nhu yếu phẩm và các trang thiết bị phòng, 
chống dịch. Các tổ chức tôn giáo cũng vào cuộc với 
việc tặng quà cho người khuyết tật, lao động bị mất 
việc để họ giảm bớt khó khăn trong thời gian giãn 
cách xã hội. Cùng với đó, các địa phương cũng đã 
và đang tích cực thống kê các hộ lao động bị mất 
việc làm, thu nhập do ảnh hưởng bởi giãn cách xã 
hội lần này và có ngay giải pháp hỗ trợ theo đúng 
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là cung 
ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu 
yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân.

Đặc biệt, sáng 18/7/2021, Bộ NN&PTNT cùng Bộ 
Công thương đã có cuộc họp trực tuyến với các 
tỉnh, thành phố về đảm bảo lưu thông hàng hóa 
phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh và các 
nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ Nhân dân. Do vậy, 
ngoài cấm tụ tập đông người theo quy định thì 
sản xuất vẫn được duy trì, hàng hóa đảm bảo lưu 
thông và không có tình trạng sốt hàng hay tăng giá 
do giao thông bị ách tắc. Theo đó, Cục Quản lý thị 
trường tỉnh và các địa phương sẽ tăng cường công 
tác thanh - kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi 
phạm về giá, tung tin sai sự thật gây tâm lý hoang 
mang cho người tiêu dùng…

Với quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19 của cả 
cộng đồng, tin rằng Bạc Liêu sẽ tạo nên những đột 
phá mới về tăng trưởng kinh tế và thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội trong năm 2021. n

BẠC LIÊU: 

Thu hoạch tôm tại khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ caoThủy sản là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Bạc Liêu

Đẩy mạnh thực hiện công tác đầu tư, xây dựng, 
quy hoạch. Tăng cường triển khai thực hiện các 
chính sách hỗ trợ, giải pháp khuyến khích doanh 
nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh mới, công 
nghệ mới. Chú trọng, quan tâm bảo đảm an sinh 
- xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân…

Thực tiễn 6 tháng đầu năm nay cho thấy, đóng góp 
chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh chủ yếu dựa 
vào kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư từ 
các dự án năng lượng. Đây cũng là nguồn lực được 
xác định cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.

Xuất phát từ tầm quan trọng này, việc thực hiện 
giãn cách xã hội không chỉ giúp các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư an tâm tập trung cho phát triển sản 
xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công, mà còn là giải 
pháp để cùng với cả nước hóa giải các khó khăn 
trong công tác phòng, chống dịch gắn với quyết 
tâm khống chế và dập dịch sau 14 ngày.

Có thể nói, trước khi có chỉ đạo thực hiện giãn 
cách xã hội phòng chống dịch, Bạc Liêu đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương và 
phát huy vai trò của các tổ chức từ thiện xã hội 
cùng chăm lo cho lao động, nhất là người bán vé số 
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CHÂU PHỤNG - NHUẬN PHÁT Với hơn 10 ngàn ca bệnh Covid-19, các lực lượng chức năng của Đồng 
Nai, đặc biệt là ngành Y tế đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Giám đốc 
Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, Sở đã lên kế hoạch cho chiến lược 
phòng, chống dịch trong giai đoạn 2-3 tháng tới nhằm kiểm soát tình 
hình dịch bệnh trên địa bàn.

Xanh hóa vùng cam, vàng
Kết quả cập nhật Bản đồ Covid tỉnh Đồng Nai 

đánh giá, toàn tỉnh có 3 địa phương đang ở mức 
“nguy cơ rất cao” (vùng đỏ) là: TP.Biên Hòa, H.Nhơn 
Trạch, H.Vĩnh Cửu. 4 địa phương có “nguy cơ cao” 
(vùng cam) là TP.Long Khánh, H.Trảng Bom, H.Long 
Thành, H.Thống Nhất. Các địa phương ở mức “nguy 
cơ” (vùng vàng) là các huyện: Cẩm Mỹ, Định Quán, 
Xuân Lộc. Với hơn 50% huyện, thành phố thuộc 
“nguy cơ cao” và “nguy cơ rất cao”, toàn tỉnh được 
xếp ở mức “nguy cơ rất cao”.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Sở Y tế 
lên kế hoạch sẽ ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm SARS-
CoV-2 cho toàn bộ người dân sinh sống trong vùng 
cam, lấy mẫu đại diện hộ gia đình đối với người dân 
sống trong vùng vàng, tần suất 7 ngày/lần. Thực 
hiện gộp mẫu xét nghiệm theo nhà ở/hộ gia đình 
và xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR hoặc test 
nhanh để phát hiện sớm ca bệnh, bóc tách nhanh 
F0 ra khỏi cộng đồng và cách ly F0, F1 nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, ngăn chặn ca nhiễm xâm nhập 
bằng cách không cho người từ các vùng đỏ trong 
tỉnh và người từ các tỉnh, thành phố khác đang có 
dịch bệnh về và đến vùng vàng, vùng cam. Thực 
hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà với những 
trường hợp về/đến từ vùng dịch.

BS CKII Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai) cho hay, 
về tiêm vaccine, ở những địa phương thuộc vùng 
cam và vàng, ngoài những đối tượng ưu tiên, sẽ 
tiến hành tiêm vaccine theo hình thức cuốn chiếu 
tại các doanh nghiệp, xã, phường có đông dân, có 
nhiều khu nhà trọ và doanh nghiệp.

Đối với những địa phương vùng đỏ là Biên Hòa, 
Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, sẽ tiếp tục phong tỏa chặt 
các xã, phường, khu vực thuộc vùng đỏ, không để 
dịch lây lan ra những vùng có nguy cơ thấp hơn 
trong phường, xã, khu vực. Ưu tiên xét nghiệm 
diện rộng cho toàn bộ người dân trong khu phong 
tỏa với tần suất từ 3-4 ngày/lần để bóc tách F0 
trong cộng đồng. Lấy mẫu xét nghiệm gộp theo 
nhà ở/hộ gia đình để xét nghiệm RT-PCR hoặc thí 
điểm gộp mẫu 3 hoặc mẫu 5 để xét nghiệm test 
nhanh kháng nguyên. Thực hiện cách ly sớm F0 tại 
nhà, nhà trọ hoặc doanh nghiệp.

Về tiêm vaccine phòng Covid-19, sẽ ưu tiên số 
lượng lớn vaccine, tập trung tiêm cuốn chiếu toàn 
bộ các xã, phường, doanh nghiệp trong vùng đỏ. 
Dự kiến, trong vùng đỏ có khoảng 1,5 triệu người, 
số người cần tiêm khoảng 1 triệu người, có thể 
tiêm xong mũi 1 trong khoảng từ 30-40 ngày (hoàn 
thành trước cuối tháng 9-2021).

“Ngành Y tế dự kiến sẽ thực hiện chiến dịch xét 
nghiệm diện rộng với quy mô lớn nhất từ trước đến 
nay với khoảng 2 triệu mẫu bệnh phẩm của người 
dân thuộc các địa phương nguy cơ cao và rất cao 
để sớm phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, bóc 
tách F0 nhanh, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trên 
diện rộng” - BS Bạch Thái Bình nói.

Quyết liệt thiết lập vùng xanh 
phòng, chống dịch

Huyện Thống Nhất là địa phương đầu tiên trong 
tỉnh hứng chịu đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch 
Covid-19 với số ca nhiễm tăng nhanh từ cuối tháng 
6, đầu tháng 7. Tuy nhiên đến nay, huyện đã được 
kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hiện mỗi ngày 
chỉ phát hiện rải rác 1-2 ca nhiễm mới, các vùng 
xanh không có dịch liên tục được mở rộng.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định 
cho biết: “Dù dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 
huyện cơ bản được khống chế nhưng nhiệm vụ 
phía trước còn rất nặng nề, tuyệt đối không chủ 
quan, lơ là mất cảnh giác. Huyện đã rà soát lại 
tình hình tại các xã, thị trấn, nơi nào thời gian qua 
không phát sinh ca nhiễm mới thì lập ngay các 
vùng xanh giao cho người dân tự quản có sự hỗ trợ 
của công an và dân quân.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định 
khẳng định: “Phải mất rất nhiều công sức mới 
không chế được dịch nên thời gian tới, xã, thị trấn 
nào để dịch bùng phát trở lại thì sẽ xử lý nghiêm 
trách nhiệm của người đứng đầu nơi đó”.

Với tinh thần phòng ngừa từ xa, ngay từ khi dịch 
Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, Thành ủy Long 
Khánh đã chỉ đạo UBND thành phố triển khai các 
biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch. Đã có 

hàng loạt các chốt kiểm soát dịch cố định và lưu 
động được lập tại các xã, phường, hỗ tợ kịp thời cho 
người dân bị phong tỏa, tăng cường kiểm tra và xử 
lý nghiêm người vi phạm. Số lượng các ca nhiễm 
mới trên địa bàn giảm dần trong những ngày trở 
lại đây. Hiện nhiều vùng đỏ đang được “xanh hóa” 
trở lại, đặc biệt có 2 xã đến nay không ghi nhận ca 
nhiễm nào là Bàu Sen và Hàng Gòn; 4 phường, xã 
được đánh giá có nguy cơ thấp khi chỉ ghi nhận 
một vài ca nhiễm.

Ngay từ khi đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh 
trở lại, Huyện ủy Xuân Lộc đã chủ động các biện 
pháp phòng, chống dịch quyết liệt. Hàng loạt các 
doanh nghiệp có đông công nhân được chỉ đạo rà 
soát xây dựng phương án phòng, chống dịch an 
toàn. Lực lượng công an và quân sự huyện nhanh 
chóng triển khai nhiều chốt kiểm soát dịch tại các 
xã và thị trấn 24/24 giờ, xử lý nghiêm các đối tượng 
vi phạm Chỉ thị 16.

Là huyện có số lượng công nhân đông, việc 
áp dụng mô hình sản xuất “3 tại chỗ” tại doanh 
nghiệp bộc lộ nhiều bất cập đã khiến dịch bệnh 
Covid-19 tại H.Nhơn Trạch tăng rất nhanh. Để tập 
trung cao cho công tác chống dịch, sớm lập lại các 
vùng xanh an toàn, Huyện ủy đã giao cho các Ủy 
viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp phụ trách 
chỉ đạo các địa phương chống dịch. Ở những xã có 
số ca nhiễm tăng cao, thiếu lực lượng, trực tiếp bí 
thư và chủ tịch trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo truy 
vết và “bóc tách” F0, F1 ra khỏi cộng đồng. 

Còn theo Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn 
Hữu Nguyên, nhiều vùng xanh tại các phường, 
xã đang được mở rộng, nhất là các phương vốn 
là “điểm nóng” ngay từ đầu đợt bùng phát dịch 
Covid-19 như: Tân Biên, Tân Hòa, Hố Nai. Việc 
khoanh vùng để lập và mở rộng các vùng xanh 
có tác dụng lớn, tạo niềm tin và an tâm cho nhân 
dân, giảm bớt nguồn lực chống dịch để ưu tiên cho 
những điểm khác. n

Xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) đã chuẩn bị hơn 50 biển báo vùng xanh không có dịch để chuyển xuống các ấp

Kiểm soát người vào địa bàn H.Vĩnh Cửu tại chốt kiểm soát dịch bệnh

ĐỒNG NAI: 
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Ẩm thực Kuala Lumpur khá hấp dẫn. Tuy nhiên, có không ít du khách 
Việt không quen với khẩu vị nơi đây. Nếu muốn thưởng thức hương vị 
quê hương ngay tại Malaysia, bạn hãy lưu lại ngay các quán ăn Việt Nam 
ở Kuala Lumpur nổi tiếng này nhé.

Nhà hàng Super Saigon Sri Hartama
Nếu ẩm thực Malaysia không còn hấp dẫn thì hãy đến ngay 

nhà hàng Super Saigon Sri Hartama nhé. Đây không chỉ là một 
trong những quán ăn Việt Nam ở Kuala Lumpur ngon và nổi 
tiếng, mà nó còn được biết đến là nơi bạn có thể thưởng thức 
rất nhiều hương vị ẩm thực của nhiều nước khác nhau. Đặc biệt, 
quán còn phục vụ cả những người ăn chay, ăn theo Hồi giáo nữa 
nhé. Bước chân vào nhà hàng Super Saigon Sri Hartama bạn sẽ 
thấy không gian rộng rãi, thoáng mát, được trang trí ấn tượng, 
kết hợp giữa phong cách hiện đại và thiên nhiên. Đội ngũ nhân 
viên tại quán nhiệt tình, chu đáo, luôn tạo cảm giác thoải mát 
nhất cho khách hàng. Đảm bảo khi tới đây, Super Saigon Sri 
Hartama sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

Địa chỉ nhà hàng Super Saigon Sri Hartama: Số 2 Jalan Sri 
Hartamas 8, Kuala Lumpur.

Quán Saigon Station
Saigon Station giống như một quán ăn vỉa hè. Quán có 
không gian rộng rãi, thoáng mát. Bạn có thể lựa chọn vị trí 
trong nhà hoặc ăn uống ngay ngoài trời, tùy theo sở thích 
của mình. Đặc biệt, không gian náo nhiệt nơi đây, cùng các 
món ăn mang hương vị quê hương, khiến người ta có cảm 
nhận không khác gì đang ở Việt Nam vậy. Một số món ăn 
hấp dẫn bạn không nên bỏ qua khi tới đây như: Các món 
phở, hủ tiếu, bún,... Hoặc bạn có thể thưởng thức các món 
nhậu như: ốc, lạc, bánh đa, bia tươi,...

Địa chỉ Saigon Station: Số 38 Jalan Alor, Kuala Lumpur.

Nhà hàng Ăn Việt
Ở Kuala Lumpur có nhà hàng Việt Nam nào không? Tất nhiên là có rồi 
và nhà hàng Ăn Việt là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đúng như cái 
tên của nhà, ở đây phục vụ rất nhiều món ăn Việt Nam, với hương vị 
không hề khác biệt so với quê hương đâu nhé. Một số món ăn nổi bật 
của quán phải kể tới: Các món bún, phở, món ăn với thịt bò, thịt lợn,.... 
Ngoài ra, cũng còn rất nhiều món ăn của nhiều nước trong châu Á khác, 
vì vậy đảm bảo bạn sẽ có bữa ăn ngon miệng. Tuyệt vời hơn, nhà hàng 
còn phục vụ mọi đối tượng, nên có cả chỗ ngồi riêng cho người dùng 
xe lăn, ghế ăn dặm cho các bé,.... Có lẽ chính bởi chăm chút tỉ mỉ và 
quan tâm đến khách hàng như vậy, mà quán Ăn Việt luôn được lòng thực 
khách và trở thành nhà hàng, quán ăn Việt Nam ở Kuala Lumpur đông 
khách nhất.

Địa chỉ nhà hàng Ăn Việt: Lot LG 203B, The Gardens | Mid Valley City, 
Lingkaran Syed Putra Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur
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Nhà hàng Sao Nam Vietnamese Cuisine
Để tìm được địa chỉ quán ăn Việt Nam ở Kuala Lumpur không quá khó và Sao Nam 
Vietnamese Cuisine chính là điểm đến bạn không thể bỏ qua. Đây là một nhà hàng 
có tiếng trong thành phố, với không gian thoáng đãng, yên bình, mang tới cảm giác 
thoải mái cho khách hàng. Cùng với đó, menu của nhà hàng rất phong phú, lấy các 
món ăn Việt làm chủ đạo. Một trong những món ngon nhất và được lựa chọn nhiều 
nhất tại nhà hàng phải kể tới như: Ốc nhồi nướng, chả tôm tươi, chả giò, món ăn với 
thịt gà,... Thêm một điểm cộng cho nhà hàng nữa đó là đội ngũ nhân viên tại đây 
phục vụ nhanh chóng, cho dù quán luôn đông khách nhưng bạn cũng không phải 
chờ đợi món quá lâu sau khi đã Order xong.

Địa chỉ nhà hàng Sao Nam Vietnamese Cuisine: Số 25 Tingkat Tong Shin, Kuala 
Lumpur.

.

Nhà hàng Saigon Village Restaurant
Bên cạnh các món ăn ngon, đặc sản Malaysia thì cũng 
có rất nhiều người tìm kiếm các món ăn Việt Nam. 
Nếu bạn cũng nằm trong số đó, thì hãy lưu lại ngay 
địa chỉ nhà hàng Saigon Village Restaurant nhé. Theo 
đánh giá của nhiều thực khách, thì đây là điểm ăn 
uống khá ngon tại thành phố. Với thực đơn phong phú, 
bao gồm các món như: Bún chả, chạo tôm, gỏi cuốn, 
gỏi đu đủ,.... Mỗi một món ăn lại mang đến hương vị 
khác biệt, khiến bạn ăn mãi không ngán. Đặc biệt, các 
món ăn ở đây còn được trang trí rất bắt mắt, khiến 
thực khách hết lời khen ngợi.

Địa chỉ Saigon Village Restaurant: Số 346 Jalan A, 
Kuala Lumpur.

Nhà hàng Lucky Quan Vietnam
Nhà hàng Lucky Quan Vietnam được trang trí khá sang trọng, nhưng không hề đắt. 
Giá ở đây rất bình dân. Đến với Lucky Quan Vietnam có rất nhiều sự lựa chọn cho 
bạn như: Các món ăn Việt, các món ăn Malaysia. Thậm chí là các món ăn châu Á, 
có rất nhiều. Nếu bạn muốn thưởng thức ẩm thực Việt, thì có thể yêu cầu các món 
như: bánh xèo, bún chả, cá nướng, mì quảng,... Đặc biệt, khi bạn dùng bữa tối ở đây 
với một ly cà phê Việt Nam, bạn sẽ được tặng kèm thêm một ly cà phê trứng ngon 
tuyệt. Chương trình ưu đãi này không áp dụng song hành với các chương trình giảm 
giá khác. Do đó, nếu bạn đi tới đây theo hội nhóm, gia đình, thì sẽ rất tuyệt đấy.

Địa chỉ Lucky Quan Vietnam: Khu vực Jalan 2/116b, Sri Desa Entrepreneur Park, 
58200 Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur
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Lạng Sơn, một tỉnh miền núi phía Bắc với những ngọn núi hùng vĩ, cảnh đẹp nên thơ, du khách sẽ 
bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên nhiên như được bảo tồn tại nơi này.

Thịt lợn quay
Để có món lợn quay thơm ngon phải trải 

qua rất nhiều công đoạn. Sau khi chọn được 
lợn ngon, người đầu bếp sẽ chế biến và tẩm 
ướp gia vị. Nguyên liệu tẩm ướp chính gồm lá 
mắc mật tươi, quả mắc mật, đậu phụ...

Ngay cả mật ong để đánh màu cũng phải là 
loại tốt nhất, nếu không lợn quay khó có thể 
lên màu đều và đẹp. Lợn quay Lạng Sơn được 
quay nguyên con, có màu vàng ruộm. Khi ăn 
sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt, giòn của 
da lợn, đặc biệt là mùi thơm không thể lẫn vào 
đâu được của quả và lá mắc mật.

Bánh Coóng Phù
Coóng phù vừa giống bánh trôi, vừa giống 

bánh trôi tàu. Giống bánh trôi ở phần bột nếp 
với những viên bột tròn nhỏ xinh, giống bánh 
trôi tàu ở phần nước đường nâu thơm lừng mùi 
gừng, lại có dừa, lạc ăn kèm.

Có cái tên khá lạ tai nhưng coóng phù khá 
giống với món bánh trôi nước của người miền 
xuôi. Loại bánh này có nguồn gốc từ cộng đồng 
người Tày tại Lạng Sơn. Cách làm coóng phù 
cũng tương tự như bánh trôi. Người ta dùng gạo 
nếp xay thành bột nước, nhào cho dẻo. Đặc biệt, 
bột càng lọc kỹ, bánh càng dẻo dai, không vỡ nát 
lúc sôi lửa.

Vịt quay lá mắc mật
Lâu nay, vịt quay mắc mật trở thành món ăn 

đặc sản xứ Lạng và du khách đến đây không 
quên thưởng thức món ăn này đầu tiên.

Vịt chín da căng bóng, tỏa mùi thơm ngậy 
của thịt vịt và lá mắc mật. Khi chặt vịt quay, 
người ta thường khéo léo chắt lại phần nước 
trong con vịt và trộn thêm các gia vị để chấm 
vịt thay cho xì dầu hay nước mắm thông 
thường.

Miếng thịt thơm ngào ngạt mang hương vị 
mắc mật, ngọt ngậy vị mật ong; từng lớp da, 
mỡ, thịt xen kẽ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Du 
khách phương xa rời xứ Lạng chắc chắn sẽ 
mang theo trong chuyến hành trình của mình 
những hương vị thơm ngon, nồng nàn hương 
mắc mật từ món vịt quay đặc sắc.

Khâu nhục
Khâu nhục là món ăn được người Hoa mang 

tới Việt Nam. Điều đó được thể hiện ngay ở cái 
tên mang phiên âm tiếng Hoa, “khâu” nghĩa là 
hấp chín đến mềm rục, còn “nhục” là thịt. Như 
vậy, món ăn có thể hiểu nôm na là thịt được hầm 
nhừ, hấp chín tới mềm rục.

Là món ăn có nguồn gốc “ngoại quốc”, sau khi 
du nhập vào Việt Nam, được người dân tộc Tày, 
Nùng, chế biến cùng hương liệu địa phương để 
trở thành đặc sản nổi tiếng ở Lạng Sơn. Người 
ta thường nấu khâu nhục để thiết đãi khách 
phương xa hay trong những dịp trọng đại như lễ 
tết, cưới hỏi.

Bánh cuốn trứng
Khi đến với Lạng Sơn, bạn sẽ được thưởng 

thức món bánh cuốn trứng trứ danh. Cũng được 
tráng như bột gạo nước nhưng thay vì phần 
nhân thịt mộc nhĩ thì ở đây người ta lại đập một 
quả trứng vào giữa nồi hấp rồi đậy nắp vung cho 
trứng chín hơi. Sau đó mới dùng que tre gấp 
bánh lại và cho ra đĩa.

Bên trên dĩa bánh cuốn được rắc chút thịt băm 
chà nhuyễn có màu vàng nâu hấp dẫn. Nước 
chấm bánh cuốn có một chút thịt xay khô, thêm 
rau mùi với nước chấm mỡ hành. Đây cũng là 
nét đặc biệt của món bánh cuốn xứ Lạng.

DIỆP PHƯƠNG

Ngon nức tiếng đặc sản Lang Sơn
Không chỉ có những danh thắng nổi tiếng, 

Lạng Sơn còn được biết đến với nền ẩm 
thực vô cùng phong phú và hấp dẫn. Từ 

món mặn đến món ngọt, món chính đến món 
ăn vặt, du khách đến đây nhất định phải dành 
thời gian thưởng thức, khám phá.

Nem nướng Hữu Lũng
Hương thơm nồng cùng mùi chua ngai ngái 

của thịt đã lên men quyện vào nhau, được 
nướng trên bếp than hoa cho cháy vỏ bọc bằng 
lá chuối trước khi bóc và cho ra đĩa.Nem được 
ăn kèm với lá cây Đinh Lăng cùng nước chấm 
chua, ngọt, cay tạo nên vị đặc trưng riêng chỉ có 
ở Lạng Sơn.

Nhắc đến nem nướng nhiều người sẽ nghĩ 
ngay đến món nem chua Thanh Hóa nướng 
nức tiếng gần xa được bày bán trên vỉa hè, các 
gánh hàng rong len lỏi khắp ngõ nhỏ, hay như 
nem chua rán Hàng Bông, được người dân Hà 
thành ưa chuộng. Nhưng nem nướng Lạng Sơn 
có hương gây mùi nhớ rất đặc biệt và cũng ngon 
không kém.
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QUEN VỚI MỘT THỜI KỲ ĐẶC BIỆT
Đến thời điểm này, Đồng Nai đã 
thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ 
thị 16 của Chính phủ được hơn 1 
tháng. Dịch bệnh vẫn lây lan và 
số người nhiễm vẫn đang tăng lên 
mỗi ngày, do đó các chính sách 
phòng, chống dịch cũng linh hoạt 
theo tình hình thực tế và ngày 
một nghiêm ngặt hơn với mục 
tiêu khống chế được dịch bệnh 
trên quy mô toàn tỉnh trước ngày 
1/9/2021.

Linh hoạt với hoàn cảnh thực tế
Mọi thứ trong cuộc sống của người dân đang 

dần chuyển sang một thời kỳ đặc biệt với những 
cách làm đặc biệt. Từ việc phong tỏa nghiêm ngặt 
những “vùng đỏ” (vùng có số ca nhiễm cao), đến 
nay Đồng Nai cũng tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt 
các “vùng xanh” (khu dân cư không có dịch bệnh), 
tiến hành chuyển các hoạt động thường nhật sang 
những quy trình mới nhằm hạn chế thấp nhất 
số ca nhiễm. Trong đó có việc đi chợ bằng “tem 
phiếu” (phiếu quy định ngày, giờ, địa điểm mà 
người dân được phép ra khỏi nhà mua hàng thiết 
yếu). Chính quyền các địa phương hiện đã phát 
phiếu đi mua nhu yếu phẩm đến từng hộ dân trên 
toàn tỉnh nhằm hạn chế số lượng người đi đường, 
hạn chế tụ tập mua sắm đông người để tránh lây 
lan dịch bệnh.

Dĩ nhiên, ban đầu người nào cũng lạ lẫm với cách 
làm đặc biệt này, do đó tại một số nơi tổ chức chưa 
quen đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Việc nhiều 
người cùng được phát phiếu đi chợ trong cùng 
một khung giờ, cùng một địa điểm mua sắm thời 
gian đầu có dẫn đến một số vấn đề như: chờ đợi 
lâu, nhiều người chưa có ý thức phòng dịch cao 
nên còn tụ tập đông để chờ mua sắm, hàng hóa 

không đủ đáp ứng nhu cầu… Chính vì vậy, không 
chỉ người tiêu dùng mới cần phải làm quen với tình 
hình mới mà mỗi địa phương cũng cần sớm quen 
với công tác tổ chức và tự giác linh hoạt để vừa đáp 
ứng được nhu cầu của người dân, vừa đảm bảo 
công tác phòng dịch ở mức cao nhất có thể. Tại 
nhiều địa phương, công tác tổ chức đã dần trở nên 
linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và các quy 
định phòng, chống dịch Covid-19. Chính quyền địa 
phương đã chủ động điều phối số lượng người đến 
mua sắm theo khung giờ, đảm bảo cân đối lượng 
khách tại các điểm bán hàng một cách hợp lý.

Không quá “cứng nhắc” khi  
áp dụng

Phó chủ tịch UBND P.Trảng Dài Dương Kim Trúc 
chia sẻ, từ ngày 23-7, P.Trảng Dài bắt đầu triển khai 
việc “đi chợ” bằng phiếu. Sau một thời gian thực 
hiện, để phù hợp với các quy định và tình hình thực 
tế của địa phương, hiện phường đã thay thế và 
phát phiếu “đi chợ” mẫu mới cho người dân. Trong 
đó, đối với KP.1 (khu vực không nằm trong phạm vi 
phong tỏa), phường sẽ triển khai mẫu riêng; đối với 
các khu phố còn lại, phường triển khai mẫu phiếu 
chung quy định ngày, giờ cụ thể trên mỗi phiếu với 
màu sắc cụ thể. Thời gian mua sắm cũng linh động 
hơn mẫu phiếu cũ. Phường chủ động phát đủ số 
lượng cần thiết, có ký nhận khi bàn giao phiếu về 
các khu phố, tổ dân phố…

Ông Trương Văn Khiêm, Phó chủ tịch UBND 
P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) cho biết, phường đã 
áp dụng mẫu phiếu mới được phát đến các hộ dân. 

Hiện phường đã phát được khoảng 25 ngàn phiếu 
đến các hộ dân ở các khu phố trên địa bàn. Việc áp 
dụng phiếu “đi chợ” cho người ra ngoài mua sắm 
hoặc áp dụng hình thức “đi chợ hộ” sẽ được triển 
khai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương 
và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19.

Theo đại diện Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa, thành 
phố áp dụng linh hoạt, không quá cứng nhắc đối 
với các mẫu phiếu “đi chợ” tại các phường. Theo 
đó, bên cạnh mẫu phiếu chung được áp dụng 
trên nhiều phường, đối với một số phường đã in 
mẫu phiếu với số lượng lớn từ trước đó, sẽ được 
linh hoạt triển khai các mẫu này miễn sao tuân 
thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, 
đảm bảo các nội dung cơ bản, phù hợp với mẫu 
phiếu chung của thành phố… Bên cạnh đó, Phòng 
Kinh tế cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể đến 
các phường, xã và làm việc với các siêu thị, đơn vị 
cung ứng để chủ động phân bổ thời gian, địa điểm 
mua sắm phù hợp.

Cần đảm bảo số lượng các điểm 
bán hàng nhu yếu phẩm

Một số ý kiến người dân cho rằng, các địa 
phương cần chủ động công khai các điểm bán 
hàng nhu yếu phẩm, đảm bảo nguồn cung ứng 
các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm ở nhiều điểm 
bán hàng, cũng như không nên quá cứng nhắc 
trong quy định về phạm vi mua hàng vì có thể xảy 
ra tình trạng “nơi thừa, nơi thiếu” về nguồn cung 
thực phẩm…

Nhiều địa phương đã chủ động thông báo, công 
khai thông tin địa điểm của các cơ sở kinh doanh, 
buôn bán các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn cho 
người dân biết, đảm bảo các điểm bán các mặt 
hàng nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu 
theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn 
vị cung ứng hàng thiết yếu trên địa bàn được lưu 
thông hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân...

Phó giám đốc Sở Công thương Lê Văn Lộc chia 
sẻ, Sở sẽ phối hợp UBND các huyện, thành phố 
trong tỉnh rà soát, cập nhật, triển khai các địa điểm 
bán hàng thiết yếu, bình ổn giá cho người dân; 
cũng như tăng cường việc điều phối và cung ứng 
hàng hóa thiết yếu, nhất là đối với những khu vực 
cách ly y tế. Đối với hình thức phát phiếu “đi chợ” 
cho người dân sẽ dựa trên tình hình thực tế về 
phòng, chống dịch bệnh ở mỗi địa phương để có 
phương án triển khai phù hợp, linh động, đảm bảo 
các quy định. n

CHÂU PHỤNG

Người dân đi mua sắm các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm tại một điểm bán hàng bình ổn giá ở P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) 
theo ngày, giờ ghi trên phiếu đi chợ do phường cấp

Nhân viên tại một điểm bán hàng bình ổn giá ở Nhà văn hóa KP.3 (P.Trảng Dài) kiểm 
phiếu đi chợ, phân luồng người dân trước khi vào mua sắm

Các loại phiếu “đi chợ” theo ngày phát cho người dân
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HOA SEN

Ở Đài Loan, mùa thu rơi vào khoảng tháng 9 đến tháng 
11 hàng năm. Lúc này đây thời tiết sẽ trở nên mát mẻ 
hơn, cảnh vật thiên nhiên cũng sẽ có những đổi thay. 
Mùa thu là thời điểm tuyệt vời nhất với thời tiết dễ 
chịu, bầu trời trong xanh và khung cảnh thiên nhiên 
thơ mộng cuốn hút hồn người.

Vườn quốc gia Dương Minh Sơn
Nhắc đến ngắm lá phong thì Hàn Quốc nổi tiếng với vườn quốc gia 

Naejangsan còn tại Đài Loan thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Dương Minh Sơn - 
một trong những công viên quốc gia lớn nhất và đẹp nhất của xứ Đài. 

Vườn quốc gia Dương Minh Sơn là một ốc đảo của thiên nhiên tạo cảm giác 
xa rời sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố xô bồ, nhất là khi thu sang cả công 
viên như biến thành một xứ sở thần tiên của những chiếc lá màu rực rỡ sắc 
vàng, cam, đỏ…làm say lòng người.

Hồ Nhật Nguyệt – Sun Moon Lake
Hồ Nhật Nguyệt là hồ nước ngọt lớn nhất Đài Loan, 

cảnh sắc xung quanh hồ là rất đẹp. Khi vào mùa thu trong 
không khí mát mẻ nhưng có nắng ấm, những con đường 
quanh hồ lại đổi sang màu vàng, đỏ hoà quyện với sắc 
xanh của nước tạo nên khung cảnh hết sức nên thơ. Đạp 
xe dạo quanh hồ Nhật Nguyệt, hít thở không khí trong 
lành, len lỏi giữa những cung đường mòn, hay vi vu quanh 
hồ bằng tàu là những trải nghiệm hết sức thú vị.

Mùa thu ở Đài Loan 
                         đẹp tựa cổ tích

Công viên Dương Minh Sơn là một trong 8 vườn quốc gia lớn của Đài Loan, với 
địa hình núi lửa đặc thù

Dương Minh Sơn quyến rũ trong mùa thu

Mặt hồ huyền ảo vào sáng sớm Nơi ghi hình cho nhiều bộ phim
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Núi Thái Bình
Đến thăm đỉnh núi Thái Bình ở Đài Loan, du khách có thể 

trải nghiệm đi bộ leo núi với cung đường đi bộ dài gần 4km. 
Phong cảnh thiên nhiên trên cung đường tuyệt đẹp, du 
khách vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, chiêm ngưỡng những hàng 
cây cổ thụ, những gốc cây thân bám tầm gửi tạo nên khung 
cảnh vô cùng ngoạn mục. Chưa kể những bậc thang phủ lớp 
rêu xanh, tiếng chim rừng, sương giăng biến tạo thành hình 
ảnh như trong phim cổ tích.

Nông trại Vũ Lăng
Mùa thu đến cả nông trường như được 

nhuộm đỏ nhờ những tán lá phong kín 
cả một vùng trời. Mùa hè đến nơi đây du 
khách có thể được thưởng thức các loại 
quả ngọt như lê, cam, táo,… Mùa đông 
đến với nông trường Vũ Lăng có cái lạnh 
giá của xứ Đài. Du khách cũng có cơ hội 
được tận hưởng khung cảnh nông trường 
với màu trắng tinh khôi và thơ mộng với 
tuyết ở khắp mọi nơi.

Thác nước Thập Phần
Thác nước Thập Phần được mệnh danh 

là Niagara của Châu Á, một điểm tham 
quan nổi tiếng ở Đài Loan đem đến cho du 
khách nhiều thử thách thú vị. Thác nước 
cao 20m và rộng 40m với dòng chảy cực 
mạnh, tuôn đổ trắng xóa tạo nên cảnh 
tượng hùng vĩ giữa núi rừng hoang sơ. Dẫu 
vậy mặt hồ xanh biếc tĩnh lặng dưới chân 
thác nước Thập Phần lại đem tới cho bạn 
cảm giác rất đỗi bình yên. Càng đặc biệt 
hơn khi mùa thu ở Đài Loan sang cây lá 
phong bốn phía chuyển dần sang đỏ biến 
vạn vật tựa như bức tranh thủy mạc, lãng 
mạn vô cùng.

Đỉnh núi Thái Bình

Vẻ đẹp thiên nhiên bốn mùa ở núi Thái Bình Đường tàu cũ Pong Pong trên ngọn núi Thái BìnhThiên đường xanh – Núi Thái Bình

Thác Thập Phần – Món quà của thiên nhiên

Thả đèn trời trên đường ray giữa lòng phố cổGiá trị hoài cổ ở Thập Phần Nét yên bình và cổ kính ở Phố cổ Thập Phần
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CỤC THADS TỈNH AN GIANG:

1. Về nội dung Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị 
Việt Nam đăng tải trên số 43 ngày 03/8/2021: Dịch 
Covid-19 bùng phát, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
vẫn thông báo bán đấu giá:

Về các nội dung chi tiết báo phản ánh:
Thứ nhất phải khẳng định chủ trương của Đảng và các văn bản của nhà nước 

quy định về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 là hoàn toàn đúng đắn, 
bắt buộc các cơ quan, tổ chức và cá nhân phải tuân thủ nghiêm chỉnh. Tuy 
nhiên, ngoại trừ các quy định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/
CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây ghi tắt là Chỉ thị 16/
CT-TTg), còn các quy định giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 
của Thủ tướng Chính phủ (sau đây ghi tắt là Chỉ thị 15/CT-TTg) và các văn bản 
quản lý hành chính nhà nước của UBND tỉnh An Giang quy định về các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, các hoạt 
động công vụ của các cơ quan nhà nước hoàn toàn không bị cấm, đặc biệt là 
những công việc có tính chất thời hạn, thời hiệu theo quy định pháp luật phải 
thực hiện, trong đó có hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự cũng như 
hoạt động bán đấu giá tài sản để đảm bảo việc thi hành án dân sự, nhằm đảm 
bảo quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức được thi hành án.

Tổng cục Thi hành án dân sự cũng không có bất cứ văn bản nào cấm thực 
hiện hoạt động bán đấu giá trong thi hành án dân sự trong thời gian thực hiện 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Như vậy, có thể khẳng định việc tổ 
chức bán đấu giá của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang diễn ra từ ngày 
ban hành Thông báo bán đấu giá số 90/TB-DTN ngày 06/5/2021 và Thông báo 
bán đấu giá số 131/TB-DTN ngày 22/6/2021 đến hết ngày 13/7/2021 không trái 
pháp luật, không trái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về phòng, 
chống dịch Covid-19.

Công văn số 500/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh An Giang về 
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh; Thông 
báo số 408/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Khi áp dụng các văn bản này, các hoạt động công vụ 
nói chung và hoạt động thi hành án dân sự vẫn đảm bảo thực hiện đối với các 
công việc có tính chất thời hạn, thời hiệu, không vi phạm về các nội dung mà 
Chỉ thị 15/CT-TTg quy định, trong đó có hoạt động bán đấu giá tài sản.

Sau khi tỉnh An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (Văn 
bản số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh An Giang), Chấp hành 
viên đã có Thông báo số 480/TB-CTHADS ngày 23/7/2021 về việc tạm dừng thủ 
tục bán đấu giá tài sản, gửi kèm theo Thông báo này là Thông báo không có 
người tham gia đấu giá, trả giá, Quyết định giảm giá cho các đương sự, trong 
đó có ông Lê Minh Nguyên. Tuy nhiên, ông Lê Minh Nguyên không cung cấp 
thông báo tạm dừng bán đấu giá này cho Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị. 
Thực tế, hoạt động bán đấu giá chấm dứt sau ngày 13/7/2021 cho đến khi tỉnh 
An Giang chấm dứt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ 
thị số 16/CT-TTg.

Về nội dung báo Doanh nghiệp và Tiếp thị đăng trích dẫn của ông Lê Minh 
Nguyên cho rằng Cục Thi hành án dân sự ép ông Nguyên và ông Nguyễn Tấn 
Thi (người được vợ chồng ông Lê Minh Nguyên, bà Võ Thị Thúy Hiền ủy quyền 

trong giai đoạn thi hành án) về để thỏa thuận thi hành án, nội dung này Cục 
Thi hành án không có bất cứ văn bản nào ép buộc ông Lê Minh Nguyên hay 
ông Nguyễn Tấn Thi về An Giang để làm việc. 

Về nội dung ông Lê Minh Nguyên cho rằng do dịch bệnh nên ông Nguyên, 
ông Thi không thể về tham gia buổi đấu giá tài sản, nội dung này theo các quy 
định về pháp luật thi hành án dân sự và Luật đấu giá tài sản, không bắt buộc 
phải có mặt tham gia của người phải thi hành án.

Việc ông Lê Minh Nguyên cho rằng không về để thực hiện được quyền thỏa 
thuận không phải là căn cứ pháp lý dừng hoạt động thi hành án dân sự. Đối 
với quyền thỏa thuận này, người được thi hành án đã có văn bản từ chối việc 
thỏa thuận với người phải thi hành án và có yêu cầu giảm giá theo quy định 
pháp luật. Do đó, việc ông Nguyễn Tấn Thi, ông Lê Minh Nguyên có mặt thì 
thỏa thuận cũng không thực hiện được. 

Tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị đăng phản ánh của ông Lê Minh Nguyên 
về nội dung Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang không giải quyết các khiếu 
nại của ông Lê Minh Nguyên là hoàn toàn không có căn cứ. Hồ sơ phản ánh vợ 
chồng ông Lê Minh Nguyên, bà Võ Thị Thúy Hiền đã ủy quyền cho ông Nguyễn 
Tấn Thi toàn quyền khiếu nại; được toàn quyền quyết định về quyền lợi, nghĩa 
vụ của vợ chồng ông Lê Minh Nguyên trong giai đoạn thi hành án. Các tố cáo 
của ông Lê Minh Nguyên đã được Cục Thi hành án giải quyết và ban hành Kết 
luận nội dung tố cáo số 67/KL-CTHADS ngày 18/11/2020 và Kết luận nội dung 
tố cáo số 473/KL-CTHADS ngày 16/7/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An 
Giang và nhiều Công văn trả lời các yêu cầu, đề nghị của ông Lê Minh Nguyên. 

Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Nguyên như Tạp chí 
Doanh nghiệp và Tiếp thị nêu: Vào ngày 03/6/2021, Cục Thi hành án dân sự 
nhận được đơn yêu cầu tạm dừng bán đấu giá để phòng chống dịch Covid – 19 
của ông Lê Minh Nguyên (không phải là đơn khiếu nại), Cục Thi hành án dân 
sự đã có Công văn số 664/CTHADS-NV ngày 09/6/2021 trả lời cho ông Lê Minh 
Nguyên không có căn cứ hoãn thi hành án và tạm dừng bán đấu đấu giá. Sau 
đó, vào ngày 11/6/2021, Cục Thi hành án dân sự nhận được đơn khiếu nại của 
ông Lê Minh Nguyên ký ngày 10/6/2021 khiếu nại việc không tạm dừng bán 
đấu giá tài sản, Cục Thi hành án đã ban hành Công văn số 692/CTHADS-NV 
ngày 16/6/2021 trả lời cho ông Lê Minh Nguyên và hướng dẫn ông Lê Minh 
Nguyên nếu không đồng ý với Công văn số 664/CTHADS-NV ngày 09/6/2021 
trả lời cho ông Lê Minh Nguyên không có căn cứ hoãn thi hành án và tạm 
dừng bán đấu đấu giá thì có quyền gửi đơn đến Tổng cục Thi hành án dân sự 
để được xem xét giải quyết. Văn bản này không phải là quyết định giải quyết 
khiếu nại vì việc yêu cầu tạm dừng Cục Thi hành án dân sự đã trả lời bằng 
Công văn, vì vậy nếu không đồng ý với văn bản của Cục trưởng Cục Thi hành 
án dân sự tỉnh An Giang thì theo quy định về giải quyết khiếu nại, thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Do vậy, 
Tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị đăng nội dung không giải quyết khiếu nại 
của ông Lê Minh Nguyên, vi phạm Điều 140, 141, 145 Luật Thi hành án dân sự 
và Điều 14, Điều 27, Điều 31 Luật Khiếu nại là hoàn toàn không có căn cứ pháp 
luật. Phóng viên tạp chí đã không hiểu và nằm rõ các quy định về giải quyết 
khiếu nại, tố cáo cũng như trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định 
pháp luật, từ đó đăng theo yêu cầu của ông Lê Minh Nguyên là cố tính đăng tin 
sai sự thật.

Ngày 17, 18 và 20 tháng 8 năm 2021, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được Văn bản 
bản số 874/CTHADS-NV; Văn bản bản số 894/CTHADS-NV và Văn bản bản số 922/CTHADS-
NV của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh An Giang phản hồi thông tin liên quan đến các bài báo 
đăng trên Tạp chí in Doanh nghiệp và Tiếp thị số 43 ngày 03/8/2021; số 45 ngày 10/8/2021; 
số 47 ngày 17/8/2021, để rộng đường dư luận, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị xin đăng 
nguyên văn nội dung ý kiến phản hồi của Cục THADS tỉnh An Giang như sau:

PHẢN HỒI THÔNG TIN ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ 
DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ
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2. Về nội dung Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị 
Việt Nam số 45, ra ngày 10/8/2021: Cục Thi hành án 
dân sự tỉnh An Giang kê biên cả tài sản … Tòa tuyên 
để lại và đang thế chấp. 

Toàn bộ nội dung Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị đăng tại số báo 45 ngày 
10/8/2021 là hoàn toàn sai sự thật, phóng viên đăng tin bài không nắm rõ các 
quy định pháp luật thi hành án dân sự về kê biên, xử lý tài sản của người phải 
thi hành án, kể cả tài sản đang thế chấp. Viện dẫn căn cứ pháp lý không đúng 
quy định, chỉ dựa vào thông tin của ông Lê Minh Nguyên cung cấp, sử dụng 
các thuật ngữ pháp lý rất thiếu chính xác “Kê biên cả tài sản Tòa án tuyên để 
lại, đang thế chấp” nhằm hướng dư luận cách hiểu không đúng về quá trình xử 
lý tài sản của Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang. 

Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị cho rằng, tài sản hơn 25 tỷ, định giá chỉ 
hơn 7,9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho người dân hơn 17 tỷ đồng, không thành lập 
Hội đồng định giá, không thông qua đơn vị thẩm định giá độc lập là không 
có căn cứ. Hồ sơ thi hành án thể hiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 
Long Xuyên không tổ chức định giá tài sản 7,9 tỷ, Chi cục Thi hành án đã hợp 
đồng với tổ chức thẩm định giá độc lập, định giá 04 tài sản của vợ chồng ông 
Lê Minh Nguyên, bà Võ Thị Thúy Hiền 25.786.922.000đ (Hai mươi lăm tỷ, bảy 
trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi hai ngàn đồng), không như các 
nội dung như Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nêu gây thiệt hại cho người dân 
hơn 17 tỷ đồng. Hơn nữa, giai đoạn này, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 
Long Xuyên cũng chưa đưa tài sản ra bán đấu giá.

Thực tế hiện nay, 03 loại tài sản của vợ chồng ông Lê Minh Nguyên, bà Võ Thị 
Thúy Hiền bị Tòa án phong tỏa năm 2017 (Theo Quyết định áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời số 06/2017/QĐ-BPKCTT ngày 16/3/2017 của Tòa án nhân 
dân thành phố Long Xuyên về phong tỏa tài sản là các quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà của bà Võ Thị Thúy Hiền và ông Lê Minh Nguyên và được 
Tòa án nhân dân tuyên duy trì để đảm bảo thi hành án tại Quyết định Giám 
đốc thẩm số 195/2019/DS-GĐT ngày 04/10/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao 
tại thành phố Hồ Chí Minh), đã bị ông Lê Minh Nguyên, bà Võ Thị Thúy Hiền 
chuyển nhượng cho người khác 02 tài sản vào năm 2019 (Hợp đồng chuyển 
nhượng có công chứng), có 01 tài sản trong 2 ngày liên tiếp, vợ chồng ông 
Nguyên, bà Hiền thực hiện 02 giao dịch khác nhau (chuyển nhượng cho 01 
người, sau đó lại hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cho người khác). Cụ thể là 
các tài sản: 
+  Diện tích 105m2 đất ở đô thị tại thửa số 540, tờ bản đồ số 34 theo giấy 

CN.QSDĐ số BĐ 160362, số vào sổ cấp GCN: CH01974 do UBND thành phố 
Long Xuyên cấp ngày 12/01/2011 cho ông Lê Minh Nguyên và bà Võ Thị 
Thúy Hiền.

 Đất tọa lạc tại khu dân cư xẻo trôm 5, đường Hoàng Quốc Việt, khóm Đông 
Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.

+  Diện tích 4.449m2 đất trồng lúa nước tại thửa số 87, tờ bản đồ số 69 theo 
giấy CN.QSDĐ số BĐ 246487, số vào sổ cấp GCN: CH01007 do UBND thành 
phố Long Xuyên cấp ngày 29/01/2013 cho ông Lê Minh Nguyên và bà Võ 
Thị Thúy Hiền.

Đất tọa lạc tại khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Qúy, thành phố Long Xuyên.

Tài sản đang thế chấp hợp pháp cho Ngân hàng HDBank mà Cục Thi hành án 
dân sự tỉnh An Giang kê biên để đảm bảo thi hành án theo quy định tại Điều 90 
Luật Thi hành án dân sự, vợ chồng ông Nguyên, bà Hiền đi cầm cố cho người 
khác khi không có sự đồng ý của phía Ngân hàng là hành vi trái pháp luật 
nhằm tẩu tán tài sản.

Chính bản thân vợ chồng ông Lê Minh Nguyên, bà Võ Thị Thúy Hiền có hành 
vi tẩu tán tài sản, vi phạm Quyết định của cơ quan Tòa án về phong tỏa tài sản 
để đảm bảo thi hành án.

3. Về nội dung Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị Việt 
Nam số 47, ra ngày 17/8/2021: Cần làm rõ trách nhiệm 
của cơ quan thi hành án tỉnh An Giang liên quan đến 
Quyết định giám đốc thẩm số 195/2019/DS-GĐT.

Không biết Phóng viên và Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị căn cứ vào đâu 
để cho rằng “Cục THADS tỉnh An Giang “bảo vệ” cho người cho vay nặng lãi.

Giai đoạn thi hành án dân sự, người phải thi hành án (ông Lê Minh Nguyên) 
và người được thi hành án (bà Trần Bích Trâm) đều bình đẳng trước pháp luật, 
Cục Thi hành án dân sự áp dụng các quy định pháp luật về thi hành án dân sự 
để kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án không tự nguyện thi hành là 
căn cứ vào các quy định pháp luật cho phép để thực hiện, vợ chông ông Lê Minh 
Nguyên và bà Võ Thị Thúy Hiền không tự nguyện thi hành, cơ quan thi hành án 
được quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bào việc thi hành án, trong 
đó có biện pháp cưỡng chê kê biên, xử lý tài sản theo quy định pháp luật.

Về nội dung báo đăng: “Cơ quan thi hành án dân sự cố tình làm trái quyết 
định của TAND cấp cao khi kê biên nhà đất số 534 Võ Thị Sáu, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên của gia đình anh Nguyên”. Đối với nội dung này, Cục 
Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật 
thi hành án dân sự “Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào 
khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền 
kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu 
giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế”. Tại 
thời điểm kê biên, khoản thế chấp này không phải là khoản nợ xấu, không đang 
trong quá trình bị phía Ngân hàng áp dụng biện pháp thu giữ theo Nghị quyết 
42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, tài sản thế chấp 
không bị Ngân hàng xử lý để thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật về xử lý 
tài sản bảo đảm (bán đấu giá) nên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 
2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016. 
Hơn nữa, ngày 12/02/2020, phía đại diện Ngân hàng HDBank có yêu cầu kê biên 
tài sàn đang thế chấp và ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng.

4. Đánh giá chung về vụ việc:
Việc xử lý tài sản của vợ chồng ông Nguyên và bà Hiền tuân thủ đúng các 

quy định pháp luật về thi hành án dân sự, trình tự, thủ tục kê biên, xử lý tài 
sản, các văn bản thông báo, đều thực hiện đúng và giao đầy đủ cho các đương 
sự. Trước và sau khi thực hiện kê biên, thực hiện quy trình thẩm định giá, Chấp 
hành viên đều làm việc trực tiếp với người phải thi hành án và người được ủy 
quyền, đều thống nhất phương thức xử lý của Chấp hành viên.

Nội dung các đơn thư khiếu nại, tố cáo của ông Lê Minh Nguyên, gửi nhiều 
cấp Trung ương và địa phương, cố ý viện dẫn và đưa ra các nội dung đã được 
giải quyết bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, như các văn bản, quyết 
định giải quyết của Cục Thi hành án dân sự, Văn bản của Công an thành phố 
Long Xuyên về trả lời không có căn cứ xử lý hành vi cho vay nặng lãi của bà 
Trần Bích Trâm, các bản án của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên và Tòa 
án nhân dân tỉnh An Giang về bác yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do áp dụng 
biện pháp phong tỏa tài sản. 

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thế hiện 02 Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng cầm cố tài sản, có 
trường hợp 01 tài sản thực hiện liên tiếp 02 giao dịch trong 2 ngày liên tiếp 
cho 02 người khác nhau (ngày 16/4/2019 và ngày 17/4/2019).

Tất cả các chứng cứ tại hồ sơ vụ án thể hiện vợ chồng ông Nguyên, bà Hiền 
biết việc chuyển nhượng và đặt cọc này là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực 
hiện nhằm chiếm đoạt tiền của bên nhận chuyển nhượng.

Hành vi chuyển nhượng, đặt cọc của vợ chồng ông Lê Minh Nguyên là cố ý vi 
phạm quyết định của cơ quan Tòa án (Quyết định phong tỏa tài sản), gây khó 
khăn cho hoạt động thi hành án, dẫn đến chưa thể xử lý tài sản phong tỏa.

Hồ sơ thi hành án thể hiện nhiều sự kiện pháp lý phát sinh chứng minh sự 
coi thường pháp luật của vợ chồng ông Lê Minh Nguyên và những người có 
liên quan, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để né tránh và kéo dài việc thi hành 
án. Thực hiện giao dịch dân sự nhằm gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng, 
cơ quan thi hành án dân sự, mục đích kéo dài vụ việc thi hành án, tẩu tán tài 
sản, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền từ các hợp đồng chuyển nhượng, hợp 
đồng đặt cọc tài sản đã bị Tòa án phong tỏa.

Hiện nay, vụ việc thi hành án tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá lần 3 (giảm 
giá lần 2) cho đến khi chấm dứt xong việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. 

Trên đây là phản hồi thông tin về các nội dung Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp 
thị đăng, Cục Thi hành án yêu cầu Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị thực hiện 
các nội dung đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang yêu cầu tại Công 
văn số 894/CTHADS-NV ngày 11/8/2021. n
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Rà soát, xử lý nghiêm đối với 
người mua bán, sử dụng hóa 
đơn không hợp pháp

LONG AN: Thời gian gần đây, vẫn còn doanh 
nghiệp (DN) lợi dụng sự thông 
thoáng của cơ chế, chính sách để 
sử dụng hoá đơn (HĐ) không hợp 
pháp và sử dụng không hợp pháp 
HĐ, nhằm thu lợi bất chính làm 
thất thu ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế Long An đã ban hành nhiều văn 
bản thực hiện rà soát, kiểm tra phát hiện 
người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu rủi ro về 

quản lý, sử dụng HĐ; tăng cường các giải pháp để 
ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật về quản lý, sử dụng HĐ theo quy định của 
pháp luật.

Bên cạnh đó, có một số DN sử dụng HĐ trước 
thời điểm phát hành; xuất HĐ bán hàng nhưng 
không có hàng hóa, dịch vụ; có doanh thu biến 
động lớn, sử dụng nhiều HĐ nhưng không phát 
sinh số thuế phải nộp hoặc số thuế phải nộp 
không tương xứng với doanh thu; thành lập DN 
nhưng không có trụ sở tại địa chỉ đăng ký kinh 
doanh, đăng ký thuế; hợp đồng thuê nhà làm trụ 
sở DN nhưng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; 
thuê nhà thực hiện gắn biển hiệu tên DN không 
có trụ sở; DN báo cáo sử dụng HĐ có số lượng sử 
dụng bằng 0,... Từ đó, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong 
công tác quản lý, sử dụng HĐ và quản lý thuế.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục 
Thuế tỉnh Long An: Để chấn chỉnh những tồn tại 
trong công tác quản lý và tăng cường các biện 
pháp phòng ngừa, xử lý đối với NNT có rủi ro về 
hành vi sử dụng HĐ không hợp pháp và sử dụng 
không hợp pháp HĐ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
của công chức thuế trong thi hành công vụ; ngăn 
chặn kịp thời việc thành lập DN để mua bán HĐ 
trái phép, thu lợi bất chính làm thất thu ngân sách 
nhà nước, Cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị thuộc và 
trực thuộc Cục Thuế triển khai, thực hiện nghiêm 
túc đầy đủ các nội dung tại Công văn số 2838/TCT-
KTNB, ngày 28/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc 
chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng 
ngừa xử lý đối với NNT có rủi ro về hành vi mua bán, 
sử dụng HĐ bất hợp pháp.

Chỉ đạo các bộ phận, công chức thuế đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền việc nhận diện hành vi 
mua bán, sử dụng HĐ bất hợp pháp và chế tài 
xử lý đối với từng hành vi để NNT biết và tránh 
tham gia vào các giao dịch mua, bán HĐ; phối 
hợp các đơn vị truyền thông thực hiện công khai 
thông tin DN có hành vi mua bán HĐ (nếu có) đế 
góp phần cảnh tỉnh các đối tượng đã và đang có 
ý định vi phạm pháp luật về HĐ. Tăng cường rà 
soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với DN có rủi 
ro cao về hành vi in, phát hành, sử dụng HĐ, thực 
hiện kiểm tra, xử lý ngay hành vi vi phạm theo 
đúng quy định pháp luật.

Đối với DN mới thành lập, phải phối hợp kiểm 
tra, xác minh chặt chẽ tình trạng hoạt động 
tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế khi 
thông báo phát hành và sử dụng HĐ, để ngăn 

chặn, xử lý kịp thời DN có dấu 
hiệu mua bán HĐ (nếu có); tiếp 
tục triển khai các giải pháp của 
cơ quan thuế để ngăn chặn, phát 
hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật về quản lý, sử dụng HĐ của 
NNT theo hướng dẫn tại Công văn 
số 2866/CT-TTKT1, ngày 08/10/2020; 
Công văn số 1432/CT-TTKT3, ngày 14/5/2021 và 
Công văn số 1844/CT-TTKT3, ngày 14/6/2021 của 
Cục Thuế.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế tập 
trung chỉ đạo các bộ phận, công chức thuế tăng 
cường rà soát các DN có rủi ro cao về thuế; DN 
đang sử dụng HĐ tự in, đặt in có hành vi vi phạm 
về HĐ bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn 
thuế, gian lận thuế, thực hiện mua HĐ của cơ 
quan thuế theo quy định tại khoản 1, 2, Điều 11 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC, ngày 31/3/2014 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về HĐ bán hàng hóa, dịch 
vụ. Tăng cường thu thập, khai thác thông tin, rà 
soát, đánh giá những DN có rủi ro cao về HĐ để 
thực hiện thanh, kiểm tra HĐ đúng đối tượng, có 
trọng tâm theo quy định.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ cơ quan 
công an, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 
chủ động phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra 
hoặc chuyển hồ sơ xử lý theo quy định đối với 
NNT có hành vi sử dụng HĐ không hợp pháp và 
sử dụng không hợp pháp HĐ, để ngăn chặn kịp 
thời và có biện pháp phòng ngừa, tránh thất thu 
cho ngân sách.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục 
Thuế tăng cường công tác quản lý công chức, 
thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công 
vụ của công chức, đề cao trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm 
minh công chức sai phạm về HĐ và đưa ra khỏi 
ngành những công chức yếu kém về năng lực, 
trình độ, thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm 10 
điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành 
Thuế theo quy định tại Quyết định số 1036/QĐ-
TCT, ngày 10/6/2013 của Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thuế.

Đồng thời, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất 
đạo đức của công chức, ưu tiên đào tạo công chức 
làm việc tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc 
với NNT và làm công tác thanh, kiểm tra nhằm 
phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, hậu quả trong quá 
trình thực thi công vụ của công chức.

Bên cạnh việc chỉ đạo trong ngành, Cục Thuế 
tỉnh cũng đã có công văn hướng dẫn NNT nhận 
biết được thế nào là HĐ hợp pháp, sử dụng HĐ 
không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp HĐ; vi 
phạm về việc sử dụng HĐ không hợp pháp hoặc 
sử dụng không hợp pháp HĐ thì bị xử lý như thế 
nào; các dấu hiệu của HĐ không hợp pháp, giải 
pháp ngăn chặn, phòng ngừa để NNT không sử 
dụng HĐ không hợp pháp và tránh tham gia vào 
các giao dịch mua bán HĐ. n

DUY HƯNG



HOA SEN

Du lịch Hà Nội thường gắn liền với nhiều làng nghề truyền thống đặc sắc như: 
làng lụa Vạn Phúc, làng hoa Tây Tựu, làng nón Chuông Chương Mỹ, làng rối 
nước Đào Thục, làng đúc đồng Ngũ Xá hay làng quạt Chàng Sơn… Nhưng đứng 
đầu danh sách này, phải kể đến làng gốm Bát Tràng.

Làng gốm Bát Tràng nằm ở tả ngạn sông 
Hồng, nay thuộc xã Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Hà Nội. Cách trung tâm thành 

phố hơn 10km về phía Đông Nam. Đây là 
làng nghề truyền thống nổi tiếng về các sản 
phầm bằng gốm sứ. Khu làng cổ Bát Tràng 
rộng 5,2 ha có hàng trăm năm tuổi với 23 nhà 
cổ, 16 nhà thờ họ được xây dựng bằng gạch 
Bát Tràng cổ. Bát Tràng cũng được biết đến 
là vùng địa linh, có 9 di tích lịch sử văn hóa, 
kiến trúc có giá trị như: chùa Tiêu Giao, đình 
Giang Cao, miếu Bản, đình Bát Tràng, đền 
Mẫu, chùa Kim Trúc, văn chỉ Bát Tràng.

Làng nghề này được hình thành từ thời nhà 
Lý. Một làng nghề có tuổi đời hơn 500 năm. 
Trải qua những biến cố của lịch sử làng nghề 
gốm sứ Bát Tràng vẫn giữ được những nét 
truyền thống vốn có của một nghề làm đẹp từ 
đất, nặn lên những giá trị nghệ thuật. Rồi đến 
ngày nay, nâng tầm đến đỉnh cao của sự tinh 
tế và được nhiều quốc gia trên thế giới biết 
đến. Dưới bàn tay khéo léo của nhiều nghệ 
nhân, làng nghề gốm sứ Bát Tràng đã sáng 
tạo nên những bộ ấm chén, bát đĩa cũng như 
những chậu qua, cây cảnh tinh xảo, kết hợp 
với màu sắc, hoa văn tinh tế, hài hòa. Những ai 
đã từng đến đây không thể không nán lại mà 
trầm trồ chiêm ngưỡng và trong lòng đầy tự 
hào về một nghề truyền thống của dân tộc.

Sản phẩm gốm Bát Tràng từ trước tới nay 
đều được đánh giá cao về chất lượng, có nhiều 
kiểu dáng, mẫu mã và chủng loại, được chia 
thành các nhóm theo chức năng sử dụng như 
gốm gia dụng, đồ thờ tự, gốm mỹ thuật, gốm 
xây dựng và gốm trang trí.

Gốm sứ của làng Bát Tràng hết sức độc đáo. 
Quá trình làm ra một sản phẩm bao gồm 2 
giai đoạn chính. Đó là: Quá trình tạo cốt gốm 
và trang trí họa tiết. Giai đoạn tiếp theo là phủ 
men lên lớp sản phẩm. Ngoài ra, trong công 
đoạn tạo cốt gốm cũng có nhiều bước nhỏ 
như: Trước tiên là cách chọn đất. Tiếp đến là 
xử lý và pha chế đất, tạo hình dạng sản phẩm 
theo ý muốn. Sau cùng là phơi sấy, sửa sang 
lại hình dạng. Ở mỗi công đoạn đều cần đến 

sự khéo léo của người làm ra sản phẩm để có 
thể thổi hồn và tâm tư vào mỗi sản phẩm. Có 
một điều vô cùng đặc biệt trong quá trình tạo 
tác men và trang trí để phác họa được phong 
cách và dấu ấn riêng của gốm sứ Bát Tràng.

Du lịch Bát Tràng không thể không thưởng 
thức các món ngon đặc sản nơi đây. Bạn có thể 
dừng chân tại các quán ven chợ để nếm thử vài 
món ăn vặt như bánh sắn nướng, bánh tẻ nóng 
hay cơm, bún, miến mang hương vị đặc trưng 
của làng cổ Bát Tràng. Đặc biệt, bạn không thể 
bỏ lỡ đặc sản canh măng mực. Món ăn truyền 
thống nức tiếng ở đây. Màu vàng 
ươm của măng hòa quyện cùng 
nước dùng ngọt lịm, khi ăn sẽ dai 
giòn sần sật sât, rất thơm ngon. 
Canh măng mực thường 
được dùng làm món chính 
trong các ngày lễ truyền 
thống, lễ cưới xin, giỗ tết 
của người dân làng gốm 
sứ Bát Tràng.

Làng gốm 
   Bát Tràng
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VINAMILK 
“SAN SẺ GÁNH LO”MÙA DỊCH

Không chỉ cố gắng thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa ổn định sản xuất, cung ứng hàng hóa”,Vinamilk còn dành 
ưu tiên cho một mục tiêu thứ 3: san sẻ khó khăn, hỗ trợ người tiêu dùng và cộng đồng trong dịch Covid-19. 

Bà Mai Kiều Liên, 
Tổng Giám đốc Vinamilk

 “COVID-19 GÂY RA NHỮNG KHÓ 
KHĂN CHƯA CÓ TIỀN LỆ VÀ VINAMILK 
KHÔNG PHẢI LÀ NGOẠI LỆ. TUY NHIÊN, 
VINAMILK SẼ KHÔNG “LUNG LAY” 
TRONG HÀNH TRÌNH HƯỚNG ĐẾN 
CỘNG ĐỒNG, VÌ CHÚNG TÔI NHẬN 
THỨC RÕ VỀ GIÁ TRỊ MÀ CHÚNG TA 
CÓ THỂ TẠO RA CÙNG NHAU.”

Bên cạnh sự hỗ trợ trực tiếp trên những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, thực 
phẩm dinh dưỡngcần thiết qua chương trình “San sẻ gánh lo mùa dịch”, trong dịp này, 
Vinamilk tiếp tục trao tặng 45.000 phần quà là các sản phẩm dinh dưỡng cho người 
dân gặp khó khăn vì dịch bệnh tại 3 địa phương: TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.Đa 
số, họ đều là người lao động bị ảnh hưởng việc làm, thất nghiệp, những bạn sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn hay người cao tuổi neo đơn... đang rất cần sự hỗ trợ trongthời 
điểm khó khăn hiện nay.

Vinamilk là thương hiệu để lại nhiều dấu ấn với những chương trình vì cộng đồng, 
đồng hành cùng người dân, mang lại sự đóng góp tích cực và dài hạn cho các đối tượng 
cần giúp đỡ.  Vinamilk đã chọn đặt mục tiêu “cộng đồng” song hànhvới các mục tiêu về 
sản xuất kinh doanh. Điều này cũng cho thấy trách nhiệm xã hội thực sự là một phần 
tạo nên trong văn hóa doanh nghiệp, gắn chặt đạo đức kinh doanh và lớn hơn là nằm ở 
trọng tâm của hành trình thực hiện sứ mệnh mà doanh nghiệp hướng đến. 

Từ khi dịch Covid-19 diễn ra, khi sự chung tay của các doanh nghiệp là điều hết 
sức cần thiết để “san sẻ khó khăn”, “đồng hành chống dịch”, Vinamilk cũng 
khẳng định rõ hơn sự cam kết của mình với hàng loạt các hoạt động thiết thực, 

đặc biệt là hướng đến người tiêu dùng.
Gần đây nhất là chương trình “San sẻ gánh lo mùa dịch” được Vinamilk thực hiện 

nhằm trợ giá bằng sản phẩm dinh dưỡng với ngân sách dành ra là 170 tỷ đồng. Mức trợ 
giá trên một sản phẩm có thể lên đến 60.000 đồng. Được biết, đây là một hoạt động 
nhân dịp kỷ niệm cột mốc 45 năm thành lập công ty. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ 
thay vì tổ chức những hoạt động kỷ niệm, công ty quyết định triển khai chương trình 
hỗ trợ người tiêu dùng, xuất phát từ mong muốn “trao tặng món quà sức khỏe đến 
cộng đồng” bằng chính những sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu. 


