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Kỳ HọP THứ 8, QUốC HộI KHÓA XIV:

Quyết nhiều nội dung quan trọng
VŨ HÀ

Thảo luận và thông qua
một số dự án luật, nghị
quyết quan trọng
Theo Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân, tại Kỳ họp
lần này Quốc hội sẽ xem xét, thảo
luận một số dự án luật, nghị quyết
sau: Dự án Bộ luật Lao động (sửa
đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công
chức và Luật Viên chức; Dự án Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương; Dự
thảo Nghị quyết về thí điểm
không tổ chức Hội đồng nhân dân
tại các phường thuộc quận, thị xã
của Hà Nội; Dự án Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xây
dựng; Phê chuẩn việc miễn nhiệm
chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với
bà Nguyễn Thị Kim Tiến và Ủy viên
Ban Thường vụ của Quốc hội đối
với ông Nguyễn Khắc Định (Chủ
nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc
hội được Bộ Chính trị phân công
giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
- PV). Đồng thời, bầu và phê chuẩn
chức danh Chủ nhiệm Ủy ban
Pháp luật...
Theo Chương trình, cuối Kỳ
họp một số dự án luật và nghị
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Từ ngày 21/10 đến ngày 24/11, tại thủ đô Hà Nội diễn ra Kỳ họp thứ 8,
Quốc hội Khóa XIV. Dự kiến trong hơn 1 tháng làm việc, Quốc hội sẽ thảo
luận và thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

quyết quan trọng liên quan đến
công nhân, viên chức, người lao
động và thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ
được thông qua gồm: Biểu quyết
thông qua Bộ luật Lao động (sửa
đổi); Biểu quyết thông qua Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Quốc hội; Biểu quyết
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Tổ chức
Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương; Biểu quyết
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công

chức và Luật Viên chức; Biểu quyết
thông qua Nghị quyết về thí điểm
không tổ chức Hội đồng nhân dân
tại các phường thuộc quận, thị xã
của Hà Nội.

Một số điểm mới của
dự thảo Bộ Luật Lao
động (sửa đổi)
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa
đổi) là một trong những dự án luật
được đông đảo người lao động
quan tâm.

Tại Báo cáo thẩm tra Dự án Bộ
luật Lao động (sửa đổi), Chủ
nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội
của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh
cho biết: Tiếp thu ý kiến đại biểu
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng
mở rộng phạm vi điều chỉnh và
đối tượng áp dụng của Bộ luật
nhằm cụ thể hóa quy định của
Hiến pháp; bảo đảm tính đồng bộ,
thống nhất trong hệ thống pháp
luật; thích ứng với sự linh hoạt của
thị trường lao động và góp phần
dịch chuyển lao động từ khu vực
không có quan hệ lao động sang
khu vực có quan hệ lao động, từ
khu vực phi chính thức sang khu
vực chính thức, bảo đảm tốt hơn
quyền an sinh xã hội của người lao
động. Trên tinh thần đó, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội báo cáo đề
xuất 2 phương án:
Phương án 1: Quy định theo
hướng giữ khung thỏa thuận giờ
làm thêm tối đa như Bộ luật hiện
hành, nhưng cần ghi rõ nâng thời
giờ làm thêm theo tháng là 40
giờ/tháng thay vì 30 giờ/tháng và
bổ sung quy định cụ thể về các
trường hợp được tổ chức làm
thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300
giờ/năm để người lao động biết,
làm cơ sở cho việc giám sát tuân
thủ, bảo vệ được quyền lợi, sức
khỏe của người lao động.
Phương án 2: Nâng khung
thỏa thuận giờ làm thêm tối đa từ
300 giờ theo quy định hiện hành
lên 400 giờ/năm theo đề xuất của
Chính phủ. Quy định theo
phương án này không khống chế
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Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

thời gian làm thêm giờ theo
tháng, nhưng Chính phủ phải tiếp
tục nghiên cứu các kiến nghị của
đại biểu Quốc hội, chuẩn bị danh
mục cụ thể các ngành, nghề được
mở rộng khung làm thêm từ trên
300 giờ đến 400 giờ, đánh giá tác
động và bổ sung quy định trả
lương lũy tiến làm thêm giờ kể từ
giờ thứ 201 hoặc từ giờ thứ 301.
Liên quan đến vấn đề mở rộng
khung thỏa thuận thời giờ làm
thêm tối đa, Bà Nguyễn Thúy Anh
cho biết, nhiều ý kiến đại biểu
Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc
hội đề nghị giữ khung thỏa thuận
thời giờ làm thêm tối đa như hiện
hành; có ý kiến tán thành việc mở
rộng lên 400 giờ/năm nhưng chỉ
áp dụng đối với một số ngành,
nghề nhất định, trả tiền lương lũy
tiến cho thời gian làm thêm giờ và
khống chế số giờ làm thêm tối đa
theo tháng.
Liên quan đến chủ trương điều

chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đối với
người lao động theo dự án Bộ luật
Lao động (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy
ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn
Thúy Anh cũng cho biết, do còn có
ý kiến khác nhau và đây là vấn đề
có tác động lớn đối với người lao
động và thị trường lao động, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội báo cáo
trình Quốc hội 2 phương án quy
định về tuổi nghỉ hưu.
Phương án 1 (phương án Chính
phủ trình quy định cụ thể lộ trình
và tuổi): Tuổi nghỉ hưu của người
lao động trong điều kiện lao động
bình thường được điều chỉnh theo
lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối
với nam vào năm 2028 và đủ 60
tuổi đối với nữ vào năm 2035. Kể
từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của
người lao động trong điều kiện lao
động bình thường là đủ 60 tuổi 3
tháng đối với lao động nam và đủ
55 tuổi 4 tháng đối với lao động
nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm
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3 tháng đối với lao động nam và 4
tháng đối với lao động nữ.
Phương án 2 (phương án quy
định cụ thể tuổi nghỉ hưu của lao
động nam và nữ nhưng giao
Chính phủ quy định lộ trình): Tuổi
nghỉ hưu của người lao động
trong điều kiện lao động bình
thường được điều chỉnh theo lộ
trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối
với nam và đủ 60 tuổi đối với nữ.
Kể từ ngày 01/01/2021, căn cứ
theo ngành nghề, tính chất công
việc, môi trường và điều kiện lao
động, địa bàn và cung, cầu của thị
trường lao động, xu hướng già
hóa dân số, Chính phủ quy định cụ
thể lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ
hưu của người lao động.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
thấy rằng, cả hai phương án đều
đạt mục tiêu cụ thể hóa quan
điểm của Nghị quyết 28-NQ/TW
quy định rõ tuổi nghỉ hưu phải
hướng tới. Theo phân tích,
phương án 1 bảo đảm minh bạch,
rõ ràng, tuân thủ quy định của
Hiến pháp về quyền của “người
làm công ăn lương”, đáp ứng được
yêu cầu quy định cụ thể về lộ trình
cho từng năm và xác định được
thời điểm hoàn thành. Tuy nhiên,
việc áp dụng chung cùng một lộ
trình với các nhóm đối tượng lao
động rất khác nhau trong thị
trường lao động rất đa dạng là
chưa thực sự phù hợp với hoàn
cảnh, trình độ phát triển của
ngành và nghề lao động Việt Nam,
sẽ có tác động khác nhau và có
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“

Về cơ chế trả lương cho người
lao động, dự thảo Bộ luật Lao
động (sửa đổi) quy định, Nhà
nước không quản lý việc trả lương mà
do chủ sử dụng lao động và người lao
động tự thương lượng mức lương.
thể gây ra sự phức tạp, hệ lụy cần
phải được cơ quan soạn thảo đánh
giá kỹ lưỡng, cẩn trọng, nhất là
trong bối cảnh chưa tạo được sự
đồng thuận cao trong dư luận
người lao động.
Trong khi đó, phương án 2 bảo
đảm tính linh hoạt, không quy
định một lộ trình chung cho tất cả
các nhóm đối tượng lao động có
đặc điểm ngành nghề, điều kiện,
môi trường làm việc rất khác
nhau... mà phải tùy vào từng
nhóm lao động cụ thể để Chính
phủ có thời gian khảo sát, đánh
giá kỹ, có bước đi điều chỉnh nâng
tuổi nghỉ hưu phù hợp. Tuy nhiên,
phương án này chưa xác định thời
gian hoàn thành mà sẽ giao Chính
phủ quy định... Góp ý về nội dung
này, một số đại biểu cho rằng, vẫn
còn nhiều băn khoăn về cả hai
phương án trên. Do đó, đề nghị
cân nhắc thận trọng các yếu tố về
lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền
để thiết kế linh hoạt hơn và cũng
cần có đánh giá tác động rõ hơn
khi quy định.

Không ký hợp đồng
không xác định thời hạn
Cũng tại Kỳ họp này, ngoài Bộ
luật Lao động (sửa đổi), một
trong những dự án luật cũng

được công nhân, viên chức, người
lao động đặc biệt quan tâm là Dự
án Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Cán bộ, công chức
và Luật Viên chức. Trình bày báo
cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự
thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Cán bộ công chức
và Luật Viên chức trong Phiên
họp toàn thể ở hội trường, Chủ
nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết,
về thực hiện chế độ hợp đồng có
thời hạn đối với viên chức được
tuyển dụng mới, tại kỳ họp thứ 7,
Chính phủ trình Quốc hội hai
phương án:
Phương án 1: Tất cả các trường
hợp viên chức được tuyển dụng
mới sau khi Luật này có hiệu lực sẽ
thực hiện ký kết hợp đồng làm
việc xác định thời hạn, không ký
hợp đồng không xác định thời
hạn (kể cả đối với trường hợp sau
khi kết thúc hợp đồng xác định
thời hạn lần 2), trừ viên chức được
tuyển dụng mới vào đơn vị sự
nghiệp công lập ở vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn. Chính phủ ưu tiên lựa chọn
phương án này.
Phương án 2: Viên chức được
tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp
đồng xác định thời hạn (tối đa 2
lần) sẽ ký hợp đồng không xác
định thời hạn, trừ trường hợp đơn
vị sự nghiệp công lập ở vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì khi tuyển dụng mới
viên chức được ký ngay hợp đồng
không xác định thời hạn.
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội
nhận thấy, đối với viên chức được
tuyển dụng trước ngày Luật có
hiệu lực thi hành, khi Luật có hiệu
lực đối với cả hai phương án sẽ cơ
bản không có thay đổi về chế độ,
chính sách so với hiện hành. Cụ
thể: Đối với viên chức đã ký hợp
đồng không xác định thời hạn thì
tiếp tục thực hiện hợp đồng
không xác định thời hạn; trường
hợp đã ký hợp đồng xác định thời
hạn thì sẽ được ký hợp đồng
không xác định thời hạn theo
đúng quy định của Bộ luật Lao
động. Đối với viên chức được
tuyển dụng mới sau ngày Luật có
hiệu lực thì mỗi phương án có
những ưu điểm, hạn chế riêng.
Tuy nhiên, để tạo động lực làm
việc cho đội ngũ viên chức, “tiến
tới bỏ chế độ biên chế suốt đời” và
thực hiện yêu cầu của nghị quyết
Trung ương, kết luận của cơ quan
có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội xin Quốc hội cho lựa
chọn Phương án 1 và thể hiện như
trong dự thảo Luật. Về việc hưởng
trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc
làm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
chỉ rõ, với quy định về chế độ thôi
việc như trong Điều 45 của Luật
Viên chức hiện hành thì trong quá
trình thực hiện đã phát sinh bất
hợp lý trong việc giải quyết chế độ
thôi việc trong trường hợp viên
chức được điều chuyển từ đơn vị
sự nghiệp công lập này sang đơn
vị sự nghiệp công lập khác trên
cùng một địa bàn hoặc luân

Điều 58 của Luật Cán bộ, công
chức hiện hành) theo hướng: việc

Chính phủ đề xuất
tăng lương tối
thiểu từ 1/7/2020

tuyển dụng viên chức vào làm

Chiều 21/10, Bộ trưởng Bộ Tài
chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy
quyền Chính phủ báo cáo
Quốc hội về thực hiện ngân
sách năm 2019, kế hoạch năm
2020. Đáng chú ý trong báo
cáo, Bộ trưởng Bộ Tài chính
Đinh Tiến Dũng cho biết, năm
2020 sẽ dành 61.500 tỷ đồng
để cải cách tiền lương. Cụ thể,
từ 1/7/2020 điều chỉnh lương
cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng,
lương hưu tăng tương ứng.
Như vậy, nếu mức tăng lương
như trên được Quốc hội chấp
thuận thì lương cơ sở 2020 sẽ
cao hơn mức lương cơ sở hiện
tại 110.000 đồng/tháng. Hiện
tại là 1,49 triệu đồng/tháng.

chức; cán bộ, công chức được

công chức phải thực hiện theo quy
định của pháp luật về cán bộ, công
chuyển sang làm viên chức tại đơn
vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng
các điều kiện theo quy định của
Luật; quá trình cống hiến, thời gian
công tác của viên chức trước khi
chuyển sang làm cán bộ, công
chức và ngược lại được xem xét khi
thực hiện các nội dung liên quan
đến đào tạo, bồi dưỡng, khen
thưởng và các quyền lợi khác.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
Nguyễn Khắc Định nêu rõ, để làm
rõ việc áp dụng quy định của Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức đối với cán bộ, công
chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ

chuyển từ địa phương này sang
địa phương khác theo kế hoạch
hoặc từ Trung ương về địa phương
và ngược lại.

hưu nhưng có hành vi vi phạm

Về chuyển đổi giữa viên chức và
cán bộ, công chức, bảo đảm tính
đồng bộ giữa các quy định trong
nội tại của Luật, thể hiện rõ chế độ,
chính sách chuyển đổi giữa viên
chức và cán bộ, công chức, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý
kiến của đại biểu Quốc hội bổ sung
khoản 8 vào Điều 2 của dự thảo
Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 1

phù hợp với thực tiễn và tương

trong thời gian công tác trước thời
điểm Luật có hiệu lực, bảo đảm
tính nghiêm minh của pháp luật,
thích với quy định về xử lý kỷ luật
đảng viên, trong dự thảo Luật đã
bổ sung Điều 3 về điều khoản
chuyển tiếp trong đó quy định:
Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ,
công chức, viên chức đã nghỉ việc,
nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong
thời gian công tác thực hiện theo
quy định của Luật này.v
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Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt mức
cao nhất trong 9 năm trở lại đây
TRƯỜNG THỌ

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy giảm, bức
tranh kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019 tiếp tục
chuyển biến tích cực là nhờ sự điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các địa phương, cộng đồng
doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Nền kinh tế 9 tháng năm nay đạt
mức tăng trưởng cao nhất trong 9 năm trở lại đây, kinh tế vĩ mô ổn
định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.
Bức tranh sáng của
kinh tế - xã hội quý III
và 9 tháng năm 2019
Tổng sản phẩm trong nước
(GDP) quý III/2019 ước tính tăng
7,31% so với cùng kỳ năm trước,
cao hơn mức tăng 6,82% của quý I
và 6,73% của quý II năm nay, trong
đó khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản tăng 1,53%; khu vực
công nghiệp và xây dựng tăng
10,05% và khu vực dịch vụ tăng
7,11%. Tăng trưởng của quý III
năm nay tuy thấp hơn mức tăng
7,38% của quý III/2017 nhưng cao
hơn mức tăng của quý III các năm
2012 - 2018. Trên góc độ sử dụng
GDP quý III/2019, tiêu dùng cuối
cùng tăng 7,46% so với cùng kỳ
năm trước; tích lũy tài sản tăng
8,44%; xuất khẩu hàng hóa và dịch
vụ tăng 8,36%; nhập khẩu hàng
hóa và dịch vụ tăng 10,19%.
Tính chung 9 tháng năm 2019,
GDP ước tính tăng 6,98% so với
cùng kỳ năm trước, là mức tăng
cao nhất của 9 tháng trong 9 năm
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Tính chung 9 tháng năm 2019, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước.

trở lại đây. Kết quả tăng trưởng
khẳng định tính quyết đoán, kịp
thời và hiệu quả trong chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ; sự nỗ lực của
các cấp, các ngành, các địa
phương trong thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội nhằm
đạt được mục tiêu tăng trưởng
năm 2019.
Khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản 9 tháng đạt mức tăng

trưởng thấp do hạn hán, biến đổi
khí hậu ảnh hưởng tới năng suất
và sản lượng cây trồng, ngành
chăn nuôi thiệt hại nặng nề bởi
dịch tả lợn châu Phi, nông sản gặp
khó khăn về thị trường tiêu thụ và
giá xuất khẩu. Trong đó, ngành
nông nghiệp tăng 0,74%, chỉ cao
hơn mức tăng 0,02% của cùng kỳ
năm 2016 trong giai đoạn 2012 2019, đóng góp 0,09 điểm phần
trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị
tăng thêm của toàn nền kinh tế.
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Điểm sáng của khu vực này là
ngành thủy sản đạt kết quả khá
với mức tăng 6,12%, đóng góp
0,21 điểm phần trăm; ngành lâm
nghiệp tăng 3,98% nhưng chiếm
tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp
0,03 điểm phần trăm.
Trong khu vực công nghiệp và
xây dựng, ngành công nghiệp 9
tháng duy trì mức tăng trưởng khá
9,56%, đóng góp 3,16 điểm phần
trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị
tăng thêm của toàn nền kinh tế.
Công nghiệp chế biến, chế tạo
tiếp tục khẳng định là điểm sáng
của khu vực này, là động lực chính
của tăng trưởng toàn nền kinh tế
với mức tăng cao 11,37%, đóng
góp 2,42 điểm phần trăm.
Khu vực dịch vụ 9 tháng năm
nay tăng 6,85%, cao hơn mức tăng
6,75% của cùng kỳ năm 2018.
Trong khu vực dịch vụ, đóng góp
của một số ngành dịch vụ thị
trường có tỷ trọng lớn vào mức
tăng tổng giá trị tăng thêm 9
tháng như sau: Bán buôn và bán lẻ
tăng 8,31% so với cùng kỳ năm
trước, là ngành có tốc độ tăng
trưởng cao nhất trong khu vực
dịch vụ, cũng là ngành trong khu
vực dịch vụ có đóng góp lớn nhất
vào mức tăng tổng giá trị tăng
thêm toàn nền kinh tế (0,89 điểm
phần trăm); hoạt động tài chính,
ngân hàng và bảo hiểm tăng
8,19%, đóng góp 0,48 điểm phần
trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống
tăng 6,15%, đóng góp 0,28 điểm
phần trăm; ngành vận tải, kho bãi
tăng 7,82%, đóng góp 0,26 điểm
phần trăm.
Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng,

khu vực nông, lâm nghiệp và thủy
sản chiếm tỷ trọng 13,20% GDP;
khu vực công nghiệp và xây dựng
chiếm 33,98%; khu vực dịch vụ
chiếm 42,74%; thuế sản phẩm trừ
trợ cấp sản phẩm chiếm 10,08%
(cơ cấu tương ứng của cùng kỳ
năm 2018 là: 13,94%; 33,50%;
42,51%; 10,05%).
Trên góc độ sử dụng GDP 9
tháng năm 2019, tiêu dùng cuối
cùng tăng 7,20% so với cùng kỳ
năm 2018; tích lũy tài sản tăng
7,68%; xuất khẩu hàng hóa và dịch
vụ tăng 7,41%; nhập khẩu hàng
hóa và dịch vụ tăng 8,78%.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng
9/2019 tăng 0,32% so với tháng
trước. Tính chung quý III/2019, CPI
tăng 0,48% so với quý trước và
tăng 2,23% so với quý III/2018. CPI
bình quân 9 tháng năm 2019 tăng
2,5% so với bình quân cùng kỳ
năm 2018; CPI tháng 9/2019 tăng
2,2% so với tháng 12/2018 và tăng
1,98% so với cùng kỳ năm 2018.
Lạm phát cơ bản tháng 9/2019
tăng 0,16% so với tháng trước và
tăng 1,96% so với cùng kỳ năm
trước. Lạm phát cơ bản bình quân
9 tháng năm 2019 tăng 1,91% so
với bình quân cùng kỳ năm 2018.
Bên cạnh những kết quả tích
cực về kinh tế - xã hội thì đời sống
dân cư 9 tháng năm 2019 nhìn
chung được cải thiện, đặc biệt là ở
khu vực nông thôn. Chương trình
xây dựng nông thôn mới trong
những năm qua có tác động tích
cực, góp phần nâng cao đời sống
nhân dân khu vực nông thôn, đẩy
mạnh phát triển hệ thống kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực

nông thôn. Hệ thống cơ sở vật
chất văn hóa, trường học được
đầu tư xây dựng mới, cải tạo đạt
chuẩn, các chương trình hỗ trợ
giống cây trồng cho sản xuất nông
nghiệp, chính sách cho vay ưu đãi
đối với hộ nghèo, cận nghèo…
giúp người nông dân phát triển
sản xuất, cải thiện đời sống. Tính
đến cuối tháng 9/2019, cả nước có
4.458 xã (đạt 50%) và 76 huyện
được công nhận đạt chuẩn nông
thôn mới (hoàn thành mục tiêu
sớm hơn 1 năm so với Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới đề ra là có
50% số xã đạt tiêu chuẩn nông
thôn mới vào năm 2020).
Công tác an sinh xã hội được
quan tâm thực hiện. Theo báo cáo
sơ bộ, tổng các suất quà trao tặng
cho các đối tượng chính sách,
người có công, các đối tượng bảo
trợ xã hội trong 9 tháng khoảng
5,1 nghìn tỷ đồng, bao gồm 3,1
nghìn tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ
trợ các đối tượng chính sách; 1,2
nghìn tỷ đồng hỗ trợ các hộ
nghèo và gần 0,8 nghìn tỷ đồng
cứu đói, cứu trợ xã hội khác. Bên
cạnh đó, đã có hơn 20 triệu thẻ
bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám chữa
bệnh miễn phí được phát tặng
cho các đối tượng chính sách trên
địa bàn cả nước.

Các cấp, các ngành và
địa phương thực hiện
quyết liệt, hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp đã
đề ra
Để hoàn thành các mục tiêu,
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
năm 2019, tạo đà thực hiện thắng
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lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2016 - 2020, trong thời
gian tới, các cấp, các ngành và địa
phương cần bám sát tình hình
thực tiễn, tập trung thực hiện
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều
hành của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, tăng cường kiểm tra,
giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến
độ hoàn thành.
Trước hết là tập trung xử lý các
điểm nghẽn, nút thắt về đất đai,
thủ tục hành chính, thể chế để đẩy
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu
tư công kế hoạch năm 2019. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền tạo
niềm tin trong cộng đồng doanh
nghiệp. Cải thiện mạnh mẽ môi
trường đầu tư kinh doanh, khuyến
khích thành lập doanh nghiệp
mới. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ
kịp thời cho doanh nghiệp. Nâng
cao chất lượng dịch vụ hành
chính, giảm các thủ tục rườm rà
đối với doanh nghiệp.

Ngành công nghiệp 9 tháng duy trì mức tăng trưởng khá 9,56%.

được sản xuất ở Việt Nam, hoàn
thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ
sản xuất trong nước, phát triển
công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội
địa hóa.

ngành, địa phương theo dõi sát

nguồn hàng thiết yếu và hàng hóa

Điều chỉnh phương án sản xuất,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù
hợp với các vùng, miền nhằm thích
ứng với biến đổi khí hậu và bảo
đảm an ninh lương thực, tăng
cường sản xuất đối với cây trồng
ngắn ngày, nâng cao chất lượng các
loại cây ăn quả phục vụ xuất khẩu.

Nâng cao kết quả hoạt động
mở rộng thương mại quốc tế, tận
dụng cơ hội từ các hiệp định
thương mại thế hệ mới (CPTPP,
EVFTA…), đẩy mạnh hoạt động
xuất khẩu, tăng cường xúc tiến
thương mại, tìm kiếm và mở rộng
thị trường xuất khẩu hàng hóa,
tránh sự phụ thuộc vào một thị
trường nhất định, đặc biệt là xuất
khẩu hàng nông sản, thủy sản.

Bên cảnh đó là đẩy mạnh
chuyển dịch cơ cấu ngành công
nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng
các ngành chế biến, chế tạo, nhất
là công nghiệp chế biến sâu, chế
biến sản phẩm nông nghiệp, công
nghiệp phụ trợ, sản xuất hàng tiêu
dùng, đồng thời giảm tỷ trọng gia
công, lắp ráp đối với các sản phẩm

Điều hành chính sách tiền tệ,
lãi suất, tỷ giá linh hoạt, thận
trọng, phù hợp với diễn biến thị
trường trong nước và quốc tế,
phối hợp hài hòa với chính sách tài
khóa và các chính sách vĩ mô khác
nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ
sản xuất kinh doanh và thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế. Các bộ,

làm. Thực hiện tốt công tác trợ
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tình hình giá cả, thị trường trong
nước và thế giới, bảo đảm mục
tiêu kiểm soát lạm phát năm 2019
dưới 4%. Chủ động chuẩn bị
phục vụ nhu cầu tiêu dùng gia
tăng vào thời điểm cuối năm.
Song song với đó cần theo dõi
chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ
động phương án phòng chống
thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.
Thực hiện có hiệu quả các chính
sách an sinh xã hội, lao động, việc
giúp đột xuất, bảo đảm người dân
khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ
kịp thời, khắc phục khó khăn, ổn
định cuộc sống. Tăng cường công
tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông, bảo vệ môi trường và
phòng chống cháy, nổ.v
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Công nghiệp chế biến, chế tạo
tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt
tăng trưởng kinh tế
HÀ ANH

Năm 2019 là năm bứt phá, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành
mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 2020. Do vậy, những tháng còn lại của năm 2019, ngành Công thương tiếp
tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động;
kiên định thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp đã đề ra, nhất là các
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số
02/NQ-CP của Chính phủ...; duy trì nỗ lực của toàn hệ thống, bảo đảm đạt
mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Về sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp duy trì
được đà tăng trưởng khá. Chỉ số
sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9
tăng 10,2% và 9 tháng tăng 9,6%
so với cùng kỳ năm trước (quý I
tăng 9,2%; quý II tăng 9,5%; quý III
tăng 10,2%).
Diễn biến qua các tháng từ đầu
năm tới nay cũng cho thấy chỉ số
sản xuất công nghiệp duy trì đà
tăng tháng sau cao hơn tháng
trước, cụ thể: 1T/2019 tăng 7,9%;
2T/2019 tăng 9,2%; 3T/2019 tăng
9,2%; 4T/2019 tăng 9,1%; 5T/2019
tăng 9,5%; 6T/2019 tăng 9,4%;
7T/2019 tăng 9,4%; 8T/2019 tăng
9,5%, 9T tăng 9,6%). Trong đó Chỉ
số sản xuất công nghiệp IIP của
nhóm ngành công nghiệp chế
biến chế tạo 9 tháng tăng 10,8% so

Tính chung 9 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng đạt 3.634,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

với cùng kỳ (quý I tăng 10,1%; quý
II tăng 10,7%; quý III tăng 10,8%).

đạt 9,56% so với cùng kỳ năm

Như vậy, ngành công nghiệp 9
tháng năm 2019 tăng trưởng cao
với tốc độ tăng giá trị tăng thêm

năm trở lại đây. Trong đó công

2018, là mức tăng cao nhất trong 4
nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai
trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng
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trưởng chung của ngành công
nghiệp và toàn nền kinh tế.

Tình hình xuất nhập
khẩu
Tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2019
ước tính đạt 382,72 tỷ USD, với kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt
194,3 tỷ USD, tăng 8,2% so với
cùng kỳ năm trước, nhập khẩu ước
đạt 188,42 tỷ USD, tăng 8,9% so
với cùng kỳ năm 2018. Tính chung
9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch
xuất khẩu ước đạt 194,3 tỷ USD,
tăng 8,2%, bằng 73,9% kế hoạch
năm. (8T tăng 8,1%; 7T tăng 7,8%;
6T tăng 7,2%; 5T tăng 7,1%; 4T
tăng 6,5%; 3T tăng 5,3%; 2T tăng
4,2%). Mặc dù đây là mức tăng
thấp hơn so với cùng kỳ của năm
2017 - 2018 (tăng tương ứng
20,6% và 15,8%) nhưng cho thấy
nỗ lực rất lớn và là xu hướng tích
cực trong bối cảnh thương mại
toàn cầu diễn biến phức tạp.
Đáng chú ý, tốc độ tăng kim
ngạch xuất khẩu 9 tháng của khu
vực kinh tế trong nước đạt 16,4%,
cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài
(5%), qua đó tỷ trọng của khu vực
kinh tế trong nước tiếp tục xu
hướng tăng lên, chiếm 30,7% tổng
kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ
năm trước là 28,5%). Như vậy, sau
khi đạt mức tăng trưởng khá cao
trong năm 2018, khối doanh
nghiệp trong nước tiếp tục là
điểm sáng trong hoạt động xuất
khẩu hàng hóa của Việt Nam trong
9 tháng đầu năm 2019 với mức
tăng 16,4%, cao gấp đôi so với tốc
độ tăng trưởng chung cả nước
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(đạt 8,2%) và tăng gấp hơn 3 lần
so với tốc độ tăng trưởng của khối
doanh nghiệp FDI (đạt 5%). Trong
9 tháng đầu năm 2019 có 31/45
mặt hàng có sự tăng trưởng so với
cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có 28
mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ
USD, chiếm 90,96% tổng kim
ngạch xuất khẩu.
Tổng kim ngạch nhập khẩu
(KNNK) hàng hoá 9 tháng đạt 188,42
tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ
năm 2018. KNNK của các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
đạt 109,4 tỷ USD, chiếm 58,08% tổng
KNNK cả nước, tăng 5,5% so với
cùng kỳ năm 2018. KNNK của các
doanh nghiệp 100% vốn trong nước
đạt 78,97 tỷ USD, chiếm 41,92%
KNNK cả nước, tăng 14%.
Từ đầu năm 2019 đến nay, mặc
dù có sự thâm hụt thương mại
trong một vài tháng đầu năm
nhưng tính chung 9 tháng đầu
năm 2019, cán cân thương mại
của Việt Nam vẫn duy trì đà xuất
siêu, với kim ngạch xuất siêu ở
mức 5,9 tỷ USD, trong đó khu vực
kinh tế trong nước nhập siêu 19,4
tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất
siêu 25,3 tỷ USD. Trong bối cảnh
xuất khẩu của nhiều quốc gia
trong khu vực cũng tiếp tục giảm
hoặc tăng trưởng chậm lại thì kết
quả tăng trưởng xuất khẩu ở mức
8,2% trong 9 tháng đầu năm của
Việt Nam có thể xem là một kết
quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn.
Hoạt động xuất khẩu của Việt
Nam trong 9 tháng đầu năm 2019
diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế
giới có xu hướng tăng trưởng

chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách
thức gia tăng, hoạt động thương
mại và đầu tư thế giới suy giảm do
bất đồng giữa các nước lớn về định
hình hệ thống thương mại toàn
cầu ngày càng sâu sắc, đặc biệt là
cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và
Trung Quốc tiếp tục diễn biến
phức tạp và vấn đề Anh rời khỏi EU
vẫn chưa được giải quyết. Tuy
nhiên, vượt qua những khó khăn
và thách thức, xuất khẩu hàng hóa
của Việt Nam trong 9 tháng đầu
năm 2019 vẫn duy trì tốc độ tăng
trưởng khả quan. Sau khi đạt mức
tăng trưởng 5,3% và 7,2% trong
quý I/2019 và quý II/2019, sang
quý III tình hình xuất khẩu đã có sự
cải thiện hơn qua đó đưa tổng kim
ngạch xuất khẩu trong 9 tháng
đầu năm 2019 tăng 8,2% so với
cùng kỳ năm 2018. Mức tăng
trưởng này tuy có phần chậm lại so
với cùng kỳ năm 2018 và 2017
nhưng vẫn đạt chỉ tiêu đặt ra của
Quốc hội là đưa tăng trưởng xuất
khẩu từ 7 - 8% trong năm 2019.

Tình hình phát triển thị
trường trong nước
Trong 9 tháng đầu năm, cung
cầu các hàng hóa thiết yếu cơ bản
ổn định, không có hiện tượng tăng
giá đột biến. Tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
9 tháng đầu năm nay đạt tốc độ
tăng cao so với cùng kỳ năm trước
(11,6%), thể hiện cầu tiêu dùng
trong dân tăng. Lượng cung hàng
hóa trên thị trường dồi dào, đáp
ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu
sản xuất và tiêu dùng. Thị trường
tiêu thụ được mở rộng, đa dạng
hóa các hình thức khuyến mại góp
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phần làm sôi động thị trường trong
9 tháng đầu năm 2019. Cụ thể:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng
9 ước tính đạt 420,3 nghìn tỷ đồng,
tăng 1,7% so với tháng trước và
tăng 12,7% so với cùng kỳ năm
trước. Tính chung quý III/2019,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước
tính đạt 1.246,4 nghìn tỷ đồng,
tăng 3,5% so với quý trước và tăng
12,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 9 tháng năm 2019,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt
3.634,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%
so với cùng kỳ năm trước, nếu loại
trừ yếu tố giá tăng 9,2% (cùng kỳ
năm 2018 tăng 9,1%).
Xét theo ngành hoạt động,
doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng
đạt 2.762,3 nghìn tỷ đồng, chiếm
76% tổng mức và tăng 12,6% so với
cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch
vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm
nay ước tính đạt 434,7 nghìn tỷ
đồng, chiếm 12% tổng mức và
tăng 9,6% so với cùng kỳ năm
trước. Doanh thu du lịch lữ hành 9
tháng ước tính đạt 33,5 nghìn tỷ
đồng, chiếm 0,9% tổng mức và
tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng
ước tính đạt 404,3 nghìn tỷ đồng,
chiếm 11,1% tổng mức và tăng
7,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Có thể nói, tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng xã hội tiếp tục duy trì mức
tăng trưởng tốt, tạo tiền đề cho việc
thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả
năm 2019 ở mức 11,5 - 12%. Bộ

Công thương đã phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan liên quan trong
công tác điều hành giá mặt hàng
xăng dầu để hạn chế thấp nhất sự
tác động cộng hưởng vào CPI
chung khi có sự điều chỉnh tăng giá
điện trong tháng 3.

Giải pháp trọng tâm
nhằm đảm bảo mục
tiêu tăng trưởng
Quý IV là quý quan trọng nhất
quyết định đến khả năng đạt hay
không đạt mục tiêu kế hoạch năm
2019. Do đó, ngành Công thương
tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát
tình hình, chủ động, quyết liệt hành
động; kiên định thực hiện đồng bộ
và hiệu quả các giải pháp đã đề ra.
Cải thiện môi trường kinh
doanh, tăng cường ứng dụng
khoa học công nghệ hiện đại,
khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới
sáng tạo, xây dựng phát triển
Chính phủ điện tử... Tiếp tục tập
trung vào xây dựng, hoàn thiện
thể chế, cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, khơi dậy các nguồn
lực phục vụ cho phát triển các lĩnh
vực công nghiệp thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
Gắn với đó là việc tiếp tục cắt giảm
các điều kiện đầu tư kinh doanh,
đơn giản hóa thủ tục hành chính
và nâng cao chất lượng dịch vụ
công trực tuyến. Đây tiếp tục là
nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt,
có ý nghĩa quyết định trong quá
trình đổi mới và nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý Nhà nước trong
các lĩnh vực được Chính phủ giao.
Đẩy mạnh việc tái cơ cấu
ngành Công thương, đặc biệt là cơ
cấu lại một cách thực chất ngành

công nghiệp nhằm tạo chuyển
biến rõ nét và thực chất trong cơ
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới
mô hình tăng trưởng, nâng cao
chất lượng tăng trưởng, năng suất
lao động và sức cạnh tranh của
nền kinh tế, hiệu quả của đầu tư,
khả năng tham gia của doanh
nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tiếp tục bám sát diễn biến của
thị trường, tổ chức các đoàn đi làm
việc trực tiếp với các địa phương để
tháo gỡ khó khăn cho các dự án
trọng điểm và hỗ trợ các doanh
nghiệp trong triển khai phương án
sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm
đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng
GDP đối với các ngành công nghiệp.
Phát triển công nghiệp hỗ trợ để
tăng tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm.
Triển khai thực hiện hiệu quả các đề
án hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ
theo Chương trình phát triển công
nghiệp hỗ trợ đã phê duyệt trong
một số ngành trọng điểm như:
công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may
và da giày. Tập trung vào khâu tổ
chức kết nối và hỗ trợ các doanh
nghiệp trong nước tham gia được
vào chuỗi cung ứng cho các doanh
nghiệp và các dự án có vốn đầu tư
nước ngoài nhằm khai thác hiệu
quả quá trình hội nhập.
Kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành, đưa vào hoạt động
các dự án, công trình công nghiệp,
năng lượng trọng điểm nhằm
tăng cường năng lực sản xuất,
kinh doanh của nền kinh tế, đóng
góp vào giá trị gia tăng, nâng cao
tốc độ tăng trưởng kinh tế trong
những tháng cuối năm.v
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NGUYỄN TÙNG LÂM
iệc chủ động, tích cực
trong kết nối cung cầu
sản phẩm nông sản, cũng
như kết nối vùng sản
xuất để các tỉnh, thành phố cùng
Hà Nội liên kết chặt chẽ thúc đẩy
sản xuất, tiêu thụ hàng hóa là một
trong những giải pháp tốt mà Hà
Nội đóng vai trò “đầu tàu” kéo
hàng Việt phủ rộng tại thị trường
nội địa.

V
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Đầu tàu kết nối cung cầu,
đưa hàng Việt tới tay người tiêu dùng

Kết nối vùng, kết nối
cung cầu được đẩy mạnh
Theo thống kê của Sở Công
thương Hà Nội, trong thời gian
qua, triển khai Chương trình liên
kết vùng, kết nối giao thương TP.
Hà Nội và các tỉnh, thành phố
nhằm thực hiện chương trình,
thỏa thuận hợp tác lĩnh vực Công
thương của Trung ương, TP. Hà Nội
với các tỉnh, thành trong cả nước
đã được ký kết với tinh thần “Hà
Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.
Qua đó, đã hỗ trợ được doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân
Hà Nội và các tỉnh, thành nắm bắt
được tình hình cung – cầu thị
trường để chủ động sản xuất, kinh
doanh hướng đến ổn định sản
lượng đồng thời tạo điều kiện
quảng bá sản phẩm, thương hiệu
hàng hóa, tìm kiếm đối tác kinh
doanh, cơ hội hợp tác, đầu tư mở
rộng hệ phân phối, thị trường tiêu
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Hàng hóa nông sản Việt Nam tại các siêu thị, cửa hàng.

thụ, từng bước chiếm lĩnh thị
trường nội địa.
Trong giai đoạn từ 2009 - 2019,
TP. Hà Nội đã tổ chức duy trì các
hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.
Hà Nội và các tỉnh, thành phố
hàng năm; đưa các doanh nghiệp,
siêu thị trực tiếp các vùng sản xuất
để hướng dẫn bà con sản xuất sản
phẩm chất lượng, quy cách, mẫu
mã phù hợp với thị hiếu người tiêu
dùng. Đã có trên 50 hoạt động
giao thương, tiêu thụ sản phẩm
của các địa phương; phối hợp
triển khai trên 35 tuần lễ trái cây,
hàng nông sản các tỉnh tại Hà Nội;

phối hợp với 21 tỉnh, thành phố
phát triển 461 chuỗi liên kết thực
phẩm an toàn, phối hợp với trên
50 tỉnh, thành đưa ra sản phẩm lợi
thế của địa phương vào kênh
phân phối tại Hà Nội; hỗ trợ 25
tỉnh, thành kết nối, đưa sản phẩm
trái cây đến 768 cửa hàng kinh
doanh trái cây; hỗ trợ 105 doanh
nghiệp của 24 tỉnh (với 3.000 mã
sản phẩm) giới thiệu, kết nối nông
sản tại sàn giao dịch, trung tâm
giới thiệu sản phẩm an toàn, trang
thông tin nông sản tại Hà Nội...
Qua đó, tạo điều kiện để các
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản
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xuất gặp gỡ, ký kết hợp đồng về
liên kết sản xuất – phân phối – tiêu
thụ sản phẩm giữa các đơn vị, địa
phương tham gia. Không ít sản
phẩm từ đây đã được hỗ trợ vào
kênh phân phối tại nước ngoài.
Kết quả, nhiều thương hiệu sản
phẩm của Hà Nội và các địa
phương được người tiêu dùng Thủ
đô nhận diện, ưu tiên lựa chọn
như: Nhãn chín muộn Quốc Oai,
bước Phúc Thọ, Gà đồi Ba Vì, Sóc
Sơn; khoai lang Đồng Thái; nông
sản, rau củ huyện Chương Mỹ,
Đông Anh, Gia Lâm... TP. Hà Nội
hay các nông sản, trái cây các tỉnh
như: Vải thiều Lục Ngạn – Bắc
Giang, nhãn lồng Hưng Yên, na Chi
Lăng – Lạng Sơn, thanh long Bình
Thuận, cam xoàn Đồng Tháp, xoài
Yên Châu – Sơn La, nhãn Sông Mã
– Sơn La; thủy hải sản Nam Định,
Cà Mau, Thái Bình...

Nhà nước - Nhà nông Nhà doanh nghiệp cần
bắt tay nhau, phát
triển bền vững
Tuy đạt được những kết quả
đáng ghi nhận, nhưng hoạt động
liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm giữa các đơn vị còn có
những vướng mắc nhất định như:
sản xuất còn manh mún, chưa có
nhiều doanh nghiệp đầu mối bao
tiêu sản phẩm thu mua lượng lớn,
tập quán truyền thống có nơi còn
lạc hậu trong canh tác; công tác
hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản
phẩm còn hạn chế...
Từ đó, Sở Công thương Hà Nội
rút ra bài học kinh nghiệm từ công
tác lãnh đạo, chỉ đạo phải được các
cấp, ngành, địa phương chỉ đạo sát

Hàng hóa nông sản Việt Nam tại các siêu thị, cửa hàng.

sao trên cơ sở bám sát kế hoạch đã
được phê duyệt thì việc triển khai
mới có hiệu quả. Công tác thông
tin tuyên truyền phải đầy đủ, kịp
thời để doanh nghiệp, đơn vị có
nhu cầu tham gia nắm bắt, phối
hợp cùng triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, các cấp chính
quyền cần song hành với doanh
nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn
vướng mắc trong sản xuất kinh
doanh; ban hành các cơ chế, chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp trong
sản xuất, cung cấp thông tin dự
báo cung – cầu thị trường, xúc tiến
thương mại, xây dựng thương
hiệu, đẩy mạnh phát triển sản xuất
kinh doanh hàng Việt, các sản
phẩm đặc thù của các địa
phương... Tiếp đó, các doanh
nghiệp, địa phương cũng cần chủ
động phát huy vai trò tích cực, chủ
động tham gia hợp tác sản xuất
kinh doanh...
Để tiếp tục hỗ trợ triển khai
liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm giữa các địa phương,
doanh nghiệp, Sở Công thương
Hà Nội đề xuất: các địa phương
triển khai hiệu quả Nghị định

98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về
chính sách khuyến khích, phát
triển hợp tác, liên kết trong sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp; rà soát các cơ chế, chính
sách được Chính phủ quy định
chi tiết, nội dung được giao cho
địa phương căn cứ tình hình thực
tiễn, khả năng nguồn lực của địa
phương để ban hành cơ chế,
chính sách hỗ trợ thực hiện.
“Các địa phương cần chủ động
xây dựng các chương trình, kế
hoạch thực hiện hàng năm; tăng
cường phối hợp, thực hiện có hiệu
quả các nội dung hoạt động liên
kết vùng, kết nối giao thương với
nhiều hình thức phù hợp như: Hội
nghị kết nối cung – cầu, kết nối
tiêu thụ, xuất khẩu, tuần lễ hàng
nông sản... nhằm khai thác hàng
hóa thế mạnh của địa phương, kết
nối vào thị trường Hà Nội và các
tỉnh, thành phố, đẩy mạnh xuất
khẩu. Đặc biệt, phối hợp với các cơ
quan thông tấn báo chí tuyên
truyền, quảng bá sản phẩm,
thương hiệu hàng hóa địa
phương”, đại diện Sở Công thương
Hà Nội nhấn mạnh.v
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Đảm bảo an toàn chống lũ 2019:

Tăng cường xử lý vi phạm
pháp luật về đê điều
TƯỜNG ANH

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, ngăn chặn, xử lý
kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều, tại Chỉ thị số 24/CT-TTg về
việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, Thủ tướng Chính
phủ yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê
điều và các quy định pháp luật khác có liên quan.
gày 25 tháng 3 năm
2011, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Chỉ thị
số 447/CT-TTg về tăng
cường xử lý vi phạm pháp luật về
đê điều và quản lý việc khai thác,
vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi
gây ảnh hưởng đến an toàn đê
điều, từ đó công tác quản lý, bảo
vệ đê điều đã có những chuyển
biến nhất định.

N

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng đất
đai, vật liệu xây dựng cho phát
triển kinh tế - xã hội ngày càng cao
nên tình trạng vi phạm pháp luật
về đê điều vẫn xảy ra ở nhiều địa
phương, nhất là vi phạm hành
lang bảo vệ đê điều, tập kết vật
liệu với quy mô lớn trên bãi sông
và trong hành lang bảo vệ đê, xây
dựng công trình, nhà xưởng trái
phép trên bãi sông và lấn chiếm
lòng sông gây cản trở thoát lũ; số
vụ vi phạm xảy ra giảm dần qua
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An toàn đê điều là nhiệm vụ cấp bách mà các cơ quan chức năng từ Trung ương tới
địa phương phải cùng vào cuộc thực hiện.

từng năm nhưng nhiều vụ có mức
độ và quy mô vi phạm tăng. Theo
thống kê của cơ quan chức năng,
việc ngăn chặn, xử lý vi phạm còn
hạn chế, số vụ vi phạm tồn đọng
chưa xử lý hoặc xử lý chưa dứt
điểm còn trên 70% số vụ vi phạm.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu
quả quản lý Nhà nước, ngăn chặn,
xử lý kịp thời các vi phạm pháp
luật về đê điều, Thủ tướng Chính
phủ yêu cầu các Bộ, ngành và
UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương triển khai thực
hiện nghiêm quy định của pháp

SỰ KIỆN - DƯ LUẬN

luật về đê điều và các quy định
pháp luật khác có liên quan.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ
chỉ thị UBND các tỉnh và thành
phố trực thuộc Trung ương tập
trung tăng cường quản lý đê điều,
chỉ đạo cơ quan chức năng và cấp
ủy đảng, chính quyền các cấp ở
địa phương thực hiện đầy đủ trách
nhiệm ngăn chặn, xử lý vi phạm
theo đúng quy định của pháp luật;
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
liên quan thường xuyên kiểm tra,
kịp thời phát hiện hành vi vi phạm,
ngăn chặn ngay từ khi mới phát
sinh; xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt
điểm từng vụ vi phạm; gắn trách
nhiệm của người đứng đầu, nhất
là người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền địa phương trong việc để
xảy ra các vụ vi phạm và kết quả
xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
trên địa bàn.
Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn
kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử
lý thường xuyên, đột xuất; mở các
đợt cao điểm xử lý vi phạm, nhất là
các vụ vi phạm nổi cộm, trường
hợp xác định đủ điều kiện cấu
thành hành vi phạm tội cần xử lý
hình sự theo quy định của pháp
luật hình sự. Tổ chức lập, rà soát nội
dung phương án phòng, chống lũ
của tuyến sông có đê, phương án
phát triển hệ thống đê điều thuộc
phạm vi quản lý của địa phương
trong quy hoạch tỉnh theo quy
định của pháp luật về quy hoạch,
trong đó xác định cụ thể phương
án quản lý, sử dụng đất ở bãi sông,
số lượng công trình, nhà ở trong
phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông

phải di dời và xây dựng phương
án, lộ trình di dời đảm bảo khả thi
để tổ chức thực hiện.
Đối với các công trình đê điều,
đất trong hành lang bảo vệ đê
điều, bãi sông, UBND tỉnh, thành
phố phải thực hiện quản lý chặt
chẽ theo đúng quy định pháp luật
về đê điều và các quy định pháp
luật khác có liên quan. Đồng thời,
chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn các tổ
chức, cá nhân có hoạt động liên
quan đến đê điều tuân thủ
nghiêm các quy định liên quan
đến việc cấp phép đối với các hoạt
động phải được cấp phép theo
quy định của pháp luật về đê điều
và giám sát việc thực hiện bảo
đảm đúng quy định.
Các địa phương cũng cần quan
tâm đến giải pháp về tăng cường
tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về đê điều và phòng, chống thiên
tai đến cộng đồng, nhất là các tổ
chức, doanh nghiệp và hộ gia đình
ven đê. Chủ động bố trí ngân sách
địa phương để thực hiện di dời
công trình, nhà ở trong phạm vi
bảo vệ đê điều, bãi sông phải di
dời theo quy hoạch phòng, chống
lũ của tuyến sông có đê, quy
hoạch đê điều được cấp thẩm
quyền phê duyệt theo đúng quy
định của pháp luật Luật Đê điều và
Luật Ngân sách Nhà nước.
Về phía các Bộ, ngành Trung
ương, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn cần tiếp tục rà
soát đề xuất sửa đổi Nghị định quy
định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực phòng, chống thiên
tai, khai thác và bảo vệ công trình

thủy lợi, đê điều nhằm tăng cường
hiệu lực, hiệu quả quản lý và xử lý
vi phạm pháp luật về đê điều.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ
Công an tiếp tục tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra việc chấp
hành pháp luật về đê điều, phát
hiện kịp thời các hành vi vi phạm,
kiến nghị chính quyền các cấp xử
lý theo quy định của pháp luật.
Đối với các hành vi vi phạm
pháp luật về đê điều, đặc biệt là
đối với các vụ việc vi phạm
nghiêm trọng, nổi cộm, Bộ Công
an có trách nhiệm chỉ đạo công an
các đơn vị, địa phương phối hợp
cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn
chặn, xử lý nghiêm.
Trong khi đó, căn cứ khả năng
cân đối của ngân sách Trung ương,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính xem xét, ưu tiên bố trí kinh
phí để tăng cường đầu tư củng cố,
nâng cấp, duy tu hệ thống đê
điều, nhất là các tuyến đê từ cấp III
trở lên và xử lý các trọng điểm đê
điều xung yếu nhằm đảm bảo an
toàn chống lũ cho các tuyến đê.
Như vậy, Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường xử lý vi
phạm pháp luật về đê điều đã kịp
thời chỉ đạo các Bộ, ngành liên
quan và các địa phương tiếp tục
thực hiện nghiêm các giải pháp
nhằm tăng cường hiệu lực thực thi
chính sách, pháp luật về khoáng
sản và các quy định, chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
đối với việc quản lý khai thác, vận
chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi
lòng sông để bảo đảm không gây
ảnh hưởng đến an toàn đê điều.v
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ĐổI MớI CÔNG TÁC DÂN VậN TRONG TÌNH HÌNH MớI:

Lời dạy của Bác về công tác dân vận
vẫn còn nguyên giá trị
THANH TRÌ
heo Phó Trưởng ban Dân
vận Trung ương Hà Ngọc
Anh, việc đổi mới công tác
dân vận trong tình hình
mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm
công tác dân vận phải thấm
nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận
khéo thì việc gì cũng thành công”,
góp phần vun đắp và phát huy sức
mạnh khối đại đại kết toàn dân
tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh”, vững bước
đi lên chủ nghĩa xã hội.

T

Trong bối cảnh đất nước ta
đang đứng trước nhiều cơ hội và
thách thức. Cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đang diễn ra;
trình độ dân trí ngày càng cao; vai
trò làm chủ của nhân nhân ngày
càng được mở rộng; các phương
tiện thông tin trực tiếp tác động
ngày càng đang dạng, đa chiều…
Đảng ta tiếp tục tăng cường và đổi
mới sự lãnh đạo đối với công tác
dân vận.
Theo Phó Trưởng ban Dân vận
Trung ương Hà Ngọc Anh, để tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện Nghị
quyết số 25-NQ/TW cần thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó,
cần tiếp tục tạo sự chuyển biến
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mạnh mẽ trong nhận thức, hành
động về công tác dân vận của các
cấp ủy đảng, hệ thống chính trị;
phát huy vai trò của nhân dân
tham gia xây dựng Đảng, Nhà
nước trong sạch, vững mạnh. Đẩy
mạnh tuyên truyền về vị trí, vao
trò, tầm quan trọng của công tác
dân vận; đổi mới cách thức tuyên
truyền, sử dụng có hiệu quả. Đổi
mới công tác dân vận theo hướng
thiết thực, với cách làm sáng tạo,
hướng tới mục tiêu đồng thuận,
củng cố niềm tin của nhân dân đối
với Đảng, Nhà nước, phát huy sức
mạnh to lớn của Khối đại đoàn kết
toàn dân trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh, quốc
phòng.
Tiếp đó, cần tập trung làm tốt
công tác dân vận của cơ quan Nhà
nước. Trong đó, trọng tâm là nâng
cao chất lượng, phát huy vai trò, sự
tham gia của nhân dân trong xây
dựng, ban hành, tổ chức thực hiện
các chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước trên
cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa
Nhà nước, doanh nghiệp và nhân
dân, giữa các vùng miền, quan
tâm đến các đối tượng yếu thế
trong xã hội. Đồng thời, tiếp tục
hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế

“Đảng lãng đạo, Nhà nước quản lý,
Nhân dân làm chủ” và phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra”. Nâng cao chất
lượng, khắc phục tính hình thức
trong hoạt động tiếp xúc cử tri,
hoạt động giám sát, tiếp công
dân, đối thoại, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị của nhân
dân.
Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn
thiện và thực thi quy định về đạo
đức công vụ kết hợp với tăng
cường công tác thanh tra, kiểm
tra. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng
công tác dân vận; phát huy vai trò
gương mẫu của đội ngũ cán bộ,
đảng viên nhất là đối với cán bộ
cấp chiến lược, người đứng đầu,
đội ngũ công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp
với nhân dân… Kiên quyết phê
phán, đấu tranh mạnh mẽ với biểu
hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách
dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu
người dân. Đặc biệt, cần thực hiện
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng
cường đối thoại, tiếp xúc với nhân
dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm
tư, kịp thời giải quyết nguyện
vọng chính đáng, hợp pháp của
nhân dân; sớm khắc phục tình
trạng chậm hoặc không nắm được

ẢNH: THANH TRÌ
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Cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường Khâm Thiên (Hà Nội) giám sát đầu tư cộng đồng đem lại lòng tin yêu của nhân dân.

tình hình nhân dân. Tập trung xử
lý dứt điểm khẩn trương, kịp thời
các vấn đề bức xúc liên quan trực
tiếp tới đời sống nhân dân, các vụ
việc khiếu kiện đông người, vượt
cấp, kéo dài, tránh để hình thành
và lan rộng các điểm nóng về an
ninh, trật tự.
Phó Ban Dân vận Trung ương
Hà Ngọc Anh cũng cho rằng, cần
phát huy vai trò, tích cực đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động
và tổ chức của Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị xã hội, các hội
quần chúng theo hướng có trọng
tâm, thực chất và hiệu quả hơn.
Quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi
dưỡng và có cơ chế, chính sách
động viên đội ngũ làm công tác
dân vận, mặt trận, đoàn thể. Trong
giải pháp này, cần thực hiện
nghiêm túc và nhất quán nguyên
tắc tự nguyện, tự quản, tự bảm
đảm kinh phí hoạt động và tuân
thủ pháp luật.
Nhiều ý kiến cũng đồng tình

rằng, giải pháp hiệu quả cần tiếp
tục triển khai đó là đẩy mạnh
phong trào thi đua yêu nước, thực
hiện tốt phong trào thi đua “Dân
vận khéo”, tích cực tuyên truyền,
biểu dương, nhân rộng các mô
hình, điển hình về công tác dân
vận. Song song đó, cần đẩy mạnh
công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, công tác phòng chống
tham nhũng; kiên quyết đấu tranh
với những quan điểm, luận điệu
sai trái.
Chuyên gia về dân vận còn cho
rằng, cần tăng cường phối hợp,
thực hiện Quy chế công tác dân
vận của hệ thống chính trị và xây
dựng cơ chế phối hợp giữa chính
quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội. Tích cực đôn
đốc, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết
luận của Đảng về công tác dân vận.
“Thực hiện chủ trương của
Đảng về công tác dân vận, đặc biệt

là Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày
25/2/2010 của Bộ Chính trị về Quy
chế công tác dân vận của hệ thống
chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW,
ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về sự tăng
cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận
trong tình hình mới. Vai trò, vị trí và
tầm quan trọng của công tác dân
vận ngày càng rõ trong công cuộc
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập quốc tế. Công tác dân vận
đang đứng trước yêu cầu đòi hỏi
ngày càng cao về chất lượng hoạt
động; đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm
công tác dân vận phải thấm nhuần
lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo
thì việc gì cũng thành công”, góp
phần vun đắp và phát huy sức
mạnh khối đại đại kết toàn dân tộc,
thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”, vững bước đi lên
chủ nghĩa xã hội” - Phó Ban Dân
vận Trung ương nhấn mạnh.v
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Để nông thôn mới phát triển
thực sự hiệu quả, bền vững
ướng tới mục tiêu xây
dựng nông thôn mới
(NTM) thực sự hiệu
quả, bền vững và đảm
bảo chất lượng, Chỉ thị số 10CT/TW của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với cuộc vận động: “Toàn dân
đoàn kết xây dựng NTM, đô thị
văn minh” để khắc phục tình
trạng tồn tại, hạn chế của
chương trình. Bên cạnh đó, các
Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ
thị 36 của Thủ tướng Chính phủ
về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu
quả, bền vững Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM giai
đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, thời
gian gần đây, Phó Thủ tướng
Chính phủ Vương Đình Huệ trực
tiếp chỉ đạo 03 Hội nghị toàn
quốc để bàn thảo, đưa ra những
nội dung giải pháp chỉ đạo quan
trọng trong các lĩnh vực, đảm
bảo việc xây dựng NTM hiệu quả,
bền vững.

ẢNH: CHÍNH BÌNH

CHÍNH BÌNH

H

Theo Cục trưởng – Chánh Văn
phòng NTM Trung ương Nguyễn
Minh Tiến, có 9 định hướng, chỉ
đạo đáng chú ý từ Trung ương về
xây dựng và phát triển NTM cần
lưu ý.
Thứ nhất, cần nâng cao hơn
nữa vai trò trách nhiệm của cấp ủy,
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Xây dựng nông thôn mới điều quan trọng là tạo sự đồng thuận, góp sức của chính
nông dân.

chính quyền các cấp và cả hệ
thống chính trị trong xây dựng
NTM, nhất là vai trò của người
đứng đầu. Phải xem xây dựng
NTM là một cuộc cách mạng, một
nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần
thực hiện kiên trì, kiên nhẫn,
thường xuyên và liên tục, phải xác
định xây dựng NTM “có điểm khởi
đầu, nhưng không có điểm kết
thúc”. Các ngành, các cấp phải
quán triệt quan điểm xây dựng
NTM với 19 tiêu chí chính là thực
hiện công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp, nông thôn; vừa
là mục tiêu, yêu cầu của phát triển
bền vững, vừa là chủ trương có
tầm chiến lược đặc biệt quan
trọng trong sự nghiệp cách mạng

và mang tính nhân văn sâu sắc của
Đảng và Nhà nước.
Thứ hai, tiếp tục triển khai sâu
rộng và thiết thực phong trào “Cả
nước chung sức xây dựng NTM từ
Trung ương tới cơ sở với nội dung,
hình thức đa dạng, phù hợp với
thực tiễn. Coi đây là nhiệm vụ
trọng tâm trong triển khai phong
trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020;
chú trọng phát huy sức sáng tạo
của các tầng lớp nhân dân; tạo sự
đồng thuần của toàn xã hội, gắn
phong trào thi đua với tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh...
Kết quả thực hiện xây dựng
NTM của từng cơ quan, cá nhân là
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một chỉ tiêu quan trọng trong
đánh giá thi đua và khen thưởng
hàng năm. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền từ Trung ương đến
địa phương về xây dựng NTM...
Với trách nhiệm của mình,
Chính phủ, các Bộ, ngành, địa
phương cần tập trung rà soát lại
tất cả các cơ chế, chính sách để
thực hiện Chương trình hiệu quả.
Có cơ chế, chính sách thích hợp,
đủ mạnh để thực sự khuyến khích
việc ứng dụng khoa học công
nghệ, thu hút doanh nghiệp đầu
tư vào địa bàn nông thôn phát
triển sản xuất, kinh doanh trong
nông nghiệp, công nghiệp, dịch
vụ; chú trọng công nghiệp chế
biến nông sản và công nghiệp thu
hút nhiều lao động nhằm chuyển
dịch cơ cấu lao động và kinh tế
nông thôn. Đẩy mạnh hỗ trợ xây
dựng NTM cấp thôn, bản, ấp vùng
cao, vùng núi, vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải đảo, vùng bãi ngang
ven biển theo Quyết định
1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018
của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp đó, cần tập trung chỉ đạo
phát triển sản xuất, nâng cao thu
nhập cho cư dân nông thôn, nhất
là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật,
công nghệ cao vào sản xuất để
nâng cao năng suất, chất lượng và
đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm đồng thời thích ứng với
biến đổi khí hậu. Tập trung hỗ trợ
hình thành liên kết sản xuất theo
chuỗi giá trị bền vững quy mô sản
xuất hàng hóa lớn đối với các mặt
hàng nông nghiệp có thế mạnh...
Thứ năm, các địa phương cần
quan tâm chỉ đạo thực hiện

chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông
thôn gắn với xây dựng NTM và
quá trình đô thị hóa một cách hợp
lý, phù hợp với từng vùng miền.
Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi
trường đang có chiều hướng gia
tăng, ảnh hưởng nguy hại đến đời
sống người dân nông thôn, đặc
biệt là xử lý rác thải sinh hoạt, chất
thải chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực
vật, tình trạng ô nhiễm môi trường
tại các làng nghề, vấn đề cung cấp
nước sạch nông thôn, nhất là
những vùng bị ảnh hưởng bởi
biến đổi khí hậu.
Chánh Văn phòng NTM Trung
ương nhấn mạnh, đối với việc thực
hiện Bộ tiêu chí NTM, từng địa
phương phải xác định rõ tiêu chí
bức xúc, trọng tâm để tập trung
chỉ đạo, trong đó chú trọng các
tiêu chí về đời sống người dân, an
ninh, an toàn xã hội, văn hóa, môi
trường và sự vững mạnh của hệ
thống chính trị. Thực hiện nghiêm
việc xem xét, công nhận xã, huyện
đạt chuẩn NTM. Đồng thời, cần
tập trung rà soát, xây dựng tiêu chí
NTM ở mức cao hơn, nâng cao
chất lượng các tiêu chí để tiếp tục
xây dựng NTM kiểu mẫu theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Quyết định số 691/QĐ-TTg. Riêng
đối với cấp thôn, các tỉnh, thành
phố chủ động ban hành tiêu chí
khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu
và tổ chức triển khai, đánh giá,
công nhận, tạo nền tảng cho việc
xây dựng xã NTM kiểu mẫu.
Tiếp đó, các giải pháp cuối
cùng cần tập trung như: tiếp tục
tăng cường và đa dạng hóa các
nguồn vốn huy động để thực hiện
chương trình; chú trọng kiện toàn

Ban chỉ đạo các Chương trình mục
tiêu quốc gia ở các cấp địa
phương, trong đó có Trưởng Ban
chỉ đạo là Bí thư cấp ủy hoặc Chủ
tịch UBND cùng cấp... Cùng với đó,
tăng cường giải pháp về công tác
kiểm tra, giám sát trong xây dựng
NTM, tiếp tục phát huy vai trò
phản biện, giám sát của Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội và cộng đồng dân cư trong xây
dựng NTM.
“Xây dựng NTM là một cuộc
cách mạng to lớn, lâu dài, thể hiện
sự quan tâm sâu sắc của Đảng,
Nhà nước đối với nông nghiệp,
nông dân, nông thôn, tạo tiền đề
vững chắc cho sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
đòi hỏi sự ủng hộ, vào cuộc tích
cực của toàn xã hội. Vì vậy, cấp ủy,
chính quyền, các tổ chức chính trị,
xã hội các cấp cần tiếp tục tuyên
truyền, vận động và tổ chức cho
nhân dân hăng hái tham gia, nhất
là phát huy tốt những điểm mạnh,
khắc phục triệt để những tồn tại,
hạn chế. Với những thành tựu to
lớn đã đạt được những năm qua,
chúng ta tin tưởng rằng, đến năm
2020, Chương trình xây dựng NTM
cả nước sẽ đạt được nhiều kết quả
to lớn hơn nữa, đóng góp xứng
đáng cho sự nghiệp phát triển
nông nghiệp, nông thôn bền
vững, góp phần thực hiện thắng
lợi Nghị quyết số 26 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (Khóa X)
về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn và Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII”, Chánh Văn
phòng NTM Trung ương Nguyễn
Minh Tiến nhận định.v
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Hà Nội sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa
trong xây dựng nông thôn mới
THANH THANH

Hà Nội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
(NTM) trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức. Xác định xây
dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, liên tục trong 2 nhiệm
kỳ, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 02 về “Phát triển nông nghiệp, xây
dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”. Trong 10 năm qua, tổng kinh phí huy
động thực hiện Chương trình 2 của Thành ủy đạt trên 76,4 nghìn tỷ đồng. Đời
sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Hà Nội là một trong 3
địa phương trên cả
nước có số xã xây dựng
NTM lớn nhất
Hà Nội thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng
NTM trong bối cảnh có nhiều
thuận lợi và khó khăn, thách thức
đan xen. Xác định xây dựng NTM
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm,
xuyên suốt, liên tục trong 2 nhiệm
kỳ, Thành ủy đã ban hành Chương
trình số 02 về “Phát triển nông
nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao
đời sống nông dân”.
Trên cơ sở đó, các huyện, thị xã
cũng xây dựng các chương trình,
kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo
để thực hiện nhiệm vụ này. Cùng
với đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động, nâng cao nhận thức, thành
phố cũng tập trung xây dựng các
cơ chế, chính sách để khuyến
khích phát triển nông nghiệp và
xây dựng NTM, nâng cao đời sống
nông dân.
Trong 10 năm qua, tổng kinh
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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình
rau thủy canh tại xã Yên Mỹ, Thanh Trì.

phí huy động thực hiện Chương
trình 2 của Thành ủy đạt trên 76,4
nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách
Trung ương là 58 tỷ đồng; ngân
sách thành phố gần 26 nghìn tỷ
đồng; ngân sách cấp huyện trên
32,2 nghìn tỷ đồng; ngân sách cấp
xã trên 3,4 nghìn tỷ đồng. Đáng
chú ý, nguồn vốn huy động ngoài
ngân sách trong giai đoạn này đạt
trên 14,7 nghìn tỷ đồng. Từ nguồn

lực trên, thành phố đã triển khai
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật,
xã hội, phục vụ sản xuất và nâng
cao đời sống của nhân dân. Trong
10 năm qua, toàn thành phố đã
làm mới 368km, nâng cấp cải tạo
trên 5,5 nghìn km đường giao
thông nông thôn; xây mới trên 1,8
nghìn km kênh mương cấp 3; toàn
thành phố đã xây dựng mới 481
trường, nâng cấp cải tạo 987
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trường THCS, tiểu học và mầm
non đạt chuẩn.
Xác định công tác dồn điền, đổi
thửa là nhiệm vụ, giải pháp để
phát triển nền nông nghiệp sản
xuất hàng hóa, quy mô lớn, Hà Nội
đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung
thực hiện công tác này. Đến nay,
toàn thành phố thực hiện dồn
điền,
đổi
thửa
được
79.454,3/75.980,1ha (đạt 104,6%).
Song song đó, các huyện, thị xã đã
cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho các hộ dân
sau dồn điền đổi thửa, tạo điều
kiện cho các hộ nông dân liên
doanh, liên kết, sản xuất theo
hướng chuyên canh, ứng dụng
khoa học kỹ thuật và ứng dụng
công nghệ cao trong sản xuất
nông nghiệp. Toàn thành phố có
133 mô hình ứng dụng nông
nghiệp công nghệ cao, với giá trị
sản xuất bình quân đạt từ 0,5 - 1 tỷ
đồng/ha/năm. Cùng với đó, đã
hình thành 134 mô hình liên kết từ
sản xuất đến chế biến, tiêu thụ
trong sản xuất nông nghiệp.
Toàn Thành phố có 325/386 xã
(chiếm 84,2%) được công nhận
đạt chuẩn NTM (vượt kế hoạch
trước 2 năm so với mục tiêu). Đời
sống nông dân không ngừng
được cải thiện và nâng cao, thu
nhập bình quân đầu người khu
vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5
triệu đồng/người/năm (tăng 33,5
triệu đồng so với năm 2010 là 13
triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ hộ
nghèo của thành phố đã giảm từ
3,64% (đầu năm 2016) xuống còn
1,16% (cuối năm 2018), trong đó
tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn
giảm từ 5,43% (đầu năm 2016)

xuống còn 1,81% (cuối năm 2018).
Trong 10 năm qua, Thành phố
đã vận động hàng nghìn tập thể,
cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia
đình chung sức xây dựng NTM với
tổng kinh phí 14.741 tỷ đồng. Đặc
biệt là nhiều người dân đã tự
nguyện đóng góp bằng các hình
thức quy ra tiền với tổng kinh phí
hơn 7.200 tỷ đồng, trong đó có
trên 1.000 hộ gia đình hỗ trợ bằng
tiền và các hình thức quy ra tiền từ
100 triệu đồng trở lên. Năm 2020,
Hà Nội phấn đấu 85% số xã trở lên
đạt chuẩn NTM; thu nhập của
nông dân khu vực nông thôn đạt
50 triệu đồng/người/năm trở lên.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc biểu dương, đánh giá
cao kết quả Hà Nội đã đạt được
trong thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM và
Chương trình số 02-CTr/TU của
Thành ủy. Hà Nội là một trong 3 địa
phương trên cả nước có số xã xây
dựng NTM lớn nhất, trong khi tính
chất, yêu cầu về xây dựng NTM của
Hà Nội rất cao.

Nông thôn Hà Nội phải
đi trước áp dụng thành
tựu cách mạng công
nghiệp 4.0
Thủ tưởng cũng nhấn mạnh
một số nhiệm vụ trong thời gian
tới Hà Nội cần thực hiện. Hà Nội
cần xác định mục tiêu không chỉ là
trung tâm, đầu tàu về chức năng
đô thị, mà khu vực nông thôn,
ngoại ô cũng phải đi trước, đi đầu
cả nước. Tiềm năng của vùng
nông thôn Hà Nội còn rất lớn,
chính vì thế cần tập trung khai
thác hiệu quả những tiềm năng,

lợi thế đó. Hà Nội cần xây dựng
nền nông nghiệp hiện đại; xây
dựng vùng nông thôn xanh, sạch,
đẹp, đáng sống, cùng với sản xuất
nông nghiệp sạch, hữu cơ để tạo
thành các vùng du lịch sinh thái
hấp dẫn.
Nông thôn Hà Nội phải đi
trước, đứng đầu trong áp dụng
thành tựu cách mạng công
nghiệp 4.0. Phát triển mạnh mẽ
các trung tâm đô thị vệ tinh, vì vậy,
xây dựng NTM gắn với phát triển
đô thị, quy hoạch thống nhất,
không để phá vỡ quy hoạch…
Nông thôn Hà Nội cần gìn giữ văn
hóa truyền thống Thủ đô nghìn
năm văn hiến, thanh lịch, sâu sắc
và bản sắc. Đồng thời, phải đặc
biệt quan tâm đến công tác bảo
vệ môi trường. Xử lý tốt hơn nữa
rác thải sinh hoạt bằng công nghệ
mới cùng với xử lý các loại chất
thải rắn khác, nước thải sinh hoạt.
Kiên quyết nói không với túi nilon
và đồ nhựa dùng một lần. Tái sử
dụng chất thải nông nghiệp bảo
đảm đúng quy định về môi trường
và an toàn thực phẩm, tạo tiền đề
phát triển du lịch nông thôn. Hình
thành các vành đai xanh sinh thái
bao bọc vùng trung tâm Thủ đô.
Chính phủ tin tưởng rằng
trong thời gian tới, Hà Nội sẽ đạt
nhiều kết quả to lớn hơn nữa
trong xây dựng NTM, luôn xứng
đáng là ngọn cờ đầu của cả nước
và tiếp tục vươn mình phát triển
toàn diện mọi mặt, là hình mẫu
của cả nước trên nhiều lĩnh vực,
trong đó, nông thôn Hà Nội cũng
phải phấn đấu trở thành hình
mẫu, là niềm tự hào của Thủ đô
nghìn năm văn hiến.v
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Cần tập trung ưu tiên vốn
cho người nghèo
ANH ĐỨC

Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp
ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, tác động trực tiếp và mang lại
hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây cũng là
chính sách xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước - thông qua Ngân hàng
Chính sách xã hội - với các tổ chức đoàn thể và người nghèo, phát huy được tính
chủ động, nâng cao trách nhiệm của người nghèo đối với chính quyền cơ sở.
VBSP và TDCSXH là trụ
cột quan trọng của
Chương trình mục tiêu
quốc gia về giảm
nghèo bền vững
Tổng Giám đốc Ngân hàng
Chính sách xã hội (VBSP) Việt Nam
Dương Quyết Thắng cho biết, tính
đến ngày 31/8/2019, tổng nguồn
vốn đạt 207.708 tỷ đồng, tăng
63.052 tỷ đồng (tương ứng tăng
43,59%) so thời điểm ngày
31/12/2015. Trong đó, ngân sách
Nhà nước cấp vốn điều lệ và cấp
vốn thực hiện các chương trình tín
dụng đạt 35.581 tỷ đồng, chiếm
16,8% tổng nguồn vốn. VBSP huy
động trên thị trường, vay Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam,
nhận tiền gửi 2% của các tổ chức
tín dụng Nhà nước và phát hành
trái phiếu được Chính phủ bảo
lãnh đạt 147.389 tỷ đồng, chiếm
69,5% tổng nguồn vốn. Nguồn
vốn địa phương ủy thác cho vay
đạt 14.516 tỷ đồng, chiếm 6,8%
tổng nguồn vốn và tăng thêm
10.709 tỷ đồng so trước khi thực
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Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng cho bà con vay vốn ưu đãi tại Điểm
giao dịch xã.

hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.
Trên cơ sở nguồn vốn đã có,
tổng dư nợ các chương trình
TDCSXH đạt 199.823 tỷ đồng, tăng
57.295 tỷ đồng (tăng 40,2%) so
thời điểm ngày 31/12/2015, tốc độ
tăng trưởng dư nợ bình quân
hằng năm đạt 9,7%, với gần 6,6
triệu khách hàng còn dư nợ. Trong
đó, Chương trình tín dụng hộ
nghèo đạt 35.888 tỷ đồng, chiếm
18% tổng dư nợ, với hơn 1,1 triệu

hộ đang còn dư nợ. Chương trình
TDCSXH dành riêng cho hộ đồng
bào dân tộc thiểu số đạt 49.617 tỷ
đồng, chiếm 24,8% tổng dư nợ,
với hơn 1,4 triệu khách hàng...
Mặc dù đạt kết quả khả quan,
song theo ông Dương Quyết
Thắng, vẫn còn những vướng mắc
như nguồn lực để thực hiện các
chương trình TDCSXH còn hạn chế
so với nhu cầu. Tại một số nơi,
công tác phối hợp giữa các hoạt
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động khuyến nông, khuyến lâm,
khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật,
chuyển giao công nghệ, tiêu thụ
sản phẩm… chưa gắn kết, một bộ
phận người nghèo sử dụng vốn
vay chưa hiệu quả, chưa thoát
nghèo bền vững.
Theo Phó Thống đốc NHNN
Ðào Minh Tú, công tác giảm
nghèo (CTGN) vẫn đang đối mặt
nhiều thách thức như: Ảnh hưởng
nặng nề của biến đổi khí hậu đang
đe dọa tăng trưởng bền vững
trong dài hạn của Việt Nam, trong
đó sản xuất nông nghiệp là ngành
chịu ảnh hưởng mạnh và rõ nét
nhất; tốc độ tăng trưởng kinh tế
có xu hướng chậm lại, thu nhập
của một bộ phận người dân ít
được cải thiện hơn và người
nghèo là nhóm dễ bị tổn thương
hơn cả; CTGN sẽ trở nên ngày một
tốn kém hơn, đòi hỏi phải có
nguồn lực dồi dào hơn nữa cho
CTGN… Những vấn đề này đã,
đang và sẽ đặt ra nhiều thách thức
cho CTGN nói chung và hoạt động
TDCSXH nói riêng.
Ghi nhận hiệu quả của TDCSXH
trong thực hiện mục tiêu giảm
nghèo bền vững, Phó Thủ tướng
Vương Ðình Huệ, Trưởng Ban Chỉ
đạo Trung ương các chương trình
mục tiêu quốc gia đánh giá, bên
cạnh việc gia tăng về số lượng,
chất lượng TDCSXH cũng được
nâng lên, đi đúng vào đối tượng.
Trong khi nợ xấu của nền kinh tế
lớn thì chương trình tín dụng này,
nợ quá hạn chỉ 0,4% và nợ khoanh
chỉ 0,33%, hầu như không có nợ
xấu. Có thể nói VBSP và TDCSXH là
một trụ cột quan trọng của
Chương trình mục tiêu quốc gia về

giảm nghèo bền vững. Nhờ trụ cột
này, giai đoạn 2015 - 2018, số hộ
nghèo giảm rất nhanh, góp phần
đẩy lùi, ngăn chặn tín dụng đen,
tạo nguồn lực cho các địa phương
thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới,
giảm nghèo bền vững gắn với các
đề án phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần cho người dân.

Huy động nguồn lực và
hoàn thiện chính sách
nhằm thực hiện hiệu quả
hơn tín dụng chính sách
Điểm ra những nguyên nhân
của sự thành công, song Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra
các mặt còn tồn tại, trong đó có
việc vốn của địa phương ủy thác
qua VBSP còn rất hạn chế, chỉ đạt
hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm 6,8%
tổng nguồn vốn; trong khi đó,
riêng Hà Nội là gần 2.873 tỷ đồng,
TP. Hồ Chí Minh 1.687 tỷ đồng,
Bình Dương 1.190 tỷ đồng. Cả
nước chỉ có 32/63 tỉnh có mức ủy
thác qua VBSP trên 100 tỷ đồng.
Từ thực tế trên, Phó Thủ tướng
yêu cầu các địa phương tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy đảng, chính quyền với hoạt
động tín dụng chính sách xã hội,
coi đây là một trong những nhiệm
vụ trong chương trình, kế hoạch,
hoạt động thường xuyên của các
cấp ủy, các ngành, địa phương; tổ
chức huy động tốt các nguồn lực
cho tín dụng chính sách xã hội,
gắn phát triển nông nghiệp, nông
thôn, phát triển giáo dục, dạy
nghề, tạo việc làm, bảo đảm an
sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tập trung các
nguồn vốn tín dụng chính sách xã
hội có nguồn gốc từ ngân sách
Nhà nước vào một đầu mối là
VBSP, phân biệt rõ ràng chính sách
tài khóa và chính sách tiền tệ, các
hoạt động cho vay theo chính
sách tài khóa này đều phải được
cấp bù lãi suất, cấp chi phí quản lý
cho VBSP. Có cơ chế chính sách
tiếp tục bố trí riêng danh mục vốn
đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 2025 cho VBSP và Ngân hàng Phát
triển Việt Nam.
Ưu tiên cân đối nguồn vốn
ngân sách Nhà nước để thực hiện
các chương trình tín dụng chính
sách xã hội và bảo đảm hoạt động
ổn định của VBSP, tính tới việc sắp
tới thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc phát triển bền vững
kinh tế - xã hội các xã miền núi và
đồng bào dân tộc thiểu số khi
được Quốc hội thông qua.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài
chính, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, VBSP chủ động tiếp thu các ý
kiến đề xuất để hoàn thiện chính
sách như nâng thêm mức cho vay,
kéo dài thời gian cho vay đối với
hộ mới thoát nghèo, tăng mức
cho vay đối với hộ sản xuất và các
chương trình nước sạch.
Phó Thủ tướng yêu cầu năm
2020 và giai đoạn 2021 - 2025, tăng
trưởng tín dụng hàng năm của
VBSP tối thiểu phải đạt 10%, phấn
đấu ở mức 12%. MTTQ mở rộng
cuộc vận động Vì người nghèo để
huy động sự đóng góp của các tổ
chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân
bổ sung nguồn vốn cho tín dụng
chính sách xã hội.v
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Sự đổi thay

của một vùng quê nghèo

THẠCH THẢO

10 năm trước, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn là một xã đặc biệt
khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 chỉ đạt 7 triệu đồng/người/năm.
Nhưng từ khi thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới,
những năm qua kinh tế - xã hội của La Bằng đã đổi thay chóng mặt.
ừ chỗ là một xã nghèo, La
Bằng đã trở thành một
trong 8 xã đầu tiên của
huyện Đại Từ hoàn thành
xây dựng nông thôn mới từ năm
2014. Mức thu nhập của người
dân được nâng lên hơn 40 triệu
đồng/người/năm vào năm 2018.
Hệ thống đường giao thông nông
thôn, nhà văn hóa tại địa bàn xã
được xây dựng hoàn thiện đã giúp
thúc đẩy ngành sản xuất chè,
nông sản phát triển.

T

Nằm ngay dưới chân núi Tam
Đảo, xã La Bằng cách trung tâm
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
hơn 10km. Vùng đất này tạo ấn
tượng cho người đến thăm quan
với những đồi chè xuất hiện ở
khắp mọi nơi. Trước đây, cây chè ở
La Bằng không cho hiệu quả kinh
tế cao vì giống chè ở thời điểm đó
năng xuất, chất lượng thấp, bà con
lại sản xuất theo hộ cá nhân nhỏ lẻ
nên thu nhập chẳng đáng là bao.
Còn trồng lúa cũng chỉ đủ ăn vì
đất đai chủ yếu là đồi núi không
phù hợp cho cây lúa.
Với nguồn vốn từ Chương trình
Mục tiêu quốc gia xây dựng nông
24 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (10/2019)

La Bằng hôm nay.

thôn mới, việc phát triển sản xuất
nông nghiệp ở La Bằng đã có sự
thay đổi chóng mặt chỉ trong vài
năm. Bà Nguyễn Thị Hải, người
dân xóm Rừng Vần, xã La Bằng,
huyện Đại Từ chia sẻ: Được sự hỗ
trợ vốn của Nhà nước, bà và nhiều
người dân trong xóm đã cùng
nhau thành lập Hợp tác xã chè La
Bằng, chuyên sản xuất trồng
giống chè mới cho chất lượng tốt
hơn. Quy trình sản xuất chè an
toàn theo tiêu chuẩn VietGAP
cũng được thực hiện từ đó giúp
sản phẩm chè đạt giá trị cao hơn
mang lại thu nhập cho các hộ dân.

Đến nay, các xã viên tham gia với
thu nhập bình quân cho mỗi hộ là
hơn 100 triệu đồng/năm.
Theo bà Hải: Quy mô hợp tác
xã hiện có tổng số 12 xã viên, có
hơn 60 hộ liên kết với tổng diện
tích hơn 20ha với 10ha đạt tiêu
chuẩn VietGAP, 10ha sản xuất chè
hữu cơ…
Không chỉ có Hợp tác xã chè La
Bằng, tại xã La Bằng hiện nay còn
có 10 làng nghề sản xuất chè với
sự tham gia của hàng ngàn xã viên
cùng nhau phát triển kinh tế. Theo
báo cáo của UBND xã La Bằng,
hiện xã có hơn 300ha chè, với
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Đường nội đồng được cứng hóa. (Ảnh: HH)

Nhà văn hóa xóm Rừng Vằn, xã La Bằng.

năng suất bình quân đạt trên 90
tạ/ha, sản lượng chè trung bình
gần 1.900 tấn búp tươi. Với giá bán
trung bình từ 150.000 - 300.000
đồng/kg, mỗi năm cây chè mang
lại cho người dân trong xã thu
nhập hơn 50 tỷ đồng.
Là một xã ở khu vực trung du
miền núi, 10 năm trước đây, La
Bằng thậm chí còn nằm trong
diện xã đặc biệt khó khăn. Ông
Dương Trung Thái, xóm Đồng
Tiến, xã La Bằng cho biết: Trước
đây, đường vào La Bằng chủ yếu
là đường đồi núi, nhỏ hẹp. Bà con
muốn đi lại, giao thương mua bán
rất khó khăn. Sau khi được chính
quyền đầu tư, giờ đây đời sống
của người dân đã có sự thay đổi
trong sinh hoạt, phong trào văn
hóa thể thao được quan tâm. Đời
sống kinh tế ổn định, người dân
lại đóng góp cùng chính quyền
xây dựng các tuyến đường làng
ngõ xóm, đường vào các hộ, trục
đường liên xã, liên thôn đều đã
được bê tông hóa.
Xã La Bằng có 10 xóm, với hơn
4.000 nhân khẩu, đến nay toàn bộ
các hộ dân đều được sử dụng
nước sạch, 100% trẻ em được tới

Đồi chè La Bằng.

trường, tỷ lệ hộ dân tham gia bảo
hiểm y tế tự nguyện đạt hơn 85%.
Với sự hỗ trợ từ chính quyền và sự
đóng góp từ người dân, La Bằng
đã làm được gần 10km đường bê
tông trục xóm; 12km đường ngõ
xóm; xây dựng kiên cố hơn 13km
kênh mương. Ông Nguyễn Ngọc
Thép, Bí thư Đảng ủy xã La Bằng
cho biết: Toàn bộ các tuyến đường
đều được nhân dân hiến đất, có
những hộ hiến 7ha đất trồng cây
lâu năm, đất trồng lúa, đất thổ cư.
Vận động người dân tham gia xây
dựng nông thôn mới và phát triển
kinh tế nâng cao đời sống.

Sau 5 năm xây dựng nông thôn
mới, đến nay xã La Bằng đang phấn
đấu trở thành xã nông thôn mới
kiểu mẫu của tỉnh Thái Nguyên.
Ngoài việc nâng cao hiệu quả sản
xuất của 10 làng nghề chè, chính
quyền và người dân nơi đây đang
xây dựng mô hình thăm quan du
lịch sinh thái, du lịch làng nghề. Đến
nay toàn bộ các làng nghề trong xã
đều đã đăng ký trồng và sản xuất
các sản phẩm chè an toàn để nâng
cao giá trị từ đó thúc đẩy phát triển
kinh tế. Mục tiêu của La Bằng là
phấn đấu trở thành xã nông thôn
mới tiên tiến trước năm 2020.v
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Quyết tâm thực hiện
các mục tiêu giảm nghèo bền vững
HƯNG ĐỖ

1 trong 4 trụ cột để giảm nghèo
Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 vừa tổ chức Hội nghị
trực tuyến về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính
sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Hội thảo thể hiện sự đột phá trong tư duy lãnh đạo, chỉ
đạo của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc xóa đói,
giảm nghèo, tạo sự chuyển biến nhận thức mạnh mẽ
trong toàn hệ thống chính trị, đó là chuyển cách làm từ
“cho con cá bằng đưa cần câu” cho người nghèo. Theo
báo cáo, với nhiều cách làm được triển khai, tính từ giai
đoạn năm 2016 đến 31/8/2019, đã có gần 8 triệu lượt
hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn
từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay
đạt 221.693 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã góp phần giúp
trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo
việc làm cho trên 775 nghìn lao động; gần 200 nghìn
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay
vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước
sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; trên 108 nghìn
căn nhà ở cho hộ nghèo. Trong 5 năm, nguồn vốn tín
dụng chính sách được ủy thác qua Hội đã giúp cho
trên 3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối
tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất;
132.472 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
được vay vốn đi học, tạo việc làm cho trên 12 nghìn
lượt lao động, trên 2 triệu công trình nước sạch và vệ
sinh môi trường và hơn 115 nghìn căn nhà cho hộ
nghèo được xây dựng,… góp phần làm giảm tỷ lệ hộ
nghèo năm 2015 từ 5,97% xuống còn 5,5% vào cuối
năm 2018 và thiết thực đóng góp xây dựng nông thôn
mới. Chương trình tín dụng của chính sách đã tạo sự
thay đổi lớn cho bộ mặt vùng dân tộc thiểu số, vùng
nông thôn, là một trong 4 trụ cột quan trọng để giảm
nghèo (đất đai, sức lao động, trí lực và điều kiện hạ
tầng kinh tế, tín dụng)…
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Phát huy tinh thần tương
thân, tương ái ủng hộ, giúp
nghèo
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu
quốc gia (BCĐ) và Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam vừa tổ chức gặp mặt, biểu dương
các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá
nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ Vì
người nghèo và an sinh xã hội trong 3 năm
2017 - 2020. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và xã
hội, cả nước đã sửa chữa, xây mới 1,5 triệu
nhà đại đoàn kết và giúp hàng triệu người
thoát nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận
các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin, truyền
thông và các dịch vụ cơ bản khác. Đặc biệt
trong 3 năm trở lại đây, đã có 8 huyện thoát
khỏi huyện nghèo, 200 xã thoát khỏi khó
khăn, nhiều xã trở thành xã nông thôn mới
hay thôn, bản nông thôn mới. Việc tiếp nhận
ủng hộ và chi tiêu công đều công khai, minh
bạch. Ban vận động Quỹ Vì người nghèo
Trung ương xác định mục tiêu nguồn vận
động của chương trình sẽ tập trung làm nhà
đại đoàn kết và chăm lo Tết cho người nghèo
ngay trong năm 2019. Trong đó đối tượng và
địa bàn hỗ trợ sẽ ưu tiên làm nhà đại đoàn
kết cho các hộ nghèo thuộc thôn bản, ấp
của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên
giới, vùng núi góp phần xây dựng nông
thôn mới và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ
cho các hộ nghèo thuộc diện chính sách.
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu
tiên hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ về
xóa đói giảm nghèo của Liên Hợp Quốc và
đang triển khai Chương trình nghị sự phát
triển bền vững tới 2030 của tổ chức này.
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Nằm trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ phụ nữ
dân tộc thiểu số phát triển kinh tế nhờ áp dụng
công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp
4.0" với sự hỗ trợ của UNDP, tiếp nối những
thành công bước đầu tại tỉnh Bắc Kạn, sự kiện
"Kết nối đối tác" lần này đã chính thức khởi
động dự án tại tỉnh Đắk Nông. Dự án sẽ hỗ trợ và
tạo điều kiện cho 450 phụ nữ dân tộc thiểu số
có thể tự mở rộng phát triển sản xuất kinh
doanh. Dự án thúc đẩy vai trò của phụ nữ dân
tộc thiểu số như thông qua kết nối các nhóm
phụ nữ dân tộc thiểu số với các đối tác kinh
doanh, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách
và các nhà cung cấp dịch vụ, trong Hành trình
Tăng tốc (Accelerator Lab Journey), dựa trên
sáng kiến 3M (Match, Mentoring and Move – Kết
nối, Đồng hành và Phát triển). Việt Nam đã có
những bước tiến đáng kể trong giảm nghèo đa
chiều, với 6 triệu người thoát nghèo trong giai
đoạn 4 năm từ 2012 đến 2016. Thách thức đặt
ra trong thời điểm hiện tại là cần giải quyết tình

ẢNH VGP/THÀNH CHUNG

Nắm bắt cơ hội ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển kinh tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến
toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực
hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

trạng nghèo thâm căn cố đế, tập trung chủ yếu
ở nhóm dân tộc thiểu số sinh sống trong các
vùng địa lý khó khăn.

Phấn đấu giảm nghèo dưới 1%
Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông
thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, Hà Nội
tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó
khăn, tìm khâu đột phá để đạt kết quả cao hơn
trong thời gian tới, phấn đấu đến năm 2025
các hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Tính đến nay,
thành phố thực hiện dồn điền, đổi thửa được
79.454,3/75.980,1ha (đạt 104,6%), tạo thuận lợi
cho người dân tổ chức sản xuất, giảm ngày
công, tiết kiệm chi phí sản xuất. Trong vòng
gần 10 năm, từ năm 2010 đến 2018, tăng
trưởng bình quân của ngành nông nghiệp Hà
Nội đạt 3,34%/năm; sản xuất nông nghiệp đã
có sự chuyển dịch rõ nét. Năm 2018, cơ cấu sản
xuất ngành trồng trọt của toàn thành phố

chiếm 41,24%, giảm 2,18% so với năm 2010;
chăn nuôi chiếm 46,34%, tăng 0,38% so với
năm 2010; thủy sản chiếm 8,02%, tăng 1,03%
so với năm 2010; lâm nghiệp chiếm 0,28%,
tăng 0,06% so với năm 2010; dịch vụ chiếm
4,12%, tăng 0,7% so với năm 2010. Giá trị sản
xuất nông nghiệp năm 2018 ước đạt 259 triệu
đồng/ha, vượt trước 2 năm mục tiêu của
Chương trình (250 triệu đồng/ha/năm), tăng
126 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010 (133
triệu đồng/ha/năm). Thu nhập của nông dân
khu vực nông thôn Thủ đô đạt 60 triệu
đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc
làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo
khu vực nông thôn còn dưới 1%...v
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Nâng cao hiệu quả thực hiện
pháp lệnh dân chủ ở cơ sở qua
nghiên cứu tại tỉnh Hải Dương
TS. VŨ THỊ HOÀI PHƯƠNG
Khoa Nhà nước - Pháp luật, Học viện Chính trị Khu vực I

Sinh thời Hồ Chủ Tịch thường đề cao vấn đề dân chủ, Người quan niệm “Nước
lấy dân làm gốc”; “Trong cuộc kháng chiến kiến quốc lực lượng chính là ở dân”,
vì vậy, Người đề ra “cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân,
để gây hạnh phúc cho dân”1. Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chủ tịch, từ trước
đến nay, Đảng ta luôn coi thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân
dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng.
ảng ta luôn xác định
dân chủ là bản chất của
nhà nước ta và quán
triệt tinh thần dân chủ
đó trong các kỳ đại hội. Đại hội XII
của Đảng xác định cần thể chế
hóa và nâng cao chất lượng các
hình thức thực hiện dân chủ và
khẳng định: “Tiếp tục phát huy dân
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất
cả quyền lực Nhà nước thuộc về
nhân dân. Mọi đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước phải xuất phát từ
nguyện vọng, quyền và lợi ích chính
đáng của nhân dân, được nhân dân
tham gia ý kiến… Thể chế hóa và
nâng cao chất lượng các hình thức
thực hiện dân chủ trực tiếp và dân
chủ đại diện”2. Đại hội XII cũng đặt

Đ

ra yêu cầu: “Thực hiện quyền con
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân, theo tinh thần của
Hiến pháp năm 2013; gắn quyền với
trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo
đức xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt
dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ
thống pháp luật, tôn trọng, bảo
đảm, bảo vệ quyền con người,
quyền và nghĩa vụ công dân”3.
Thấm nhuần tư tưởng của Hồ
Chủ tịch và quan điểm của Đảng,
vấn đề dân chủ luôn được nghiên
cứu về lý luận và thực hành trong
thực tiễn xây dựng và quản lý xã
hội ở Việt Nam nói chung và mọi
địa phương nói riêng trong đó có
Hải Dương.

Việc thực hiện pháp
lệnh dân chủ ở cơ sở
tại tỉnh Hải Dương thời
gian qua
Hải Dương là một tỉnh nằm ở
đồng bằng sông Hồng, thuộc
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ,
Việt Nam. Là đầu mối giao thông,
giao lưu của cả vùng kinh tế trọng
điểm Bắc bộ, Hải Dương là một
trong những tỉnh có nền kinh tế
phát triển, có nhiều điều kiện
thuận lợi thu hút đầu tư trong và
ngoài nước. Với các đặc điểm đó,
tỉnh Hải Dương là nơi tập trung
một số lượng lớn người lao động
với nhiều thành phần khác nhau;
trong khi đó, hệ thống chính sách,
pháp luật của Nhà nước và các văn
bản quản lý của địa phương chưa

1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.1996. T5, tr 444
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương, Hà Nội, 2016, tr.169
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII: Sđd, tr.169
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được hoàn thiện; quản lý Nhà
nước về mọi lĩnh vực xã hội còn
bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế;
Nhiều vấn đề xã hội phát sinh
chưa có những biện pháp giải
quyết một cách triệt để. Trong
điều kiện hệ thống chính sách,
pháp luật chưa hoàn thiện, bộ
máy và cơ chế quản lý ở cơ sở còn
những hạn chế nhất định, thực
hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở
góp phần tăng cường sự đoàn kết,
củng cố niềm tin và tạo động lực
quan trọng để tăng năng suất lao
động, thúc đẩy sự phát triển của
địa phương. Trong những năm
qua, việc triển khai thực hiện Pháp
lệnh dân chủ ở cơ sở tại Hải Dương
đã có những chuyển biến tích cực;
nhân dân đã phát huy quyền và
trách nhiệm của mình đối với việc
xây dựng và triển khai thực hiện
các chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước. Công tác quán
triệt các chỉ thị, Nghị quyết, Kết
luận của Trung ương, của tỉnh, của
huyện về thực hiện Pháp lệnh dân
chủ ở cơ sở được các đơn vị triển
khai thực hiện nghiêm túc. Trên cơ
sở bám sát các văn bản chỉ đạo
của cấp trên, các cấp ủy đảng đã
xây dựng và ban hành nhiều văn
bản về thực hiện Pháp lệnh dân
chủ tại cơ quan, đơn vị. Việc triển
khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ
ở cơ sở luôn gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị, cải cách thủ
tục hành chính; công tác tiếp dân,
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo của công dân; các phong trào
thi đua yêu nước và công tác xây
dựng Đảng, nhất là đẩy mạnh thực
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về
học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết
Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”. Hiện nay là thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của
Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh’’ việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện
tự diễn biến, tự chuyển hóa trong
nội bộ. Cấp ủy Đảng, chính quyền
từ huyện đến cơ sở chú trọng việc
quán triệt, tuyên truyền, phổ biến
các nội dung Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp; các nội dung trong
Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp về công tác dân vận; các Chỉ
thị, các quyết định của Trung ương
của tỉnh, của huyện về thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở…
Tuy nhiên, nhìn nhận về việc
thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ
sở tại tỉnh Hải Dương vẫn còn bộc
lộ một số hạn chế nhất định như:
Nhận thức về xây dựng dân chủ và
phát huy dân chủ trong một bộ
phận cán bộ, đảng viên và nhân
dân còn hạn chế. Nhận thức và
nghiên cứu lý luận về bản chất của
dân chủ và xây dựng nền dân chủ
xã hội chủ nghĩa chưa đầy đủ và hệ
thống; chưa lý giải và làm sáng tỏ
nhiều vấn đề do thực tiễn đặt ra;
chưa đạt được kết quả có tính đột
phá cho quá trình đổi mới, xây
dựng và phát triển dân chủ. Trên
thực tế còn có những nhận thức
phiến diện, không đầy đủ, không
đúng về dân chủ, chưa coi dân chủ

là những giá trị to lớn; chưa nhận
thức rõ và đầy đủ rằng, dân chủ là
những giá trị và lợi ích cơ bản về
quyền con người, quyền công dân
được thể chế hóa bằng thể chế và
các thiết chế Nhà nước và xã hội,
gắn liền với trình độ phát triển của
xã hội; chưa thấy rõ đó là những
giá trị và lợi ích được tạo lập trên
thực tế bởi mối quan hệ bình đẳng
và cộng đồng trách nhiệm giữa
Nhà nước và công dân trên mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội. Có
nơi, có lúc còn xem nhẹ việc thực
hành dân chủ, coi nhẹ vai trò làm
chủ của nhân dân, chưa coi trọng
đúng mức các hình thức thực hành
dân chủ; còn có tình trạng tách rời,
thậm chí đối lập giữa dân chủ và kỷ
cương pháp luật trong xây dựng
và thực hành dân chủ. Quyền làm
chủ của nhân dân ở nhiều nơi,
nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm.
Từ thực tiễn thực hiện Pháp
lệnh dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Hải
Dương, để đảm bảo nghiên cứu,
vận dụng và thực hiện Pháp lệnh
dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Hải Dương
một cách hiệu quả, phát huy dân
chủ ở cơ sở và đảm bảo các quyền,
lợi ích hợp pháp của công dân, cần
thiết phải thực hiện một số vấn đề
có tính chất nền tảng cho quản lý
xã hội tại cơ sở.

Một số giải pháp nhằm
thực hiện hiệu quả
pháp lệnh dân chủ ở cơ
sở trong điều kiện tỉnh
Hải Dương
Đảng ta luôn khẳng định “lấy dân
làm gốc” và đã đề ra phương châm:
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”; Ban hành Pháp lệnh dân chủ ở
TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (10/2019) 29

SỰ KIỆN - DƯ LUẬN
cơ sở và triển khai thực hiện trên
thực tiễn là hoạt động quan trọng
đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện
vọng của nhân dân, góp phần giải
quyết những vấn đề bức xúc của
người dân, vì vậy việc thực hiện Pháp
lệnh dân chủ ở cơ sở được nhân dân
hưởng ứng nhiệt tình và tích cực
thực hiện. Để nâng cao hiệu quả
thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở ở
Hải Dương, thiết nghĩa cần thực hiện
một số khuyến nghị sau:
Thứ nhất, tăng cường phổ biến,
tuyên truyền về quan điểm làm
chủ của Đảng, về mục tiêu phát
huy quyền làm chủ của nhân dân.
Cần nâng cao trình độ dân trí cũng
như nhận thức của các tầng lớp
nhân dân về đường lối, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước
nói chung và về tầm quan trọng
của việc thực hành dân chủ nói
riêng là việc làm vô cùng quan
trọng và cần thiết. Cần tuyên
truyền sâu rộng trong nhân dân về
các thiết chế dân chủ, nội dung
các quyền làm chủ cũng như cơ
chế, cách thức để người dân hiểu
và thực hiện được quyền làm chủ
của mình. Đặc biệt trong điều kiện
nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, các quyền công dân trên cơ
sở quyền con người ngày càng
được đề cao và bảo vệ, người dân
càng cần hiểu biết hơn về các
quyền dân chủ của mình cũng
như cách thức để thực hiện các
quyền đó trên thực tế.
Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật
và văn bản quản lý về quyền dân
chủ của công dân. Điều 8 Hiến

pháp năm 2013 của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã
quy định nguyên tắc “Quản lý bằng
pháp luật”, trong điều kiện nhà
nước pháp quyền, pháp luật càng
giữ vai trò quan trọng. Để phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, góp
phần xây dựng Nhà nước xã hội
chủ nghĩa theo đúng nghĩa “của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân” thì công tác xây dựng, hoàn
thiện hệ thống pháp luật là nhiệm
vụ quan trọng của các cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật
của Nhà nước ta nhìn chung còn
bộc lộ một số bất cập, hạn chế nhất
định, sự mâu thuẫn, chồng chéo về
nội dung, chưa bảo đảm thực sự
đầy đủ cho việc thực hiện các
quyền dân chủ của công dân trên
thực tế. Thể chế một cách cụ thể
các quyền dân chủ của người dân,
quy định cách thức, hướng dẫn cụ
thể để người dân có ý thức, có khả
năng, có trách nhiệm phát huy dân
chủ và quyền làm chủ của mình
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội. Cần xây dựng hệ thống pháp
luật và các văn bản quản lý phải
đảm bảo dân chủ, được thực hiện
đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội “Bảo
đảm để nhân dân tham gia ở tất cả
các khâu của quá trình đưa ra những
quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc
sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến,
tham gia thảo luận, tranh luận đến
giám sát quá trình thực hiện. Thực
hiện xây dựng những văn bản pháp
luật liên quan trực tiếp đến quyền
làm chủ của nhân dân” 4.

Thứ ba, đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của hệ
thống chính trị ở cơ sở. Cấp xã là
cấp cơ sở, cấp cuối cùng trong hệ
thống các cấp chính quyền ở Việt
Nam, nhưng đó lại là cấp gần dân
nhất, sát dân nhất, trực tiếp giải
quyết các vấn đề liên quan đến
người dân, cũng là cấp có thể bảo
đảm quyền dân chủ của người dân
một cách trực tiếp nhất. Thực tế
cho thấy, hiện nay hệ thống chính
trị ở cơ sở nhìn từ Hải Dương cũng
như nhiều địa phương khác còn
nhiều mặt yếu kém, bất cập trong
công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức
thực hiện và vận động nhân dân. Ở
nhiều địa phương, tình trạng tham
nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội
bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ
của dân, vừa không giữ đúng kỷ
cương, phép nước xảy ra ở nhiều
nơi, thậm chí có những nơi nghiêm
trọng, nhiều vụ việc liên quan đến
quyền lợi của dân không được giải
quyết một cách triệt để, trở thành
điểm nóng, lại là cơ hội cho lực
lượng phản động lợi dụng gây rối,
mất đoàn kết... Vì vậy, đối với hệ
thống chính trị cơ sở, để nâng cao
hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực
hiện tốt quyền dân chủ của người
dân, trước hết cần đổi mới về tổ
chức và phương thức lãnh đạo của
cấp ủy Đảng cơ sở; kiện toàn cơ
cấu tổ chức bộ máy chính quyền
cấp cơ sở theo hướng gọn nhẹ,
chất lượng, đảm bảo quản lý hiệu
quả các vấn đề kinh tế - xã hội phát
sinh ở cơ sở; Đổi mới tổ chức và
nâng cao hiệu quả hoạt động của
các đoàn thể chính trị - xã hội.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương, Hà Nội, 2016, tr.169
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Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao năng lực của đội ngũ
cán bộ, công chức cấp xã. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cán
bộ là gốc của mọi vấn đề… Mọi
việc thành công hay thất bại đều
là do cán bộ tốt hay xấu mà ra.
Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở muốn
thực hiện được một cách hiệu quả
phải thông qua con người, trước
hết và chủ yếu là đội ngũ cán bộ,
công chức ở cơ sở. Bộ máy chính
quyền cơ sở có hoàn thiện, hiện
đại đến đâu, thủ tục hành chính
hợp lý mà đội ngũ cán bộ, công
chức không đủ tầm để thực hiện
nhiệm vụ thì bất kì việc gì ở cơ sở
cũng không thực hiện được. Chính
vì vậy, để Pháp lệnh dân chủ ở cơ
sở đạt được kết quả tốt, đảm bảo
thực thi dân chủ ở cơ sở, trước tiên
cần xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức cơ sở với cơ cấu hợp lý,
chuyên nghiệp, có năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm
chất đạo đức tốt và đủ năng lực thi
hành nhiệm vụ công vụ, tận tụy
phục vụ sự nghiệp phát triển đất
nước và phục vụ nhân dân. Để cán
bộ, công chức ở cấp xã nói riêng
thực sự là “công bộc của dân” làm
việc vì lợi ích của nhân dân và Nhà
nước, góp phần xây dựng niềm tin
của nhân dân vào Đảng, trước hết
cần: Thực hiện nghiêm chế độ
tuyển dụng cán bộ, công chức ở
cơ sở, thực hiện quy chế mới về
đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối
với cán bộ, công chức để nâng cao
chất lượng hoạt động công vụ.
Tuyển dụng cán bộ, công chức cơ
sở phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí,

cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh
cán bộ, công chức. Trẻ hóa đội ngũ
cán bộ, công chức cấp cơ sở, chăm
lo công tác đào tạo, bồi dưỡng,
giải quyết hợp lý và đồng bộ chính
sách đối với cán bộ, công chức cơ
sở. Coi trọng công tác giáo dục
đạo đức và phẩm chất chính trị
cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ
sở để nâng cao lòng yêu nước, yêu
chế độ, niềm tự hào dân tộc và
tinh thần trách nhiệm, thái độ
phục vụ nhân dân của đội ngũ cán
bộ, công chức cơ sở. Bên cạnh đó
cần tăng cường công tác kiểm tra,
thực hiện nghiêm túc nguyên tắc
tập trung dân chủ và quy chế làm
việc; tăng cường công tác giáo
dục rèn luyện, nâng cao phẩm
chất đạo đức cách mạng của cán
bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện
tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư,
Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về
công tác xây dựng Đảng hiện nay”.
Thứ năm, tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, phát huy quyền
làm chủ của nhân dân và các tổ
chức chính trị - xã hội. Đại hội
Đảng lần thứ XII nhấn mạnh: “Đẩy
mạnh dân chủ hóa xã hội để phát
huy quyền làm chủ của nhân dân,
vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế
giám sát và phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội; Quy định về việc
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội và nhân dân góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền; Quy định về giám sát đảng

viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính
trị, Ban Bí thư quản lý và các quy
định, quy chế khác”5. Để Pháp lệnh
dân chủ ở cơ sở được thực hiện
triệt để, cần phát huy dân chủ và
quyền làm chủ của nhân dân, của
công luận trong công tác kiểm tra,
giám sát, đấu tranh phát hiện,
ngăn chặn những hiện tượng vi
phạm. Phải làm cho người dân
hiểu rõ mục đích của việc thực
hiện dân chủ ở cơ sở là phát huy
quyền làm chủ trực tiếp của chính
mình và của toàn xã hội. Mặt khác,
cần cụ thể hóa Pháp lệnh dân chủ
ở cơ sở bằng những quy định cụ
thể, những điều dân biết, dân bàn,
dân làm, dân kiểm tra để nhân dân
phát huy quyền làm chủ của mình
với tư cách là chủ thể của xã hội.
Dân chủ là một trong những
biểu hiện quan trọng của bản chất
Nhà nước Việt Nam, thực hiện hiệu
quả Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở
chính là một hoạt động quan
trọng để thể hiện bản chất dân
chủ của nhà nước xã hội chủ
nghĩa, bảo đảm và bảo vệ các
quyền dân chủ của người dân. Từ
những thành công và những tồn
tại còn biểu hiện trong thực hiện
Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở tại tỉnh
Hải Dương, những khuyến nghị
trên đây sẽ góp phần bảo đảm
thực hiện ngày càng tốt hơn các
thiết chế dân chủ trong điều kiện
xây dựng nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
không chỉ tại tỉnh Hải Dương mà
còn có thể vận dụng vào nhiều địa
phương khác có điều kiện, đặc
điểm tương đồng.v

5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII: Sđd, tr 170
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Thông tin xấu độc trên môi trường mạng:

Nhận diện và giải pháp xử lý
TỐNG TUẤN MINH
Trưởng phòng Báo chí địa phương Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông

hời gian gần đây, trong sự
bùng nổ toàn cầu về
Internet, Việt Nam cũng
như mọi quốc gia trên thế
giới đã có những bước phát triển
mạnh mẽ. Lượng thông tin được
đăng tải trên mạng liên tục tăng
hàng ngày, hàng giờ, mang đến cho
người đọc số lượng thông tin
khổng lồ, làm phong phú thêm kho
kiến thức vô tận của nhân loại nói
chung và người Việt Nam nói riêng.

T

Môi trường mạng có khái niệm
khá rộng, tùy theo các chuyên
ngành nghiên cứu khác nhau có
thể tiếp cận khái niệm này theo
những góc độ khác nhau, trong
lĩnh vực thông tin và truyền thông,
có thể hiểu thông tin trên mạng là
tập hợp những thông tin phản
ánh quan điểm, mối quan hệ giữa
con người với xã hội trên nền tảng
Internet.
Tại Việt Nam, thông tin trên
môi trường mạng có thể chia làm
2 luồng chính, luồng thứ nhất
gồm báo điện tử và các mạng xã
hội trong nước được cấp phép
theo luật và các quy định khác của
pháp luật Việt Nam; luồng thứ hai
là thông tin được chia sẻ, đăng tải
trên các dịch vụ của nước ngoài
được cung cấp xuyên biên giới
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vào Việt Nam như: Facebook,
YouTube Twitter, Flickr, Google
Plus, WhatsApp, Skype, Qzone,
WeChat, Baidu Tieba, Instagram…
và các trang thông tin điện tử có
máy chủ ở nước ngoài, có tên
miền quốc tế.
Tính đến thời điểm hiện tại,
Cục Phát thanh Truyền hình và
Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và
Truyền thông đã thực hiện việc
cấp phép đối với 455 Mạng xã hội
trong nước, 1.575 Giấy phép trang
thông tin điện tử tổng hợp (trong
đó Cục PTTH&TTĐT cấp 380 giấy
phép, số còn lại do các Sở Thông
tin và Truyền thông cấp). Nhìn
chung, trong thời gian vừa qua,
những tổ chức, doanh nghiệp
trong nước được cấp phép thực
hiện khá nghiêm chỉnh các quy
định về cung cấp, trao đổi thông
tin trên mạng, những vi phạm xảy
ra mang nhiều tính chất khách
quan, do chưa nắm vững các quy
định pháp luật.
Mặc dù số lượng giấy phép
được cấp cho các doanh nghiệp
trong nước là khá lớn nhưng thực
tế cho thấy người dùng Việt Nam
lại chủ yếu sử dụng các dịch vụ
của nước ngoài cung cấp qua biên
giới là Facebook, Instagram,

YouTube. Qua các số liệu thống kê,
tại Việt Nam tính đến thời điểm
hiện tại có khoảng 60 triệu tài
khoản Facebook, 30 triệu tài
khoản YouTube. Dịch vụ Zalo do
một công ty trong nước cung cấp
cũng thu hút khá nhiều tài khoản
tham gia (khoảng 47 triệu tài
khoản), tuy nhiên bản thân công
ty cấp dịch vụ này (VNG) cũng chỉ
coi đây là 1 dịch vụ OTT. Một số
mạng xã hội trong nước khác
cũng có số lượng người tham gia
khá đông như Tinhte, Otofun,
Webtretho… lại có tính chuyên
biệt khá rõ ràng trong mỗi lĩnh
vực. Nội dung thông tin xấu độc
chủ yếu xuất hiện trên nền tảng
dịch vụ nước ngoài cung cấp
xuyên biên giới vào Việt Nam.

Tính hai mặt của thông
tin trên mạng
Những giá trị tích cực:
Ngày nay, thông tin trên mạng
đã trở nên phổ biến, mang lại
nhiều giá trị tích cực cho công
chúng và xã hội. Thông tin trên
mạng là một trong những cách tốt
nhất để giới thiệu bản thân đến
tất cả mọi người, bày tỏ cảm xúc
của bản thân, chia sẻ quan điểm
cá nhân, gắn kết cộng đồng giúp
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thích nghi tốt hơn với sự thay đổi
và vượt qua những áp lực và stress
trong cuộc sống, tìm kiếm những
cơ hội phát triển khả năng của
mình, gặp gỡ và giao lưu với tất cả
mọi người trên thế giới.
Là kho thông tin phong phú
giúp cho cá nhân dần cải thiện kỹ
năng sống và trau dồi kiến thức và
là kênh giải trí hữu hiệu.
Bên cạnh đó, thông tin trên
mạng, mạng xã hội là một môi
trường kinh doanh lý tưởng, đầy
tiềm năng, giúp người sử dụng
bán hàng online hay quảng cáo
những sản phẩm của công ty,
doanh nghiệp và tìm kiếm khách
hàng tiềm năng.
Đồng thời thông tin trên mạng,
mạng xã hội là kênh chuyển tải
thông tin nhanh chóng, cập nhật
tin tức, kiến thức cho công chúng,
là nguồn tin phong phú, đầu tiên
và đa chiều, là nơi chia sẻ thông tin
rộng rãi giúp nhà báo có nhiều cơ
hội để khai thác thông tin thuận
lợi. Nhiều vụ việc xuất phát từ
mạng xã hội, trở thành nguồn tin
của nhiều tác phẩm báo chí gây
tiếng vang, có tác động lớn đến
công chúng.
Mặt trái của thông tin trên
mạng:
Thông tin trên mạng được ví
như con dao 2 lưỡi ẩn chứa nhiều
vấn đề bất cập và hiểm họa khó
lường đối với người sử dụng
không đúng mục đích. Thực tế,
bên cạnh các thông tin bổ ích, có
giá trị đối với xã hội thì còn vô số
thông tin, hình ảnh có nội dung

xấu độc (được quy định cụ thể tại
khoản 1, điều 5 Nghị định
72/2013/NĐ-CP).
Thông tin xấu độc tán phát
trên mạng là những thông tin bịa
đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc
vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm
lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có
một phần sự thật nhưng được đưa
tin với dụng ý xấu, phân tích và
định hướng dư luận bằng luận
điệu sai trái, thù địch. Một số
thông tin chưa được kiểm chứng,
thông tin sai sự thật gây ảnh
hưởng đến cá nhân, tổ chức; một
số thông tin có những ngôn từ thô
tục nội dung phản cảm, thậm chí
soi mói, bình phẩm chủ quan
chuyện đời tư của người khác, xúc
phạm danh dự, nhân phẩm của
nhiều cá nhân, gây bức xúc trong
dư luận xã hội; vi phạm chuẩn
mực đạo đức, văn hóa, thuần
phong mỹ tục; kích động đồi trụy,
bạo lực, bôi nhọ đời tư, vu
khống…; Nghiêm trọng hơn, các
thế lực thù địch còn đăng tải các
thông tin xuyên tạc sự thật lịch sử,
phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá
đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước, phủ nhận
thành tựu của công cuộc đổi mới,
bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng
chí lãnh đạo cấp cao của Đảng,
Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội
bộ, tìm mọi cách thúc đẩy “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta
trên mọi lĩnh vực.
Tình trạng thông tin xấu độc
phát tán tràn lan trên mạng trong
thời gian gần đây đã trở thành vấn

đề nóng, gây bức xúc trong xã hội,
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
trật tự, an toàn xã hội, làm ảnh
hưởng lòng tin của nhân dân đối
với chính quyền, đòi hỏi các cơ
quan quản lý Nhà nước phải tăng
cường công tác kiểm tra, phát
hiện và xử lý vi phạm.

Nhận diện thông tin
xấu, độc
Những thông tin sai trái, bịa
đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật,
lẫn lộn đúng sai, thật giả, hoặc có
một phần sự thật nhưng được đưa
tin với dụng ý xấu, thông tin chưa
được kiểm chứng gây ảnh hưởng
đến cá nhân, tổ chức; thông tin có
những ngôn từ thô tục, nội dung
phản cảm, xúc phạm danh dự,
nhân phẩm cá nhân, uy tín của tổ
chức, vi phạm chuẩn mực đạo đức,
văn hóa, thuần phong mỹ tục; kích
động đồi trụy, bạo lực... được coi là
thông tin xấu, độc.
Mặc dù thông tin xấu độc có
nhiều hình thức, nhiều biểu hiện
đa dạng, nhưng tập trung chủ yếu
dưới 10 dạng sau:
- Thông tin chống phá nền
tảng tư tưởng của Đảng và cách
mạng Việt Nam, hòng phủ định
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh;
- Xuyên tạc đường lối xây dựng
Chủ nghĩa xã hội, đường lối bảo vệ
Tổ quốc và đường lối đối ngoại
của Đảng ta, phủ nhận những
thành tựu của sự nghiệp đổi mới;
- Xuyên tạc lịch sử dân tộc, nhất
là lịch sử các cuộc kháng chiến,
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các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ
quốc của nhân dân ta;
- Xuyên tạc thân thế và sự
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
phủ nhận công lao to lớn của
Người đối với sự nghiệp cách
mạng của Đảng và dân tộc ta; Vu
cáo, bôi nhọ, giả mạo các đồng chí
lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà
nước, tướng lĩnh trong quân đội
gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ,
gieo rắc hoài nghi, thiếu tin tưởng
trong quần chúng nhân dân;
- Lợi dụng điểm nóng kích
động, kêu gọi biểu tình, phá hoại
sự thống nhất quốc gia, dân tộc,
gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, chia rẽ
tôn giáo, chia rẽ sắc tộc, thúc đẩy
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ;
- Truyền bá lối sống ích kỷ vụ
lợi, xa hoa, trụy lạc, bạo lực và thù
hận đối với cá nhân và tổ chức;
- Phá hoại bản sắc văn hóa dân
tộc, tuyên truyền, áp đặt các giá trị
văn hóa và lối sống phương Tây;
- Lừa đảo trên mạng, đánh cắp
thông tin, mật khẩu, phát tán
virus;
- Xúc phạm danh dự, nhân
phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân;
- Thông tin quảng cáo sai sự
thật, vi phạm nghiêm trọng các
quy định pháp luật về quảng cáo.
Qua nghiên cứu, nguyên nhân
sâu xa của các thông tin xấu độc
đều xuất phát từ những yếu tố cơ
bản sau:
Nguyên nhân về chính trị: Các
thế lực thù địch lợi dụng tính
nhanh nhạy, lan tỏa của mạng xã
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hội để thực hiện việc đưa các
thông tin có nội dung chống phá
trực tiếp đến sự ổn định của chính
quyền nhân dân, gây mất ổn định
xã hội, chia rẽ các tầng lớp nhân
dân, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ dân
tộc, hòng làm suy yếu chính
quyền nhân dân, gây mất an ninh,
trật tự xã hội.
Nguyên nhân về kinh tế: Một
số cá nhân tổ chức vì lợi nhuận đã
thực hiện việc quảng cáo sản
phẩm, dịch vụ trái pháp luật trên
Facebook, YouTube, nhiều sản
phẩm, dịch vụ có tác dụng không
đúng với quảng cáo xuất hiện tràn
lan trên mạng xã hội Facebook,
YouTube. Thậm chí một số cá nhân
tổ chức cung cấp các dịch vụ vi
phạm pháp luật trên các ứng dụng
được cung cấp bởi các công ty
nước ngoài (cờ bạc, ma túy, mại
dâm…). Phía các công ty cung cấp
dịch vụ nước ngoài cũng tìm mọi
cách để lôi kéo làm tăng số lượng
người sử dụng dịch vụ, tăng quảng
cáo và trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Nguyên nhân về xã hội: Mặc
dù mới tham gia vào các mạng xã
hội được cung cấp qua biên giới
nhưng số lượng người dùng Việt
Nam đã tăng đáng kể. Ý thức đối
với việc cung cấp và sử dụng
thông tin chưa cao, người dùng
Việt Nam chưa xây dựng cho bản
thân sự “đề kháng” nhất định đối
với những nội dung thông tin xấu
độc. Một số bộ phận vẫn chủ động
tìm đọc những thông tin giật gân,
phản cảm; cùng với thuật toán của
nhà cung cấp dịch vụ giới thiệu
cho người dùng những thông tin
tương tự những thông tin đã tìm
kiếm càng làm cho số lượng thông

tin xấu độc được đưa đến người
dùng tăng theo cấp số nhân

Một số vi phạm và kết
quả xử lý
Qua theo dõi, trong những
năm gần đây, tình trạng phát tán
thông tin xấu độc diễn ra khá phổ
biến nhưng chỉ tập trung ở các
trang thông tin điện tử có tên
miền quốc tế và các mạng xã hội
do nước ngoài cung cấp xuyên
biên giới là Facebook và YouTube.
Mặc dù hành vi vi phạm về
đăng tải nội dung xấu độc rất đa
dạng (10 hình thức vi phạm chủ
yếu như đã nêu ở trên), nhưng
việc xử phạt vi phạm hành chính
của lực lượng thanh tra thông tin
và truyền thông vẫn chỉ chủ yếu
tập chung trong các hành vi xúc
phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín
của tổ chức, cá nhân khi người bị
xâm phạm có đơn đề nghị giải
quyết, vụ việc tự phát hiện chiếm
tỷ lệ rất nhỏ. Các hành vi vi phạm
chủ yếu là: Cung cấp thông tin sai
sự thật; Giả mạo trang thông tin
điện tử của tổ chức, cá nhân khác;
Thu thập, xử lý và sử dụng thông
tin của tổ chức, cá nhân khác mà
không được sự đồng ý. Quảng cáo
sản phẩm cấm quảng cáo và
quảng cáo có điều kiện không
đúng quy định; Lưu trữ, truyền
đưa thông tin xúc phạm uy tín,
danh dự của tổ chức, cá nhân
khác; Sử dụng tên miền quốc tế
không thông báo cho cơ quan
quản lý có thẩm quyền.
Trong năm 2017 và 2018,
Thanh tra Bộ xử lý 15 vụ, trong đó
có 04 vụ xử phạt hành chính (hồ
sơ do cơ quan công an chuyển
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sang sau khi đã điều tra xác định
rõ cá nhân, tổ chức vi phạm) cả 04
hồ sơ đều xử phạt VPHC về các
hành vi xúc phạm danh dự nhân
phẩm của cá nhân, giả mạo trang
thông tin điện tử của tổ chức khác.
Các vụ việc còn lại (11 vụ việc)
chuyển Cục PTTH&TTĐT để thực
hiện yêu cầu Facebook gỡ bỏ tài
khoản do không xác định được
chủ thể vi phạm.
Cục Phát thanh Truyền hình và
Thông tin điện tử là đơn vị vừa
được giao chức năng thanh tra
vừa là đơn vị được Bộ TT&TT giao
làm đầu mối để liên hệ với các
công ty cung cấp dịch vụ xuyên
biên giới, công tác xử lý vi phạm
của những năm gần đây cũng gặp
nhiều khó khăn. Công tác chủ yếu
vẫn tập trung vào việc ngăn chặn,
gỡ bỏ dịch vụ, thông tin sai trái,
phản động, vi phạm pháp luật Việt
Nam trên các nền tảng xuyên biên
giới vào Việt Nam. Hiện nay, Cục
PTTH&TTĐT đã thiết lập được đầu
mối, cơ chế phối hợp với Google,
Facebook trong việc ngăn chặn,
gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm
pháp luật Việt Nam. Theo yêu cầu
của Cục PTTH&TTĐT Google đã
ngăn chặn và gỡ bỏ 8.000 video vi
phạm. Trong đó ngoài các video
riêng lẻ, YouTube đã gỡ bỏ 15
kênh YouTube đăng tải nội dung vi
phạm pháp luật. Facebook đã gỡ
bỏ 193 tài khoản giả mạo, 201 tài
khoản nói xấu, bôi nhọ, tuyên
truyền chống phá Đảng, Nhà nước
Việt Nam, gỡ 2.444 links phát
ngôn gây thù hận, bôi nhọ. Mặc
dù vậy, số tài khoản, video clip
được YouTube, Google gỡ bỏ so
với yêu cầu của Cục PTTH&TTĐT

còn chiếm tỷ lệ thấp. Việc ngăn
chặn, xử lý thông tin phản động,
xấu độc, vi phạm pháp luật Việt
Nam trên mạng Internet trong
thời gian qua còn gặp nhiều khó
khăn, phức tạp và chưa thật sự
hiệu quả.

Những khó khăn vướng
mắc trong việc xử lý vi
phạm của lực lượng
Thanh tra Thông tin và
Truyền thông
Công tác phát hiện, xử lý vi
phạm đối với các nội dung xấu
độc trên mạng trong thời gian qua
của lực lượng thanh tra TT&TT mặc
dù đã đạt được một số kết quả
nhất định nhưng vẫn chưa đáp
ứng yêu cầu công tác quản lý. Kết
quả xử lý vi phạm chưa cao chủ
yếu xuất phát từ những khó khăn
thực tế sau:
- Quy định pháp luật về thủ tục
xử phạt vi phạm hành chính hết
sức chặt chẽ, trong khi thực tế
những vi phạm trên môi trường
mạng lại mang tính chất ẩn danh.
Việc thu thập tài liệu, chứng cứ để
xác định cá nhân, tổ chức vi phạm
gặp rất nhiều khó khăn, có những
thủ tục chưa được pháp luật quy
định cụ thể, nhất là việc thu thập
và đánh giá chứng cứ điện tử. Quá
trình xử lý đòi hỏi nhiều thời gian,
công sức, trong khi đối tượng vi
phạm dễ dàng xóa dấu vết, chứng
cứ, gây khó khăn trong việc xử lý
vi phạm. Hệ thống VBQPPL liên
quan đến công tác quản lý thông
tin trên mạng còn bất cập, chưa
theo kịp sự phát triển của thực tế,
bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế;
chưa cụ thể hóa, bao quát hết các

đối tượng và hoạt động cần quản
lý, hành vi sai phạm, chế tài xử lý
chưa bảo đảm tính răn đe. Quy
trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
các VBQPPL trên lĩnh vực này theo
quy định hiện hành mất nhiều
thời gian, dẫn đến việc quy định
vừa sửa đổi, bổ sung xong đã bắt
đầu lạc hậu, gây khó khăn cho
công tác quản lý. Các mạng xã hội
nước ngoài liên tục cập nhật, bổ
sung các tính năng mới giúp cho
việc kết nối, trao đổi, chia sẻ
thông tin giữa người dùng mạng
xã hội trở nên rất tiện lợi, dễ dàng
và có độ chính xác rất cao theo
từng nhóm đối tượng về độ tuổi,
giới tính, quan điểm chính trị, tôn
giáo, sở thích, mối quan tâm
chung, công việc, khu vực, địa
điểm... Các tính năng này cũng
thường xuyên bị các đối tượng
xấu và các thế lực thù địch lợi
dụng để vi phạm pháp luật và
hoạt động chống phá nhà nước.
- Mô hình chỉ đạo, quản lý
thông tin trên mạng hiện nay hầu
như dựa theo mô hình quản lý báo
chí truyền thống nên còn nhiều
bất cập. Các giải pháp quản lý
chưa đồng bộ, thụ động, xử lý hậu
quả khi sự việc, tin đồn đã xảy ra,
chứ chưa chủ động định hướng,
cung cấp thông tin tích cực, chính
thống trên mạng, nắm bắt và dẫn
dắt dư luận.
- Lực lượng thanh tra làm công
tác phát hiện, xử lý vi phạm còn rất
mỏng. Phòng Thanh tra Báo chí và
Thông tin trên mạng của Thanh tra
Bộ chỉ có 4 người (bao gồm cả
lãnh đạo phòng) phải đảm nhiệm
tất cả các công tác phát hiện, xử lý
vi phạm trong lĩnh vực báo in, báo
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nói, báo hình, báo điện tử và
thông tin trên mạng. Lực lượng
thanh tra các Sở TT&TT còn mỏng
hơn, lại phải đảm nhiệm tất cả các
lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở,
số cán bộ có kinh nghiệm giải
quyết rất ít ỏi, đa số cán bộ các Sở
TT&TT đều mới nhận công tác
hoặc điều động, luân chuyển nên
còn thiếu kinh nghiệm xử lý.
- Về thi hành, cưỡng chế thi
hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính:
Hiện nay, gặp nhiều khó khăn,
chưa triệt để, còn một số lượng
không nhỏ quyết định chưa được
chấp hành do: đối tượng không tự
giác chấp hành quyết định xử
phạt, không có việc làm ổn định,
bỏ địa phương đi làm ăn xa, không
có tài sản để thực hiện cưỡng chế.
Công tác cưỡng chế tài sản còn
phức tạp, khó thực hiện nên một
số trường hợp đã hết thời hạn
chấp hành quyết định. Một số
trường hợp vi phạm không bị tạm
giữ phương tiện, giấy tờ… nên
không ít các đối tượng không
chấp hành quyết định xử phạt.
- Thực tế công tác của Thanh
tra Bộ cũng như các Sở đều chưa
chủ động kiểm tra, phát hiện nội
dung xấu độc. Nguồn xử lý chủ
yếu căn cứ vào đơn tố cáo của cá
nhân, tổ chức hoặc do cơ quan
công an chuyển sang xử phạt
hành chính, nguyên nhân chủ yếu
do chưa có công cụ hỗ trợ việc rà
soát, phát hiện nội dung vi phạm.
- Công tác phối hợp giữa các
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đơn vị của Bộ TT&TT và với các cơ
quan liên quan chưa chặt chẽ, còn
xuất hiện tư tưởng đùn đẩy trách
nhiệm giữa các cơ quan với nhau
dẫn đến việc xử lý vi phạm còn
chậm trễ, chưa kịp thời.

Một số giải pháp trong
việc phát hiện và xử lý
thông tin xấu độc trong
thời gian tới
Nội dung thông tin xấu độc đa
dạng, phức tạp làm ảnh hưởng
mọi mặt của đời sống xã hội, việc
ngăn chặn ảnh hưởng của nó phải
có sự phối hợp của các ngành
(Chủ lực là lực lượng công an và
thanh tra TT&TT). Đa số các vụ việc
vi phạm là nghiêm trọng, đủ cơ sở
để xử lý hình sự về các hành vi
tương ứng, thuộc phạm vi, thẩm
quyền xử lý của lực lượng Công an.
Như đã phân tích ở trên, việc phát
hiện và xử lý hành chính đối với
hành vi vi phạm là rất cần thiết
nhưng không phải là duy nhất.
Mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoặc
giảm thiểu sự ảnh hưởng của
thông tin xấu độc đối với xã hội.
Trong thời gian tới, các Sở
TT&TT cần tiếp tục chú trọng công
tác phát hiện nguồn phát tán
thông tin xấu độc, nhất là các đối
tượng sản xuất, phát tán nội dung
xấu độc cư trú trên địa bàn.
Thường xuyên rà soát, phát hiện
các nội dung thông tin sai sự thật,
có nội dung xuyên tạc tình hình
kinh tế, xã hội của địa phương, nói
xấu bôi nhọ, xúc phạm uy tín,
danh dự lãnh đạo, phối hợp với

các cơ quan chức năng kịp thời có
hình thức xử lý phù hợp.
Áp dụng chặt chẽ các quy định
pháp luật trong việc xử lý vi phạm.
Quy trình xử lý đối với nội dung
thông tin xấu độc có thể thực hiện
theo các bước sau:
- Thu thập thông tin xấu độc
(qua rà soát, tin báo, đơn trình báo)
- Thực hiện lập vi bằng trong
quá trình thu thập chứng cứ điện
tử (kể cả trong các trường hợp giải
quyết đơn khiếu nại, tố cáo)
- Xác minh đối tượng thực hiện
hành vi vi phạm và xử lý theo quy
định pháp luật. Việc xử lý không
nhất thiết áp dụng biện pháp xử
phạt hành chính, đối với các đối
tượng là công chức, viên chức
đang công tác có thể phối hợp với
cơ quan quản lý đối tượng để giáo
dục, thuyết phục.
Trong trường hợp không đủ
căn cứ xác định đối tượng vi
phạm, đề nghị chuyển hồ sơ, tài
liệu về Cục PTTH&TTĐT để thực
hiện yêu cầu Facebook, YouTube
tháo gỡ (đối với vụ việc tự phát
hiện) hoặc hướng dẫn người khiếu
nại tố cáo thực hiện chức năng
“báo xấu” để gỡ bỏ.
Tăng cường hơn nữa công tác
phối hợp giữa lực lượng thanh
tra TT&TT với các cơ quan liên
quan, nhất là lực lượng công an,
ban hành quy chế phối hợp
trong việc phát hiện, xử lý thông
tin xấu độc.v
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Giáo dục đạo đức, lối sống tích cực
cho sinh viên trước tác động
của mạng xã hội
ThS. HỒNG HẠNH

Mạng xã hội
Mạng xã hội theo tiếng Anh
được viết là: social network; được
xây dựng trên cơ sở xây dựng các
thông tin cá nhân và những người
cùng tham gia. Năm 1995 với sự ra
đời của trang Classmate.com với
mục đích kết nối bạn học, đây là
trang mạng xã hội có tính chất
tiền đề quan trọng cho sự phát
triển các trang mạng xã hội sau
này, như các trang web:
AsianAvenue.com,
BlackPlanet.com, Migente.com,
LiveJournal.com và LunarStorm.se,
Ryze.com,
Friendster.com,
MySpace.com,
Facebook.com,
Twitter.com.
Mạng xã hội bắt đầu phát triển
ở Việt Nam từ năm 2006, đến nay
có khoảng hơn 300 trang mạng xã
hội khác nhau đã đăng ký hoạt
động. Trong đó, Facebook là mạng
xã hội phổ biến nhất vì nhờ có
thiết kế thuận lợi cho người sử
dụng khi tạo lập tài khoản cá
nhân, cũng như những tính năng
trao đổi thông tin, bày tỏ cảm xúc,
quan điểm cá nhân cũng như
những người cùng nhóm, cùng sở
thích… nên đã thu hút được nhiều

thành viên tham gia. Tiếp sau
Facebook là các trang MySpace và
Twitter, các blog (nổi bật ở nội
dung đăng tải, như nội dung dài
hơn và có độ chuyên sâu về một
vấn đề cụ thể)…
Với cơ chế hoạt động của
mạng xã hội có tính chất tương
tác cao, “cư dân mạng” dễ dàng
chia sẻ những thông tin cá nhân
với nhau, nên đã thu hút số người
tham gia ngày càng đông, trong
đó có giới trẻ. Điều này đã tạo ra
những mặt thuận lợi cho mọi
thành viên khi tham gia mạng xã
hội đó là có thể chia sẻ cũng như
tìm kiếm những thông tin cần

thiết phục vụ nhu cầu hoạt động
riêng của mỗi người. Theo đó, bên
cạnh những thông tin chính
thống, bổ ích, có tính giáo dục;
còn có các thông tin không chính
thống, sai sự thật, xuyên tạc, cổ
xúy cho lối sống lệch chuẩn cũng
được đưa lên mạng xã hội với các
mục đích khác nhau. Vì vậy, mạng
xã hội đang có ảnh hưởng lớn đến
đời sống xã hội cả mặt tích cực và
cả những mặt tiêu cực của nó, đặc
biệt là giới trẻ.
Mạng xã hội đang là một vấn đề
“nóng bỏng” được nhiều người,
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm.
Do đó, khi nói về vấn đề này, có
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nhiều cách quan niệm khác nhau
về nó. Ví dụ theo từ điển Wikipedia
tiếng Việt thì mạng xã hội, hay gọi
là mạng xã hội ảo, là dịch vụ nối kết
các thành viên cùng sở thích trên
Internet lại với nhau với nhiều mục
đích khác nhau không phân biệt
không gian và thời gian. Những
người tham gia vào mạng xã hội
còn được gọi là cư dân mạng. Với
cách hiểu như vậy, mạng xã hội
được chú trọng đến là những
người có chung sở thích và cùng
tham gia trên Internet. Những
người tham gia mạng xã hội vừa là
thành viên (cư dân mạng) vừa là
những người tạo ra nội dung
phong phú của mạng xã hội.
Ở góc độ công tác quản lý Nhà
nước, Nghị định số 72/2013/NĐCP của Chính phủ về Quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
thông tin trên mạng xác định:
“Mạng xã hội (social network) là hệ
thống thông tin cung cấp cho
cộng đồng người sử dụng mạng
các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử
dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi
thông tin với nhau, bao gồm dịch
vụ tạo trang thông tin điện tử cá
nhân, diễn đàn (forum), trò
chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ
âm thanh, hình ảnh và các hình
thức dịch vụ tương tự khác”1. Quy
chế Quản lý, cung cấp và sử dụng
dịch vụ Internet trong quân đội
nhân dân Việt Nam quan niệm:

“Mạng xã hội là hệ thống thông
tin cung cấp cho cộng đồng người
dùng mạng các dịch vụ lưu trữ,
cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia
sẻ và trao đổi thông tin với nhau,
bao gồm dịch vụ tạo trang thông
tin điện tử cá nhân, diễn đàn, trò
chuyện trực tuyến, chia sẻ âm
thanh, hình ảnh và các hình thức
dịch vụ tương tự khác”.
Với các cách tiếp cận khác nhau
mà có nhiều cách định nghĩa khác
về mạng xã hội, nhưng các quan
niệm này đều có những điểm
chung: mạng xã hội là nơi các
thành viên có sự liên kết với nhau
trên một không gian “ảo” thông
qua Internet; mạng xã hội tồn tại
dựa trên sự liên kết giữa các thành
viên với nhau; sự liên kết giữa các
thành viên trong mạng xã hội đã
phá vỡ những ngăn cách về địa lý,
ngôn ngữ, giới tính, quốc gia nhờ
vào sự kết nối Internet toàn cầu;
thông tin được các thành viên đưa
ra có thể được người khác tìm
kiếm, chia sẻ, truyền tải đến các
thành viên khác tham gia mạng xã
hội. Những điều này đã tạo ra
được những thế mạnh vượt trội
của mạng xã hội, cũng như những
tác hại của nó.
Theo đó, mạng xã hội (social
network) là không gian “ảo” được
xây dựng trên cơ sở của sự kết nối
giữa người với người trong chia sẻ
thông tin và tương tác với nhau

một cách mạnh mẽ, nhờ vào những
thành tựu của công nghệ thông tin
mà nhà quản lý mạng áp dụng.
Như vậy, mạng xã hội tác động
mạnh mẽ đến đời sống xã hội nói
chung; trong đó có cả tác động cả
tích cực lẫn tác động tiêu cực.
Mạng xã hội cũng có thể giúp mỗi
người trong tìm kiếm thông tin
hữu ích nâng cao tri thức, nâng
cao hiệu quả tự học và hoàn thiện
nhân cách của bản thân; góp phần
nâng cao hiểu biết những vấn đề
chính trị - xã hội; cập nhật thông
tin, giúp mỗi người bộc lộ suy
nghĩ, cảm xúc, thái độ trước các sự
kiện xã hội... Bên cạnh những ảnh
hưởng tích cực, mạng xã hội cũng
có những tác động tiêu cực đến xã
hội, đó là có thể dẫn tới những
biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn
trong lối sống khi tin hoặc làm
theo những cách sống không
chuẩn mực trên mạng xã hội. Do
đó, vấn đề định hướng, quản lý xã
hội cần phải có giải pháp phù hợp
để khai thác tối đa những giá trị
mà mạng xã hội đem lại và hạn
chế hiệu quả những tác động tiêu
cực của mạng xã hội hiện nay.

Lối sống của sinh viên
trong tác động mạng
xã hội
Trong tiếng Việt "Lối sống" là
một danh từ ghép gồm "lối" và
"sống". "Lối" là lề lối, kiểu cách,

1. Chính phủ (2013), Nghị định số 72/2013/NQ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2013 về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”,
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=168699
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phương thức, thể thức; còn "sống"
là hoạt động về phương diện sinh
học và xã hội, là sinh hoạt của cá
nhân, của xã hội. Như vậy, trong
quá trình tồn tại và phát triển, con
người phải lao động, giao tiếp và
ứng xử với tự nhiên, với xã hội và
ngay cả với chính mình. Điều này
khẳng định tính chủ thể thể hiện
hoạt động sống của con người
được biểu hiện ở cả đời sống vật
chất, đời sống tinh thần, chính trị
và xã hội, các chuẩn mực và quy
tắc hành vi của cá nhân, phản ánh
điều kiện tồn tại của xã hội đó.
Những chuẩn mực giá trị xã hội là
các giá trị cốt lõi được lựa chọn,
đánh giá, xác định và cấu trúc theo
những thang bậc nhất định như
những chuẩn mực chung cho đại
đa số thành viên xã hội, gắn với
từng thời kỳ, từng điều kiện lịch sử
cụ thể. Mục đích sống phù hợp
hay không phù hợp với chuẩn giá
trị xã hội là cơ sở quan trọng để
phân loại lối sống tích cực hay tiêu
cực. Do vậy, việc đánh giá lối sống
tích cực hay tiêu cực không phải
sản phẩm từ nhận thức chủ quan
của một người hay một nhóm
người cụ thể, mà là kết quả đánh
giá tổng hợp của cả xã hội, thông
qua dư luận xã hội. Ở đó, lối sống
được cộng đồng xã hội tán thành,
ủng hộ, thừa nhận, tôn vinh là lối
sống tích cực và ngược lại, sự phản
đối, thái độ bất bình của dư luận
xã hội là căn cứ để xác định lối
sống tiêu cực.
Trên thực tế, có khi dư luận xã
hội, đặc biệt một bộ phận đông

đảo các “cộng đồng mạng” theo số
đông lại đánh giá sai bản chất của
một hành vi, lối sống của một cá
nhân, tổ chức nào đó, hô hào, cổ
vũ, chia sẻ lối sống lệch chuẩn,
thiếu lành mạnh, ảnh hưởng tiêu
cực tới xã hội. Do vậy, tiêu chí cơ
bản để đánh giá lối sống là tích
cực hay tiêu cực của sinh viên
trong tác động của mạng xã hội là
ở sự phù hợp hay không phù hợp
của lối sống với hệ giá trị, chuẩn
mực xã hội được cộng đồng xã hội
tán thành, ủng hộ, thừa nhận, tôn
vinh hay phản đối. Sự đánh giá,
điều chỉnh của dư luận xã hội chỉ
đúng khi bản thân chính dư luận
xã hội phải được định hướng phát
triển đúng đắn.
Để có có cái nhìn rõ hơn quan
niệm lối sống của sinh viên trong
tác động mạng xã hội, thiết nghĩ
giới trẻ nói chung, Sinh viên nói
riêng luôn cần phải luôn xác định
đúng đắn động cơ học tập, không
ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn
lên, có trách nhiệm với cộng đồng.
Nếu sinh viên dành quá nhiều thời
gian cho mạng xã hội sẽ dẫn đến
"cô lập với xã hội thực tại", "xao
nhãng các quan hệ đời thực", "tin
vào đó mà không dành thời gian
cho các quan sát, trải nghiệm và
tương tác thực tế để đưa ra các
quyết định đúng đắn", thậm chí
lệch lạc về nhận thức, dẫn đến các
hành vi vi phạm pháp luật, chểnh
mảng việc học tập, thiếu kiến thức
tích lũy... Việc chia sẻ thông tin,
đăng tải những nội dung cá nhân,
tập thể luôn cần phải có giới hạn,

và sự kiểm soát. Không coi, sử
dụng mạng xã hội như sân chơi tự
do, nó cũng cần phải có khuôn
phép, giới hạn riêng và những hạn
định. Cần bài xích việc chạy theo
phong trào, tung hô tiêu cực,
những nội dung phản cảm trên
diễn đàn mạng xã hội. Mạng xã
hội như con dao hai lưỡi, có mặt
tích cực và tiêu cực. Tham gia
mạng xã hội tích cực bằng cách
bản thân mình nên có trách nhiệm
chính uy tín của bản thân mình,
không gây tổn thương cho người
khác. Việc đăng tải, chia sẻ thông
tin lên mạng xã hội luôn phải thận
trọng về góc độ đạo đức và luật
pháp, về tính khách quan, sự trung
thực cũng như tầm ảnh hưởng và
phải chịu trách nhiệm về vấn đề
được đăng tải… Sức mạnh của
mạng xã hội, truyền thông là rất
lớn, khi biết là rất lớn thì phải thận
trọng và khoa học cũng như có
trách nhiệm. Khi chúng ta ý thức
được hậu quả, thận trọng với
thông tin đăng tải, chính là việc
chúng ta đã rèn luyện cho mình
một tâm thế cũng như kiến thức
để không phạm sai lầm.
Sinh viên đang tuổi ngồi trên
ghế nhà trường, việc học tập phải
được ưu tiên, đặt lên hàng đầu. Việc
sử dụng mạng xã hội, Internet
chính là tìm đến công cụ để tra cứu,
chia sẻ, kết nối thông tin... việc sử
dụng mạng xã hội có trách nhiệm
đúng luật và có văn hóa chính là
góp phần cho môi trường mạng xã
hội được an toàn và lành mạnh.v
TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (10/2019) 39

CUỘC SốNG Số

Xu hướng phân phối và thị trường
bán lẻ Việt Nam thời công nghiệp 4.0
VŨ VINH PHÚ
Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Giám
đốc Sở Thương mại Hà Nội
án hàng đa kênh là một
xu thế bán hàng mới
trong lĩnh vực phân phối
và thị trường bán lẻ Việt
Nam, với 70% dân số đang sử
dụng các thiết bị di động, với xu
hướng phát triển như vũ bão của
công nghệ số và trí tuệ nhân tạo
AI, Big Data,… việc bán hàng qua
mạng trở nên dễ dàng và phổ biến
đối với các đơn vị bán lẻ và người
tiêu dùng.

B

Hệ thống phân phối có vai trò
rất quan trọng đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội của mỗi một
quốc gia. Ở Việt Nam, hệ thống
phân phối và ngành bán lẻ nội địa
đã đóng góp khoảng 15% GDP và
giải quyết việc làm cho khoảng 6
triệu người, với một thị trường
rộng lớn, gần 100 triệu dân, tổng
mức tiêu dùng cuối cùng xã hội do
với GDP luôn đạt trên 70%/năm.
50% dân số Việt Nam là dân số trẻ,
thị trường nông thôn còn trống
vắng, kênh bán hàng hiện đại mới
chiếm khoảng 25% thị phần. Quả
thực đó là một thị trường đầy tiềm
năng, tạo sự hấp dẫn mạnh mẽ đối
với các nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa
và dịch vụ nhiều năm gần đây đều
đạt mức tăng trưởng hai con số,
thị trường bán lẻ online tuy mới
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Trung tâm thương mại nơi có tích hợp các hoạt động mua sắm trực tuyến theo hướng
đa kênh phù hợp với xu thế phát triển tại các thành phố lớn.

chiếm 5% doanh số chung nhưng
rất nhiều triển vọng sáng sủa
trong những năm tới.

“Bức tranh” cạnh tranh
trong lĩnh vực phân
phối và bán lẻ hiện nay
Tình hình chung hiện nay cho
ta thấy, trên thị trường đã có rất
nhiều nhà đầu tư trong và ngoài
nước tham gia, các thành phần
kinh tế đều có mặt tại hệ thống
phân phối nội địa. Chính vì vậy, sự
cạnh tranh trong giai đoạn này
ngày càng mạnh mẽ và còn tiếp
tục diễn ra trong những năm tiếp
theo. Các nhà bán lẻ, các hệ thống
phân phối xây dựng thương hiệu
của mình, tranh thủ bằng mọi
cách tìm kiếm sự ủng hộ của
khách hàng thân thiết, cạnh tranh
về giá cả, chất lượng hàng hóa,
văn hóa phục vụ, cạnh tranh về
thiết bị hiện đại, trang trí bắt mắt,

hấp dẫn người tiêu dùng, mọi nhà
bán lẻ đều hướng tới, tạo những
sự trải nghiệm đa dạng, phong
phú, tiện ích khi bước chân vào
chuỗi phân phối của mình.
Từ thực trạng cạnh tranh trên
cho ta thấy có một số nội dung
cạnh tranh cơ bản trên thị trường
Việt Nam có sự cạnh tranh giữa
doanh nghiệp FDI và doanh
nghiệp trong nước, cạnh tranh
giữa kênh bán hàng hiện đại và các
kênh bán hàng truyền thống, cạnh
tranh giữa bán lẻ trực tiếp và bán
lẻ online. Đó là những cạnh tranh
mang tính công khai giữa các
doanh nghiệp bán lẻ với nhau, tuy
nhiên do công tác quản lý Nhà
nước còn có những khiếm khuyết
trong lĩnh vực lưu thông phân phối
như chế độ hoạch toán, kế toán,
thống kê, hóa đơn chứng từ, kiểm
soát tài chính và thuế của các
doanh nghiệp,… do còn một số
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tồn tại chưa khắc phục được, từ đó
dẫn tới một cuộc cạnh tranh nữa
không kém phần khắc nghiệt, đó
là cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp, tổ chức cá nhân làm ăn
nghiêm túc, sổ sách đầy đủ, hoàn
thành nghĩa vụ thuế nhà nước
sòng phẳng với các đơn vị/cá nhân
chuyển giá, trốn thuế, kinh doanh
hàng gian, hàng giả, hàng mất
phẩm chất. Vi phạm quyền lợi
người tiêu dùng, làm thất thu ngân
sách Nhà nước và gây khó khăn
không nhỏ cho các cơ quan quản
lý Nhà nước ở các địa phương.

Kim; Vingroup đối với Fivimart và
Shop & Go, Saigon Coop với
Auchan,... là những ví dụ điển hình
của hiện tượng này trên thị trường
Việt Nam gần đây. Những doanh
nghiệp có thế mạnh chắc chắn sẽ
hình thành những tập đoàn bán lẻ
lớn dẫn dắt thị trường bán lẻ Việt
Nam và cuộc đua ngày càng quyết
liệt hơn, những doanh nghiệp nhỏ
bé quản trị doanh nghiệp kém,
thiếu tính chuyên nghiệp, làm ăn
thua lỗ, tất yếu sẽ dẫn tới bị thôn
tính, sát nhập và phá sản, mất
thương hiệu trên thị trường.

Nhận diện xu hướng
phát triển chính của hệ
thống phân phối - bán lẻ

Xu hướng tạo trải nghiệm đa
dạng, phong phú cho khách hàng
đi tới mua hàng: Một vài năm gần
đây, một số doanh nghiệp lớn có
xu hướng phát triển những trung
tâm mua sắm giải trí dịch vụ,… sử
dụng nền tảng các công nghệ kỹ
thuật số và thiết bị di động của
người sử dụng để phục vụ. Điển
hình như các trung tâm Vincom
Mega Mall, Aeonmall,… đã xuất
hiện ngày càng nhiều trên thị
trường tiêu dùng. Ngược lại,
những siêu thị, trung tâm thương
mại hàng hóa đơn điệu, phục vụ
riêng một số phân khúc khách
hàng, không có các dịch vụ đa
dạng kèm theo như Parkson,
Auchan đã lần lượt phải đóng cửa,
đó là một kết cục tất yếu.

Trong xu thế muốn phát triển
nhanh, bền vững và tăng quy mô
phục vụ và cạnh tranh giữa các tập
đoàn, doanh nghiệp bán lẻ trên
thị trường, cộng với sự cởi mở
chính sách ngày càng tăng của
Nhà nước Việt Nam trong việc
phát triển hệ thống phân phối,
xuất hiện những xu hướng mới
trong lĩnh vực này.
Xu hướng tích tụ trong bán lẻ:
trong khoảng 4 - 5 năm gần đây, xu
hướng mua bán sát nhập liên
doanh liên kết nở rộ trong lĩnh vực
bán lẻ từ đó đã xuất hiện những
tập đoàn bán lẻ mạnh mẽ qua tích
tụ tập trung một thời gian. Họ có
sức cạnh tranh cao trên thị trường
và cả những sức ép đầu vào và đầu
ra của giá cả, chất lượng hàng hóa
để phục vụ người tiêu dùng và tìm
kiếm lợi nhuận tối đa cho mình.
Những vụ mua bán lớn của các tập
đoàn Central Group và TTC của Thái
Lan đối với Metro. Big C, Nguyễn

Xu hướng xây dựng các trung
tâm thu mua hàng hóa nông sản
thực phẩm ở các vùng miền: sản
phẩm nông nghiệp Việt Nam rất
phong phú ở các địa phương trong
cả nước và đã hình thành những
vùng sản xuất tập trung, chính vì
vậy các tập đoàn bán lẻ lớn nhắm
tới, phải lo tổ chức hậu cần tại chỗ

cho chuỗi phân phối của mình. Vừa
quản lý được chất lượng đầu vào
của bán lẻ, vừa giảm chi phí sản
xuất vận chuyển, bảo quản và thu
hoạch, tạo đầu ra với giá cả cạnh
tranh và có uy tín về chất lượng và
tạo đà cho xuất khẩu hàng hóa của
các doanh nghiệp bán lẻ. Khởi đầu
là Metro Cash & Carry, và bây giờ là
Central Group của Thái Lan, tiếp
theo là các trung tâm thu mua
kiểm định hàng hóa của Aeon,
Vingroup, Saigon Coop tại các
vùng miền có thế mạnh sản xuất
của đất nước. Đây là con đường đi
đúng đắn để gây dựng đầu vào và
đầu ra một cách ổn định cho sự
phát triển của họ.
Đặc biệt, một xu hướng nữa đó
là bán hàng đa kênh. Khi 70% dân
số Việt Nam đang sử dụng các thiết
bị di động, với xu hướng phát triển
như vũ bão của công nghệ số và trí
tuệ nhân tạo AI, Big Data,… việc
bán hàng qua mạng trở nên dễ
dàng và phổ biến đối với các đơn vị
bán lẻ và người tiêu dùng. Tuy
nhiên, thương mại điện tử còn
nhiều vướng mắc về mặt pháp lý
trong quá trình phát triển, việc
quản lý chất lượng hàng hóa bán
hàng online còn lỏng lẻo, dẫn tới
niềm tin khách hàng chưa thật đầy
đủ, chính vì vậy, đã xuất hiện những
doanh nghiêp bán lẻ đa kênh, cả
trực tiếp và online. Có những doanh
nghiệp giới thiệu hàng trên mạng
nhưng lại giao hàng và thanh toán
tại quầy của mình. Xu hướng phát
triển bán hàng đa kênh là tất yếu,
tuy nhiên còn nhiều vấn đề trong
việc quản lý Nhà nước ở kênh phân
phối đầy triển vọng này ở thị
trường Việt Nam.
TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (10/2019) 41

CUỘC SốNG Số
Những tác động của
hệ thống phân phối bán lẻ với sản xuất và
tiêu dùng
Với sản xuất trong nước, nhất là
hàng nông sản thực phẩm: Ngoài
sức ép về cạnh tranh nhiều mặt đã
nêu ở trên thì hệ thống phân phối
phát triển cũng có những cạnh
tranh mang lại những hiệu ứng tích
cực cho sản xuất trong nước, cho
hàng Việt Nam. Mọi người đều biết
tiêu chuẩn để đưa hàng hóa vào các
siêu thị rất cao, bao gồm nhãn hiệu,
truy suất nguồn gốc, các tiêu chuẩn
chất lượng, nhãn mác. Chính những
tác động và yêu cầu của các siêu thị
làm biến đổi những thói quen xấu
không có lợi cho sản xuất bền vững,
cho tiêu dùng và cả môi trường xã
hội của các tổ chức cá nhân sản
xuất hàng hóa trong nước. Đã xuất
hiện hàng nghìn chuỗi sản xuất
phân phối khép kín và đồng bộ để
xây dựng thương hiệu và phục vụ
người tiêu dùng xã hội, đồng thời
góp phần thúc đẩy sản xuất lớn,
sạch, tăng năng xuất lao động
trong sản xuất hàng hóa, nông sản
thực phẩm. Ngoài tác động tích cực
với sản xuất thì sự cạnh tranh của
các nhà bán lẻ chân chính, làm ăn
nghiêm túc, còn phục vụ đắc lực
cho người tiêu dùng, tạo nên
những khách hàng thân thiết của
hệ thống phân phối, mang tính chủ
động, an toàn cao trong mua sắm
hàng hóa. Giải quyết kịp thời những
khiếu nại của người tiêu dùng trên
những cơ sở chắc chắn tin cậy.
Tuy nhiên, ngoài những tác
động tích cực trên, trong quá trình
cạnh tranh ở thị trường Việt Nam
cũng có những mặt trái của nó.
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Nghiên cứu thật bài bản, khoa
học và khách quan cho ta thấy
hiện nay thường xuyên xuất hiện
những hiện tượng một số siêu thị
lớn có doanh số cao, có uy thế về
ký kết hợp đồng và đàm phán đã
ép cấp, ép chiết khấu, ép giá bán,
giá mua đối với các nhà cung ứng,
nhất là nhóm hàng nông sản thực
phẩm. Những chi phí vô lý, đầy rủi
ro cho nhà sản xuất và cung ứng
đó sẽ đẩy giá thành hàng hóa Việt
Nam cao lên so với giá trị sử dụng,
từ đó hàng hóa Việt Nam dẫn tới
khó cạnh tranh với hàng hóa nước
ngoài, tạo điều kiện cho hàng hóa
nước ngoài xâm nhập ngày càng
nhiều vào thị trường Việt Nam với
thuế suất bằng 0 và công nghệ sản
xuất tiên tiến hơn chúng ta. Đồng
thời, làm khó khăn thêm trong việc
thực hiện “Hàng hóa Việt Nam phải
chiếm lĩnh thị trường nội địa”. Từ
đó hậu quả người tiêu dùng vào
siêu thị mua hàng sẽ phải mua một
mức giá cao hơn không đáng có
của những siêu thị làm ăn chưa
được tử tế lắm. Hiện nay chúng ta
đang phát động phong trào “phát
triển nông nghiệp sạch, công nghệ
cao”, chỉ đạo của Thủ tướng “Chúng
ta sản xuất nông sản sạch, chất
lượng cao không chỉ để phục vụ
một nhóm người có tiền mà phải
phục vụ đại đa số người dân Việt
Nam” nhưng thực tế hiện nay theo
thống kê, 10 mớ rau sạch an toàn
theo tiêu chuẩn Vietgap chỉ có 1 - 2
mớ vào được siêu thị với những lý
do chủ quan và khách quan nêu
trên. Con đường để những người
nghèo, thu nhập thấp tiếp cận với
những nông sản thực phẩm sạch
bán ở siêu thị còn rất xa.

Cần đề cập rằng, chuỗi giá trị
sản xuất phân phối ở Việt Nam
hiện nay đang được phân chia
một cách tự nhiên và không hợp
lý, phần lớn lợi nhuận khoảng 70%
sau khi bán ra thì rơi vào khu trung
gian xuất khẩu và bán lẻ, khoảng
30% còn lại rất nhỏ bé cho nhà sản
xuất - người đã tạo ra nguồn của
cải vật chất, góp phần ổn định
kinh tế -xã hội của đất nước.
Về vấn đề chợ: đề cập đến hệ
thống phân phối vào hệ thống
bán lẻ cũng không thể đề cập đến
vấn đề của kênh bán hàng truyền
thống, bao gồm chợ, cửa hàng lẻ
trên thị trường. Trong đó vai trò
của chợ rất quan trọng, kênh
truyền thống hiện nay vẫn phục vụ
75% doanh số mua bán trên thị
trường, chợ còn là nơi phục vụ đa
số người nghèo và thu nhập thấp.
Chợ còn là nơi giao lưu văn hóa các
vùng miền, các tầng lớp dân cư,
cho đầu tư và du lịch. Và chợ còn
tồn tại lâu dài với hệ thống phân
phối Việt. Vai trò của chợ rất quan
trọng, cần phải nhận thức rất đủ về
vai trò đó để quan tâm hơn nữa
đến chợ. Thậm chí ở một số nước
tiên tiến hiện nay còn xác định vai
trò quan trọng của chợ. Họ đã khôi
phục các chợ truyền thống, ở làng
quê và ở ven các thành phố lớn…
Nhiều năm qua, Nhà nước và Bộ
Công thương, các địa phương đã
có nhiều nỗ lực quan tâm đầu tư
cải tạo các chợ, xây dựng các chợ
đầu mối, góp phần tổ chức bán
buôn hàng hóa nông sản thực
phẩm ở các địa phương. Nhưng
nghiêm túc mà đánh giá: chúng ta
chưa quan tâm tới chợ một cách
đúng mức, thậm chí có lúc bán lẻ
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đã bỏ quên chợ. Ví dụ ở Hà Nội, có
một năm không có đồng nào để
cải tạo các chợ dân sinh, một số
chợ có vị trí đắc địa, buôn bán sầm
uất ở trung tâm thủ đô thì được cải
tạo thành các trung tâm thương
mại kiểu mới nhưng hiệu quả thấp,
thậm chí Hà Nội phải ngừng cải tạo
các chợ thành các trung tâm
thương mại như đã làm.
Trên toàn quốc thì chỉ có 20%
là chợ loại 1 và loại 2 trong tổng số
8.000 chợ, còn lại hầu hết là loại 3.
Tình trạng hạ tầng cơ sở thấp kém,
an toàn phòng chống cháy nổ
không bảo đảm, vệ sinh nhếch
nhác, điều kiện kinh doanh của bà
con rất thấp kém. Chính vì vậy là
một kênh bán rất nhiều doanh số
nhưng lại không thu hút được
hàng hóa của Việt Nam, nhất là
hàng hóa công nghiệp tiêu dùng
có chất lượng vào chợ. Chợ tuy
vẫn còn nhiều nhược điểm về an
toàn vệ sinh thực phẩm, thái độ
kinh doanh nhưng chợ cũng rất
được đáng quan tâm để đầu tư
một cách thích đáng trong thời
gian tới, góp phần thúc đẩy sản
xuất và phục vụ tiêu dùng một
cách chất lượng hơn.

Một số giải pháp và
kiến nghị về hệ thống
phân phối quốc gia
Muốn phát triển nhanh và bền
vững trong hệ thống phân phối
cần phải có quy hoạch phát triển
mạng lưới, điều kiện hạ tầng, Tổ
chức những vùng sản xuất hàng
hóa, nhất là sản xuất nông sản
thực phẩm để cung ứng một cách
đều đặn, có chất lượng và hiệu
quả cho hệ thống phân phối cả

Trung tâm thương mại nơi có tích hợp các hoạt động mua sắm trực tuyến theo hướng
đa kênh phù hợp với xu thế phát triển tại các thành phố lớn.

nước. Giảm bớt trung gian vô lý,
chi phí vô lývà những đợt “giải cứu
hàng hóa” đã xảy ra thời gian vừa
qua, một khi nguồn cung đã dồi
dào và công nghiệp chế biến hàng
hóa chưa phát triển. Làm tốt quy
hoạch chính là giải quyết tốt bài
toán thị trường đầu ra cho sản
phẩm hàng hóa Việt Nam và nâng
cao năng lực cạnh tranh, và sức
tiêu thụ ở thị trường nội địa và
xuất khẩu.
Những chính sách của Nhà
nước phục vụ cho phát triển hệ
thống phân phối phải rất thiết
thực, hiệu quả, phân bổ các nguồn
lực phát triển đúng lúc và đúng
chỗ, đồng thời phải được sơ kết
rút kinh nghiệm và kiểm tra giám
sát thực thi đúng với pháp luật
hiện hành.
Chúng ta đã hội nhập kinh tế
với khu vực và thế giới, hỗ trợ hệ
thống phân phối, không vi phạm
các cam kết là một bài toán cần có
những lời giải xác đáng nhất vì
mục tiêu thúc đảy sản xuất tiêu
dùng xã hội ngày càng hiệu quả
và lành mạnh hơn.

Kiểm soát thị trường bán lẻ và
quá trình vận động hàng hóa của
hệ thống phân phối một cách
công khai lành mạnh, không
phiền hà, tiêu cực, biểu dương
những chuỗi phân phối làm ăn tử
tế, có trách nhiệm với Nhà nước và
người tiêu dùng. Cần nhắc nhở và
xử lý những cách làm ăn chụp giật,
chèn ép vô lý của những doanh
nghiệp có “thế mạnh”, vi phạm
pháp luật kinh doanh, trốn thuế,
chuyển giá, sản xuất và kinh
doanh hàng giả.
Cần đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến
thương mại, liên doanh liên kết,
mở rộng thị trường, xây dựng
thương hiệu bán lẻ nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh của hàng
Việt ngay ở thị trường nội địa.
Chúng ta quan tâm đến hệ
thống phân phối – bán lẻ Việt Nam
chính là đã góp phần giải quyết đầu
ra của sản xuất và của tiêu dùng xã
hội. Nhận thức được tầm quan
trọng của hệ thống phân phối và
hành động một cách thiết thực
mạnh mẽ và hiệu quả chính là giúp
cho sản xuất trong nước phát triển
và phát triển tiêu dùng xã hội.v
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THươNG MạI ĐIệN Tử:

Cần có cơ chế quản lý chặt chẽ
để bảo vệ người tiêu dùng
AN NHI

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, cùng các lợi
thế mặt hàng phong phú, linh hoạt trong giao dịch, tiết kiệm thời
gian, thoải mái so sánh giá cả và chất lượng sản phẩm… mua hàng
qua các trang thương mại điện tử (TMĐT) đã trở thành trào lưu
mua sắm thu hút nhiều đối tượng khách hàng.
hỉ cần ngồi tại nhà với
một vài cú "nhấp chuột"
là người tiêu dùng có thể
mua được các sản phẩm
theo yêu cầu. Tuy nhiên, hình thức
mua bán trực tuyến này cũng đang
tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả,
hàng nhái, hàng kém chất lượng
xuất hiện tràn lan trên hệ thống
các trang TMĐT và mạng xã hội.

C

Bùng nổ thương mại
điện tử
Trong thời đại công nghệ bùng
nổ thì việc tiếp thị và bán hàng
thông qua các kênh TMĐT ngày
càng trở nên phổ biến. Từ các mặt
hàng thời trang, mỹ phẩm, thực
phẩm chức năng, đến thực phẩm,
đồ uống, đồ gia dụng, đồ điện tử...
cũng đều được bày bán công khai,
tràn lan trên các trang kinh doanh
điện tử và mạng xã hội.
Thống kê sơ bộ cho thấy có
hàng triệu người Việt Nam đang
kinh doanh trực tuyến trên mạng
xã hội. Thủ tục mua bán đơn giản
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và nhanh gọn là lợi thế của TMĐT.
Người mua chỉ cần một vài cú
“nhấp chuột” là có thể dễ dàng tìm
và lựa chọn được các mặt hàng
mong muốn. Sản phẩm sẽ được
đưa đến tận tay người tiêu dùng,
rồi mới phải thanh toán, hoặc có
thể thanh toán qua các ví điện tử
mà không mất thời gian ra ngoài
tìm kiếm, chọn lựa.
Rõ ràng trong thời buổi công
nghệ bùng nổ như hiện nay, TMĐT

đang là lựa chọn tối ưu và mang lại
sự tiện lợi cho cả người bán và
người mua.
TMĐT tại Việt Nam được nhận
định có tốc độ tăng trưởng khá
nhanh. Năm 2018 đã chứng kiến
sự bùng nổ với những con số ấn
tượng. Theo thống kê của Công ty
Nghiên cứu thị trường Statista
(Đức), tổng doanh thu của các
công ty TMĐT tại Việt Nam đạt
2,26 tỷ USD năm 2018, tăng gần

CUộC SốNG Số

30% so với năm 2017. Với kết quả
đó, Việt Nam vươn lên top 6 trong
10 thị trường TMĐT lớn nhất thế
giới. Trên thị trường này, Việt Nam
chỉ xếp sau những nền kinh tế lớn
như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật
Bản và Đức.
Tuy nhiên, bên cạnh sự tăng
trưởng như vũ bão của TMĐT là
những thách thức không nhỏ đối
với việc kiểm soát chất lượng hàng
hóa và chính sách đi kèm thì vẫn
chưa theo kịp, tạo ra nhiều lỗ hổng
về quản lý trong lĩnh vực này. Do
đó, TMĐT đã xuất hiện những hiện
tượng đáng lo ngại như: Giả mạo
để lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản
Facebook để tranh giành khách,
bán hàng giả, hàng nhái, hàng
kém chất lượng, hàng không rõ
nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm
phạm sở hữu trí tuệ, thậm chí cả
hàng cấm gây hoang mang, mất
niềm tin đối với người tiêu dùng.

Thực trạng gian lận
trong thương mại điện tử
Chính sự dễ dàng của hình
thức kinh doanh điện tử đã gây ra
nhiều hệ lụy về nạn hàng nhái,
hàng giả, hàng kém chất lượng.
Do tính chất đặc thù của TMĐT là
người mua và người bán không
gặp mặt mà chỉ liên lạc qua
Internet. Người mua nhìn sản
phẩm qua các hình ảnh mà người
bán hàng cung cấp và có khi chỉ
mất chừng vài phút đã nhanh
chóng đặt hàng. Khi nhận hàng
cũng nhanh chóng hơn vì không
có thời gian, không gian để kiểm

tra kỹ lưỡng sản phẩm... Chính sự
dễ dãi này nhiều khi đã vô tình
tiếp tay cho việc mua bán gian dối,
hàng giả, hàng kém chất lượng
hoành hành.
Cục Quản lý thị trường cho biết
chủ thể tham gia bán, chào bán
hàng hóa là hàng giả, hàng nhập
lậu, hàng cấm chủ yếu là các cơ sở
nhỏ lẻ hoặc cá nhân (thậm chí học
sinh, sinh viên,…); các trang
mạng, website TMĐT thường sử
dụng các hình ảnh là hàng thật,
hàng chính hãng để quảng cáo,
chào bán với giá rẻ hơn rất nhiều
so với các cửa hàng, địa chỉ bán
hàng chính hãng nhằm lôi kéo
người tiêu dùng có nhu cầu mua
sắm, sử dụng hàng hiệu giá rẻ như
đồng hồ, kính mắt, quần áo thời
trang, giày dép…
Không khó để tìm được một
món đồ hàng nhái, hàng giả của
những thương hiệu nổi tiếng như
Gucci, Chanel, NIKE, Adidas… trên
các trang kinh doanh điện tử.
Khách hàng chỉ cần gõ tên món
hàng cần tìm trên mạng là hàng
loạt các trang bán hàng hiện ra với
đủ thứ thập cẩm hàng hiệu. Giá cả
cũng được rao với hàng loạt giá từ
vài trăm nghìn đến hàng chục
triệu đồng đều có. Ví dụ như một
chiếc đồng hồ thương hiệu nổi
tiếng Rolex, Tissot,… được giao
với giá chỉ vài trăm nghìn đồng
đến hơn 1 triệu đồng/sản phẩm...
Trong khi giá thực tế của những
sản phẩm chính hãng này lên tới
cả nghìn, vài chục nghìn USD.
Ngoài ra, trên các trang TMĐT

cũng có rất nhiều hàng nhái đặt
tên sản phẩm gần giống với
những thương hiệu nổi tiếng. Ví
dụ như NIKE thành N.IKE hay
Adidas thành Adidos… Nếu người
tiêu dùng không tinh ý, thì hoàn
toàn có thể bị nhầm lẫn với những
sản phẩm hàng hiệu thật sự.
Không chỉ những nhãn hiệu đã
có thương hiệu mạnh trên thế giới
mới bị nhái mà kể cả nhãn hiệu
“Made in Vietnam” cũng bị làm giả
tràn lan. Nhiều nhất phải kể đến
các sản phẩm may mặc thời trang.
Người tiêu dùng có thể mua được
những sản phẩm may mặc thời
trang trên các trang TMĐT có xuất
xứ “Made in Vietnam” với vô vàn
mức giá khác nhau. Từ giá mấy
chục nghìn đồng cho đến 100.000
đồng/sản phẩm đều có. Tuy nhiên,
sản phẩm thực khi đến tay của
người tiêu dùng thường khác xa
với hình ảnh quảng cáo trên mạng
và đã có không ít trường hợp
người tiêu dùng “cười ra nước mắt”
khi nhận được món đồ không
đúng như quảng cáo. Điều này cho
thấy một thực trạng báo động, sàn
TMĐT đang bị lợi dụng, đánh lừa
người tiêu dùng để trục lợi.
Thống kê của Cục Thương mại
điện tử và Kinh tế số cho thấy, các
vụ gian lận qua TMĐT ngày càng
phức tạp. Tính đến hết năm 2018,
tổng số sản phẩm vi phạm về
nhãn mác, xuất xứ, chất lượng,
hàng giả, hàng nhái buộc gỡ bỏ
trên các sàn TMĐT là 35.943 và
hơn 3.126 tài khoản/gian hàng
trên các sàn đã bị khóa.
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Đặc biệt, hiện nay rất nhiều
website, mạng xã hội nước ngoài
về mua sắm, bán lẻ, du lịch, khách
sạn, quảng cáo trực tuyến... đang
chiếm lĩnh thị trường Việt Nam mà
chưa được kiểm soát không chỉ
gây thất thu thuế, mà còn tạo cơ
hội để thao túng hoạt động TMĐT
ở Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ
mất an ninh an toàn thông tin,
thanh toán bất hợp pháp xuyên
biên giới.
Việc lợi dụng TMĐT để kinh
doanh hàng giả, hàng cấm, hàng
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
không chỉ ở Việt Nam mà còn diễn
ra khắp nơi trên thế giới và cả trên
những sàn TMĐT lớn..., gây thiệt hại
nặng nề cho nền kinh tế và cho các
doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Cần có những cơ chế
quản lý chặt chẽ hơn
Hoạt động TMĐT đang phát
sinh nhiều hành vi gian lận, rủi ro
khiến người tiêu dùng lo ngại, cơ
quan chức năng chưa kiểm soát
được. Phương thức, thủ đoạn hoạt
động của đối tượng vi phạm kinh
doanh TMĐT ngày càng tinh vi.
Đặc trưng của TMĐT là mua hàng
qua mạng Internet nên nhiều đối
tượng không có kho hàng hay cửa
hàng, chỉ có website và chỉ tiếp
nhận đặt hàng qua mạng. Hàng
hóa được phân tán, nhỏ lẻ, cất
giấu ở nhiều nơi, thậm chí chỉ bán
hàng qua trung gian. Đồng thời,
các website được tạo ra và đóng
lại trong thời gian ngắn khiến các
lực lượng chức năng khó kiểm
soát cũng như xác định chứng cứ
để xử lý.
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Ngoài ra, kiến thức, chuyên
môn, trang thiết bị phục vụ công
tác quản lý trong lĩnh vực TMĐT
của các lực lượng chức năng còn
nhiều hạn chế. Việc phối hợp giữa
các đơn vị, lực lượng chức năng
còn chưa kịp thời, thường xuyên,
liên tục.
Để xảy ra tình trạng phát sinh
ngày nhiều hành vi gian lận TMĐT
thì một phần nữa là do chế tài hiện
nay đang quá “nhẹ tay”, trong khi
lợi nhuận thu được lại quá lớn nên
các cơ quan chức năng có “dẹp”
cũng không xuể. Điều này cho
thấy, hệ thống văn bản pháp luật
liên quan chưa theo kịp với sự
phát triển của thị trường, chế tài
xử lý chưa đủ sức răn đe. Chính vì
vậy, cần phải tăng nặng chế tài xử
phạt nhằm răn đe các đối tượng
kinh doanh bất hợp pháp trên các
sàn TMĐT bằng cách: Dừng cấp
tên miền; Ràng buộc trách nhiệm
của các sàn TMĐT với hàng hóa
bày bán.

Kết hợp với các đơn vị chức
năng thì về phía các doanh nghiệp
cũng cần phải chủ động bảo vệ
quyền lợi, uy tín của mình, không
thể thờ ơ với vấn nạn này. Cùng
với đó, cũng cần nâng cao vai trò,
trách nhiệm của các doanh nghiệp
sở hữu các website TMĐT trong
việc bảo vệ người tiêu dùng; cam
kết bán hàng hóa bảo đảm chất
lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
và không tiếp tay cho các đối
tượng lợi dụng TMĐT để kinh
doanh hàng giả, hàng xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ.
Bên cạnh đó, lực lượng quản lý
thị trường cũng cần tổ chức tuyên
truyền mạnh mẽ trên các phương
tiện thông tin đại chúng về các quy
định của pháp luật đối với hoạt
động TMĐT để người mua hiểu
được quyền, lợi ích của mình và
nâng cao trách nhiệm của cơ sở kinh
doanh; tăng cường hợp tác quốc tế
trên lĩnh vực an ninh mạng.v
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Hướng tới nền hành chính
không giấy tờ
HOÀNG PHƯỢNG

Để hướng tới mục tiêu bộ, ngành, địa phương “không giấy tờ”, Thủ
tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn hóa, điện tử
hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản và xử lý công
việc của cơ quan; thực hiện nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn
bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số cá nhân, bảo đảm xử
lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Đến nay, 100% các bộ, cơ
quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành
lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.
ừ những năm 2000, Đảng,
Nhà nước đã quan tâm,
coi trọng phát triển ứng
dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của cơ quan Nhà
nước. Năm 2014, Bộ Chính trị ban
hành Nghị quyết số 36-NQ/TƯ về
đẩy mạnh ứng dụng, phát triển
công nghệ thông tin đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững và hội
nhập quốc tế. Cụ thể hóa chủ
trương của Đảng, năm 2015,
Chính phủ có nghị quyết đầu tiên
tập trung về xây dựng chính phủ
điện tử. Trên cơ sở đó, các cơ quan
Nhà nước đã cung cấp một số dịch
vụ công trực tuyến thiết yếu như:
Đăng ký thành lập doanh nghiệp,
kê khai thuế, nộp thuế, hải quan
điện tử, bảo hiểm xã hội… Tiếp đó,
ngày 12/7/2018, Thủ tướng ban
hành Quyết định số 28/2018/QĐTTg về gửi, nhận văn bản điện tử
giữa các cơ quan trong hệ thống
hành chính Nhà nước.

T

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vũ Đức
Đam tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Việc triển khai xây
dựng Chính phủ điện
tử đã đạt được một số
kết quả tích cực
Để thúc đẩy xây dựng Chính
phủ điện tử, ngày 7/3/2019, Chính
phủ đã ban hành Nghị quyết 17 về
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng

tâm phát triển Chính phủ điện tử
giai đoạn 2019 - 2020, định hướng
đến 2025. Và lần đầu tiên vai trò
của Trục liên thông văn bản quốc
gia được định nghĩa, chính thức
khai trương ngày 12/3/2019, cùng
với các nguyên tắc, yêu cầu gửi,
nhận văn bản điện tử được quy
định đầy đủ.
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Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước Quý III/2019.

Việc triển khai xây dựng Chính
phủ điện tử đã đạt được một số
kết quả tích cực, đặc biệt đã có
chuyển biến trong nhận thức về
Chính phủ điện tử và quá trình
triển khai hướng tới Chính phủ số,
nền kinh tế số và xã hội số, bảo
đảm lấy người dân, doanh nghiệp
làm trung tâm. Đến nay, 100% các
bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây
dựng Chính phủ điện tử, chính
quyền điện tử; 100% các bộ,
ngành và 32/63 địa phương đã
ban hành kế hoạch triển khai Nghị
quyết 17/NQ-CP.
Cùng với đó, sau thời gian triển
khai Nghị quyết 17/NQ-CP, công tác
xây dựng thể chế đã có những kết
quả nhất định, các hệ thống thông
tin quan trọng được khẩn trương
nghiên cứu, xây dựng. Đến nay, đã
vận hành được một số hệ thống có
ý nghĩa trong triển khai Chính phủ
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điện tử như: Trục liên thông văn bản
quốc gia; Hệ thống thông tin phục
vụ họp và xử lý công việc của Chính
phủ. Đồng thời, công tác bảo đảm
an toàn, an ninh đã được nhận thức
đầy đủ hơn và đã có những cải
thiện tích cực.
Tại hội nghị trực tuyến Ban chỉ
đạo Chính phủ điện tử, chính
quyền điện tử bộ, ngành, địa
phương, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
quá trình xây dựng Chính phủ
điện tử là công việc mới, nhiều
khó khăn và nhiều vấn đề cần xử
lý, giải quyết nên cần thường
xuyên tổng kết, sơ kết để rút kinh
nghiệm trong quá trình thực hiện.
Đồng thời, đòi hỏi sự tập trung
cao độ các nguồn lực của các bộ,
ban, ngành, địa phương trong
thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP
nhằm phát triển, từng bước hoàn
thiện hệ thống Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số và nền

kinh tế số, trong đó lấy doanh
nghiệp, nhân dân làm trung tâm.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
các bộ, ngành, địa phương đẩy
nhanh chuẩn hóa, điện tử hóa quy
trình tiếp nhận, xử lý, phát hành,
quản lý văn bản; lựa chọn nhà
cung cấp dịch vụ phù hợp để
hoàn thiện hệ thống quản lý văn
bản và điều hành, tích hợp giải
pháp dịch vụ ký số cá nhân, tổ
chức của Ban Cơ yếu Chính phủ,
Bộ Quốc phòng bảo đảm xử lý hồ
sơ công việc hoàn toàn trên môi
trường mạng hướng tới mục tiêu
bộ, ngành, địa phương “không
giấy tờ”; khẩn trương rà soát, đăng
ký nhu cầu sử dụng chứng thư số
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi
Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính
phủ) để được cấp phát chứng thư
số phục vụ ký số văn bản điện tử.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu
cầu, từ nay đến hết năm 2019, các
thành phần liên quan cần tập
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trung kết nối liên thông gửi, nhận
văn bản điện tử theo Quyết định
28 của Thủ tướng Chính phủ; xây
dựng các hệ thống thông tin phục
vụ chỉ đạo điều hành, cơ sở dữ liệu
quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ
thống thông tin một cửa điện tử
cấp bộ, cấp tỉnh, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 theo
danh mục Thủ tướng đã ban hành;
sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với
Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ TT&TT tập trung
nguồn lực triển khai
hiệu quả nhiệm vụ xây
dựng Chính phủ điện tử
Theo ý kiến kết luận của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc tại cuộc họp về phân công
nhiệm vụ xây dựng Chính phủ
điện tử giữa Văn phòng Chính phủ
(VPCP) và Bộ Thông tin và Truyền
thông (TT&TT), nhiệm vụ thường
trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch
Ủy ban quốc gia về Chính phủ
điện tử được chuyển từ Văn phòng
Chính phủ sang Bộ TT&TT đảm
nhiệm. Cũng theo kết luận của
Thủ tướng, Bộ TT&TT có trách
nhiệm tiếp nhận và triển khai
nhiệm vụ thường trực hiệu quả,
không làm gián đoạn tiến trình
xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TT&TT
khẩn trương bàn giao nhiệm vụ
bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế
về xây dựng Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số.
Trên cơ sở Quyết định sửa đổi
Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày
28/8/2018 của Thủ tướng Chính
phủ, giao Bộ TT&TT trình Chủ tịch Ủy

ban quốc gia về Chính phủ điện tử
sửa đổi Quyết định số 336/QĐUBQGCPĐT ngày 28/8/2018 ban
hành quy chế hoạt động của Ủy ban
quốc gia về Chính phủ điện tử bảo
đảm tăng cường trách nhiệm của
các bộ, ngành, địa phương trong xây
dựng Chính phủ điện tử theo đúng
quy định của pháp luật và trách
nhiệm của Bộ trưởng Bộ TT&TT.
Kết luận của Thủ tướng cũng
nêu rõ: Chuyển nhiệm vụ trình Thủ
tướng Chính phủ Đề án giải pháp
kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu
trúc hạ tầng công nghệ thông tin
tại các bộ, ngành, địa phương từ
Văn phòng Chính phủ sang Bộ
TT&TT. Thời gian trình trong năm
2019. Chuyển nhiệm vụ phát triển
Trục liên thông văn bản quốc gia
theo công nghệ tiên tiến trên thế
giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ
dữ liệu giữa các hệ thống thông
tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng
tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ
TT&TT thực hiện. Bộ TT&TT có
trách nhiệm bảo đảm nền tảng kết
nối an toàn tuyệt đối cho các hệ
thống thông tin phục vụ sự chỉ
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ theo yêu cầu của
Văn phòng Chính phủ, không làm
ảnh hưởng đến tiến độ triển khai
các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ giao.
Chuyển nhiệm vụ chỉ đạo thực
hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu
mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ
tri thức Việt số hóa từ Văn phòng
Chính phủ sang Bộ TT&TT đảm
nhiệm; Chuyển nhiệm vụ định kỳ
hàng quý báo cáo Chính phủ về
tình hình thực hiện Nghị quyết số

17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của
Chính phủ và Nghiên cứu xây
dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá
hiệu quả, chất lượng (KPI) thực thi
nhiệm vụ triển khai xây dựng
Chính phủ điện tử, Chính quyền
điện tử từ Văn phòng Chính phủ
sang Bộ TT&TT đảm nhiệm.
Trước những chỉ đạo trên của
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc, tại Hội nghị Giao ban
Quản lý Nhà nước Quý III/2019 của
Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng cho biết, theo tinh
thần này, Bộ TT&TT sẽ đề nghị một
số tỉnh (hiện còn 6 tỉnh) sẽ bàn
giao Tổ xây dựng Chính phủ điện
tử từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở
TT&TT để thống nhất trên toàn
quốc nhằm triển khai có hiệu quả.
Tới đây, các Sở TT&TT sẽ nhiều việc
hơn, có nhiều nhiệm vụ vất vả với
trách nhiệm nặng nề hơn. Bộ
trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh
Hùng yêu cầu khi Tổ công tác giúp
Ủy ban về Bộ TT&TT là cơ quan
thường trực xây dựng Chính phủ
điện tử do vậy Bộ TT&TT không
được làm kém hơn mà phải thúc
đẩy đi nhanh hơn và các đơn vị có
liên quan khi được giao nhiệm vụ
cần tập trung nguồn lực để triển
khai có hiệu quả.
“Nhiệm vụ xây dựng Chính phủ
điện tử được chuyển giao từ Văn
phòng Chính phủ sang Bộ TT&TT
là cơ hội quan trọng để khẳng
định vị thế, vai trò, uy tín quan
trọng của ngành TT&TT trong
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương và đất nước. Bộ TT&TT sẽ
không được làm kém hơn mà phải
thúc đẩy đi nhanh hơn”, Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.v
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QUảNG NINH:

Tập trung triển khai chính quyền
điện tử, hướng tới chính quyền số
NGÔ ĐĂNG QUÝ

Quảng Ninh được đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về triển
khai chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Cùng với quyết tâm xây
dựng thành phố thông minh, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tạo được
nhiều đột phá về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, triển
khai hiệu quả mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp
huyện. Đặc biệt, việc khai trương vận hành Trung tâm điều hành thành phố
thông minh, cũng như việc hoàn thành, đưa trụ sở mới Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh vào hoạt động thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh
Quảng Ninh trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch; xây dựng
chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
Địa phương đi đầu
trong xây dựng thành
phố thông minh, chính
quyền số
Đề án mô hình thành phố
thông minh được tỉnh Quảng
Ninh triển khai từ năm 2016 trên
quan điểm ứng dụng công nghệ
tiên tiến, xây dựng phát triển kho
tích hợp dữ liệu dùng chung trong
tất cả các lĩnh vực; hình thành
công cụ quản lý tất cả trong một
nền tảng, các tiện ích cho người
dùng cuối là nhân dân. Qua đó,
thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị
của tỉnh trong việc kiến tạo một
nền hành chính hiện đại, chuyên
nghiệp, minh bạch và hiệu quả;
phục vụ đắc lực cho phát triển
kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; đáp
ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Theo đề án, giai đoạn 2017 2020, Quảng Ninh tập trung xây
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dựng 32 nhiệm vụ, dự án hình
thành hệ thống trung tâm điều
hành, cơ sở hạ tầng, nguồn lực
cho thành phố thông minh.
Quảng Ninh phấn đấu đến cuối
năm 2020, xây dựng thành phố Hạ
Long cơ bản trở thành thành phố
thông minh; đến năm 2030 Quảng
Ninh sẽ trở thành thành phố
thông minh, hiện đại đứng trong
tốp đầu các thành phố thông
minh của Việt Nam và khu vực
ASEAN (Quảng Ninh phấn đấu
đến năm 2025 trở thành thành
phố trực thuộc Trung ương theo
định hướng phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh đến năm 2025, tầm
nhìn năm 2030 và 2045).
Trên cơ sở đó, tháng 4/2019, từ
đề nghị của tỉnh Quảng Ninh,
Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế
AIC - một trong những đơn vị hàng
đầu tại Việt Nam về các ứng dụng,

giải pháp công nghệ, xây dựng
thành phố thông minh đã đề xuất
và giới thiệu demo Trung tâm Điều
hành thông minh tỉnh Quảng Ninh
và thực hiện thi công hoàn thiện
sau hơn 4 tháng, chính thức đưa
vào vận hành thử nghiệm từ ngày
28/8 vừa qua để lấy ý kiến các cơ
quan chuyên môn, đơn vị sử dụng
và nhân dân nhằm tiếp tục phát
triển hoàn thiện.
Trung tâm điều hành thành
phố thông minh có quy mô tích
hợp đồng bộ nhất hiện nay tại Việt
Nam, có thể ví như “bộ não” của
tỉnh Quảng Ninh, được tích hợp
dữ liệu và các hệ thống sẵn có của
tỉnh, giúp có được một cái nhìn
toàn cảnh về thông tin liên quan
đến các cơ quan, ban, ngành, địa
phương, lĩnh vực... trên phạm vi
toàn tỉnh. Trung tâm sẽ cho phép
sử dụng thông tin và công nghệ
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phân tích để người điều hành ra
những quyết định sáng suốt, kịp
thời, giúp quản lý được đa dạng
các vấn đề, bao gồm cả những vấn
đề đã được dự liệu trước và những
vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống
khẩn cấp… Đồng thời tăng tính
tương tác ngược lại khi người dân
có thể gửi ý kiến góp ý, thông báo
cho các cơ quan trong tỉnh biết về
các sự cố, vấn đề liên quan tới hạ
tầng đô thị, giao thông, an ninh an
toàn, môi trường… bằng vài thao
tác bấm nút cực kỳ đơn giản trên
thiết bị di động.
Đến nay, những kết quả triển
khai bước đầu của Đề án đã tạo
nên sự chuyển biến rất khác biệt,
rõ nét, tích cực. Trong đó Quảng
Ninh đang là tỉnh đầu tiên và duy
nhất trong cả nước đã xây dựng và
ban hành kiến trúc thành phố
thông minh cấp tỉnh. Các lĩnh vực
như y tế, giáo dục, môi trường, du
lịch... đã từng bước ứng dụng hạ
tầng công nghệ trong quản lý và
điều hành. Cụ thể: Đã xây dựng 66
trường học thông minh; hệ thống
quản lý điều hành giao thông
thông minh; công nghệ thông tin
đảm bảo an ninh trật tự và an toàn
xã hội trên địa bàn TP. Hạ Long;
triển khai dự án xây dựng 3 bệnh
viện thông minh là Bệnh viện Đa
khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy,
Bệnh viện Sản Nhi...

Vận hành Trung tâm
Điều hành thông minh
phù hợp với cuộc CMCN
4.0
Bắt nhịp với cuộc CMCN 4.0,
Trung tâm điều hành thành phố
thông minh tỉnh Quảng Ninh còn

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải ấn nút
khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh ngày 28/8/2019.

có nhiều ứng dụng di động (app)
cho mọi đối tượng thụ hưởng:
Qua app di động, các lãnh đạo
tỉnh có thể dễ dàng khai thác toàn
bộ thông tin từ Trung tâm điều
hành, xem và gửi báo cáo, họp
trực tuyến, nắm bắt thông tin trên
báo chí và mạng xã hội, thực hiện
các công việc quản lý, chỉ đạo,
điều hành một cách dễ dàng,
thuận tiện thông qua nhiều tiện
ích thông minh; App di động giúp
cho đội ngũ cán bộ chuyên môn
và chuyên viên văn phòng dễ
dàng thực hiện công tác báo cáo,
kế hoạch, triển khai, thực hiện
nhiệm vụ (Mỗi vị trí công việc đều
có app riêng theo cơ chế phân
quyền truy cập với mức độ bảo
mật cao nhất); App di động dành
cho người dân (Smart Quảng
Ninh)…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế; Thu, chi

Được biết, hiện Trung tâm điều
hành thành phố thông minh tỉnh
Quảng Ninh đã cập nhật số liệu từ
năm 2015 đến quý II/2019 cho 11
chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và
công cụ cập nhật thường xuyên:

tiên tiến, đảm bảo tính khoa học,

ngân sách; Kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa trên địa bàn; Tổng vốn
đầu tư xã hội trên địa bàn; Tỷ lệ lao
động qua đào tạo; Số bác sỹ/1 vạn
dân; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế;
Giảm tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ che phủ
rừng; Tỷ lệ dân số đô thị được cung
cấp nước sạch; Tỷ lệ dân số nông
thôn được cung cấp nước hợp vệ
sinh; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị (sinh
hoạt) được thu gom; Tỷ lệ chất thải
y tế được thu gom…
Tại buổi vận hành, ông Nguyễn
Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Ninh đã đánh giá cao tính
ưu việt và hiệu quả của Trung tâm
Điều hành thông minh tỉnh Quảng
Ninh. Đây là mô hình thể hiện sự
phù hợp với thực tiễn yêu cầu
trong đổi mới quản lý, sáng tạo
trong điều hành phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh.v
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“Tân cổ giao duyên”

ni làng đá vùng biên i
MẠNH VỸ

Đặc sắc làng đá
Làng đá Khuổi Ky là tên của
một ngôi làng khá đặc biệt trong
quần thể khu du lịch thác Bản Giốc
(xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng), nằm bên tỉnh lộ
206, trên đường vào khám phá
động Ngườm Ngao. Nổi tiếng với
những ngôi nhà sàn làm bằng đá,
cái tên “làng đá” và tục thờ thần đá
độc đáo của người dân vùng biên
giới này đã khiến nhiều du khách
tò mò đến và khám phá nơi đây.
Làng đá Khuổi Ky có 14 mái
nhà sàn nằm nép mình dưới chân
núi, phía trước là dòng suối Khuổi
Ky ngày đêm róc rách như một
bản nhạc nước vui tai. Kế bên là
cánh đồng quanh năm trù phú.
Đến nơi đây, du khách sẽ được tận
mắt chiêm ngưỡng bức họa thiên
nhiên giống như người xưa ca
ngợi “sơn thủyhữu tình”.
Những ngôi nhà, từ tường cho
đến các cột, trụ được làm hoàn
toàn bằng đá. Bà con đã tận dụng
đá tự nhiên để dựng lên những
bức tường đá một cách kiên cố,
chắc chắn như một pháo đài.
Tương tự các dân tộc khác ở các
vùng miền trên đất nước ta, nhà
sàn đối với người dân tộc Tày ở
Trùng Khánh là một miền thiêng,
nơi cất giữ những nét đặc trưng
52 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (10/2019)

Ngôi nhà đẹp nhất làng Khuổi Ky được xây hoàn toàn bằng đá tự nhiên.

trong đời sống vật chất và tinh
thần truyền thống qua bao thế hệ.
Đặc biệt, đồng bào Tày ở Trùng
Khánh có tín ngưỡng thờ đá. Họ coi
đá là khởi nguồn của sự sống và là
trung tâm của vũ trụ. Con người
sinh ra từ đá và khi chết sẽ hóa
thành đá. Đá trong tâm tưởng của
họ thiêng liêng như một vị thần
giúp che chở trước sự khắc nghiệt
của thiên nhiên. Giữa vùng biên
cương, những ngôi nhà sàn đá vẫn
bền bỉ, kiên trì, bao bọc, chở che
những con người hiền lành, chất
phác trước những khắc nghiệt của
thiên nhiên. Trải qua nhiều thăng
trầm của lịch sử, cho tới ngày nay
trong tâm thức người Tày, “thần đá”

vẫn gắn bó và tồn tại trong ý niệm.
Trong phong tục của mỗi tộc
người trên vùng đất Cao Bằng đều
có những ngày nhất định để tiến
hành tế lễ cảm tạ thần đá, thần
rừng. Thông qua những buổi tế lễ,
họ mong muốn có thể truyền đạt,
cầu cho những điều tốt đẹp nhất
sẽ đến với bản làng của mình
trong những ngày mùa màng sắp
tới. Tập tục tế thần đá này còn thể
hiện ý thức trách nhiệm của một
cộng đồng trước mẹ thiên nhiên.
Có lẽ bởi vậy, người Tày nơi đây đã
sáng tạo ra những ngôi nhà sàn
bằng đá chắc chắn, mộc mạc, bình
dị và độc đáo.
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Từ thác Bản Giốc đi vào làng
Khuổi Ky chỉ cách khoảng 2km. Khi
bước vào làng Khuổi Ky, bạn sẽ
thấy ngay sự khác biệt của làng
bởi thay vì trồng cây gai hay chặt
cây về dựng hàng rào như các nơi
khác, bà con ở đây đã tận dụng đá
tự nhiên để dựng lên những bức
rào đá một cách kiên cố. Du khách
sẽ cảm nhận như lạc giữa một
chiến lũy được bày binh bố trận
bởi những bức tường đá bao bọc
các ngôi nhà.
Những bức tường như chiến
lũy, những ngôi nhà sàn cổ kính
với kiến trúc độc đáo ấy được tạo
ra từ bàn tay khéo léo, từ tấm lòng
đầy trân trọng của người Tày nơi
đây. Nhưng có lẽ ít người biết để
xây dựng hoàn thiện một ngôi nhà
đá là điều không dễ dàng. Từ lúc
có ý định dựng nhà, người Tày đã
phải chuẩn bị nguyên liệu trước
đó. Nếu tính từ thời gian chuẩn bị
nguyên liệu đến khi hoàn thành
ngôi nhà phải mất từ 2 - 3 năm.
Những viên đá cứng, đẹp là
nguyên liệu bắt buộc, quan trọng
nhất để dựng nhà. Việc chọn đá
cũng mang ý nghĩa tâm linh sâu
xa bởi họ cho rằng những viên đá
được hình thành từ sâu trong lòng
đất, trải qua điều kiện địa chất
phức tạp và lâu dài, hấp thụ tinh
hoa của đất trời nên mang trong
mình nguồn năng lượng và linh
khí rất cao.
Việc chọn địa điểm dựng nhà
cũng được cân nhắc cẩn thận. Nơi
dựng nhà thường là những nơi
cao ráo, lấy chân núi làm điểm tựa,
hướng mặt về phía có cảnh trí
thiên nhiên khoáng đạt, thuận
tiện cho việc làm ăn sinh sống. Khi

Đường vào Làng đá Khuổi Ky.

đã định vị được ngôi nhà, người
thợ sẽ đo, đếm vị trí xếp từng viên
đá. Những bức tường kiên cố được
xếp từ hàng vạn viên đá lớn nhỏ
khác nhau bằng một thứ keo kết
dính trộn từ đá vôi và cát. Để xếp
được những bức tường đã rất khó,
nhưng để lên tầng cho ngôi nhà
càng khó hơn. Khi xếp đá đến độ
cao khoảng 2,5m, người thợ sẽ
tính đến chuyện đặt những cây
cột dài, thẳng làm kèo. Sau đó
người ta xếp những tấm ván hoặc
tre để rải làm nền, đồng thời chia
cách tầng 1 và tầng 2. Việc lên
tầng cho ngôi nhà đá khó khăn ở
chỗ, càng lên cao thì việc điều
chỉnh độ chính xác càng phải tỷ
mẩn hơn. Nếu không đáp ứng
được những yêu cầu kỹ thuật thì
sẽ khiến nhà đá bị siêu vẹo, dễ đổ.
Chiều cao của nhà thường từ 7 –
8m. Giai đoạn cuối cùng trong việc
dựng một ngôi nhà đá chính là lợp
ngói. Những ngôi nhà bằng đá chỉ
nên lợp ngói âm dương. Loại ngói
này sẽ giữ cho ngôi nhà đá mang

đậm vẻ cổ kính.
Theo các tài liệu ghi lại, vào
những năm 1594 - 1677, khi nhà
Mạc lên vùng đất Cao Bằng để xây
dựng thành quách bảo vệ đất
nước, những ngôi nhà sàn bằng
đá đã được xây dựng lên dành
riêng cho những bậc quyền quý.
Đến nay, những ngôi nhà sàn
cổ vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên
khôi, mang dáng dấp cổ xưa, tạo
nên nét cổ kính, nhuốm màu
huyền thoại cho ngôi làng vùng
biên viễn.

Nơi giao thoa của văn
hóa và công nghệ
Cả làng Khuổi Ky có 14 căn nhà
sàn bằng đá. Để bảo tồn, phục
dựng lại, các cơ quan chức năng
Cao Bằng phải tiêu tốn ngót 3
năm trời xếp đá và giúp người dân
sửa chữa lại cho khang trang hơn.
Mãi đến năm 2010 “làng đá” này
được chỉnh trang hoàn tất với
những nét kiến trúc độc đáo.
Khuổi Ky đã được Bộ Văn hóa - Thể
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thao và Du lịch công nhận là Làng
văn hóa truyền thống tiêu biểu
của dân tộc ít người.
Ông Hoàng Văn Duẩn, Phó
trưởng Phòng VHTT huyện Trùng
Khánh, cho biết: Làng Đá Khuổi Ky
hiện tại có 14 hộ, trong đó có 7 hộ
tham gia thực hiện chương trình
du lịch cộng đồng (Homestay).
Hàng năm khách du lịch đến
tương đối đông, đặc biệt vào
những kỳ nghỉ lễ, Tết… Khách du
lịch tới làng đá thường là đi
“phượt” hoặc du khách nước ngoài
muốn được trải nghiệm văn hóa
bản địa. Họ quan tâm đến ẩm
thực, cảnh đẹp, sự an bình trong
cuộc sống sinh hoạt của người
dân nơi đây. Chương trình phát
triển du lịch cộng đồng này nằm
trong dự án bảo tồn làng đá của
UBND tỉnh nhằm gìn giữ nét đặc
sắc văn hóa bản địa gắn liền với
đời sống của bà con nhân dân,
đồng thời quảng bá hình ảnh du
lịch non nước Cao Bằng.

Ông Hoàng Văn Duẩn, Phó trưởng
Phòng VHTT huyện Trùng Khánh.

Đá làm nhà được bà con tự khai
thác từ trong núi rồi tự xây nhà
sàn. Chất liệu đá ngăn chặn hữu
hiệu cái nóng mùa hè và đảm bảo
độ ấm áp trong mùa đông lạnh
giá của miền núi. Năm 2018 có
khoảng hơn 300 nghìn lượt khách
trong nước và quốc tế tới tham
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Anh Triệu Ích Sỹ, chủ nhà Homestay Yến Nhi, chia sẻ với phóng viên về kinh nghiệm
làm Homestay.

quan làng đá. Chỉ riêng trong 8
tháng đầu năm 2019, đã có
khoảng hơn 250.000 lượt khách
đến chiêm ngưỡng cảnh quan và
tìm hiểu văn hóa nơi đây.
Anh Triệu Ích Sỹ, 34 tuổi, dân
tộc Tày, chủ nhà Homestay Yến
Nhi, cho biết: Ngôi nhà sàn đá anh
đang ở được truyền từ đời cụ, đời
ông của anh. Đến thế hệ anh tiếp
quản, ngôi nhà đã có tuổi gần
trăm năm rồi. Kiến trúc của ngôi
nhà vẫn vững chãi và chỉ trải qua
vài lần sửa chữa nhỏ như thay
ngói, sửa lại sàn nhà cho vững
vàng hơn.
Trước đây nhà anh làm nương
rẫy. Tình cờ, năm 2016 anh đi chơi
ở Hoàng Su Phì, thấy mô hình
Homestay có hiệu quả nên cũng
tìm hiểu và học làm theo. Gia đình
anh triển khai Homestay đầu tiên
ở huyện.
Anh Sỹ chia sẻ, anh và người
dân ở đây không biết tiếng Anh
nên lúc đầu rất khó khăn trong

giao tiếp với người nước ngoài.
Đồng thời, sự hiểu biết về pháp
luật trong làm dịch vụ Homestay
cũng hạn chế. Sau quá trình làm
và tìm hiểu dần, được sự tư vấn
của chính quyền sở tại, hoạt động
kinh doanh Homestay của người
dân nơi đây bắt đầu ổn định và
gặp nhiều thuận lợi.
Thời gian mấy tháng đầu nhà
anh không có khách, một phần vì
không mấy ai biết. Dần dần, anh
sử dụng các công cụ quảng bá
trên mạng như tham gia vào hệ
thống booking.com, làm các clip
giới thiệu và chủ yếu là du khách
tới thấy cảnh quan đặc sắc đã tự
làm clip để quảng bá rộng rãi giúp
nhiều người biết đến dịch vụ
Homestay ở đây.
Hiện nay, hoạt động kinh
doanh của anh Sỹ khá bài bản,
ngoài việc trang bị đầy đủ những
đồ dùng thường thấy trong các
nhà nghỉ, khách sạn như máy giặt,
tủ lạnh, anh còn thực hiện quảng
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cáo trên mạng nhằm quảng bá
rộng rãi hơn tới du khách.
Bây giờ chỉ cần vào google tìm
kiếm với từ khóa “Khuổi Ky
homestay” sẽ hiện lên hơn 10.000
kết quả trong 0,4 giây.
Anh kết hợp với các công ty du
lịch đưa khách du lịch theo đoàn,
nhưng mỗi tháng chỉ khoảng 2 lần
đưa khách vào. Còn lại chủ yếu là
khách lẻ, tự tìm kiếm và đặt phòng
tại nhà anh. Lượng khách này khá
đều, hầu hết là người nước ngoài.
Sau 3 năm kinh doanh dịch vụ
này, gia đình anh Sỹ đã có thu
nhập tốt hơn trước, mua được
thêm nhiều thiết bị, đồ dùng gia
đình, như xe máy, tivi, tủ lạnh, máy
giặt… vừa phục vụ nhu cầu khách
du lịch, vừa phục vụ cuộc sống
hàng ngày của gia đình.
Thấy gia đình anh Sỹ làm dịch
vụ Homestay có thu nhập tốt, bà
con nơi đây cũng học tập làm
theo. Chủ Homestay Quang Thuận
cho biết, gia đình ông cũng mới
làm Homestay hơn một năm.
Được chính quyền địa phương hỗ
trợ, hoạt động dịch vụ Homestay
đã đi vào quy củ.
Vợ và con gái ông tâm sự, vì
không biết tiếng Anh nên lúc đầu
khó giao tiếp với người nước
ngoài. Sau gia đình dùng tính
năng dịch của Google Translate và
bây giờ là Google Assistant trên
smartphone để nói chuyện với
khách nước ngoài. Phương pháp
này đơn giản nhưng khá hiệu quả
để hai bên hiểu nhau, biết du
khách yêu cầu cái gì và đáp ứng
nhanh chóng.

Đánh giá rất tốt của du khách về Homestay tại làng đá.

Trong các Homestay đều dán
bảng giá dịch vụ bằng tiếng Anh
và tiếng Việt rất rõ ràng. Đặc biệt
các nhà đều cung cấp WiFi miễn
phí cho du khách, dù là chỉ đến
tham quan hay nghỉ lại. Nhà nào
cũng có sảnh khách chung, vườn
và sân hiên nhìn ra phong cảnh
thoáng đãng. Phòng nghỉ được
trang bị bếp đầy đủ tiện nghi với
tủ lạnh, ấm đun nước và bếp nấu.
Phòng vệ sinh hiện đại, sạch sẽ,
đầy đủ tiện nghi. Nhìn trên trang
booking.com, nhận xét của người
du lịch từng ở các Homestay tại
Làng đá, cả người trong nước và
nước ngoài, đều đánh giá rất tích
cực từ thái độ phục vụ tới sự nhiệt
tình của người dân. Ngay cả
những món ăn do bà con nơi đây
tự nấu cho du khách cũng được
đánh giá rất cao.
Giữa không gian bao la, những
ngôi nhà sàn đá vững chãi vươn
cao, vẫn bền bỉ, kiên định, bao

bọc, chở che những cư dân hiền
lành, chất phác vùng biên ải. Vẻ
đẹp của thiên nhiên và con người,
vẻ đẹp của những sắc màu tự
nhiên và cuộc sống sinh hoạt yên
bình hòa quyện vào nhau, tạo nên
những màu sắc, hình khối khắc
sâu trong tâm tưởng du khách.
Tâm hồn của đá, tâm hồn của
người Tày chịu thương, chịu khó
đã tạo nên hồn cốt của làng Khuổi
Ky, cất giữ những nét đặc trưng
trong đời sống vật chất và tinh
thần truyền thống qua bao thế hệ.
Giờ đây, những công nghệ mới,
mạng Internet toàn cầu lại đang
giúp dân làng nâng cao chất
lượng cuộc sống, vừa bảo tồn, vừa
phát huy truyền thống cả vẻ đẹp
tự nhiên và con người nơi đây. Sự
giao thoa giữa truyền thống và
hiện đại, giữa văn hóa và công
nghệ đang từng giờ, từng ngày
giúp đời sống của bà con nơi đây
ngày một tốt đẹp hơn.
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Chung tay vì mt ASEAN xanh
QUANG THANH

Tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, ô nhiễm không khí đô thị,
môi trường biển, biến đổi khí hậu… là những vấn đề "nóng" khiến các
nước Đông Nam Á đau đầu thời gian qua.
háng 10 vừa qua, Hội nghị
Bộ trưởng Môi trường
ASEAN lần thứ 15 và các
hội nghị liên quan diễn ra
tại Siem Reap, Campuchia. Đây là
sự kiện lớn trong khu vực về vấn
đề môi trường nhằm tăng cường
hợp tác bảo vệ môi trường chung
ASEAN bền vững, xanh, sạch đẹp.
Với mục tiêu chung tay bảo vệ môi
trường, các nước ASEAN và các
nước đối tác tham gia Hội nghị đã
tập trung thảo luận và nhất trí hợp
tác về một loạt vấn đề, bao gồm:
Biến đổi khí hậu, phát triển đa
dạng sinh học, rác thải biển, giáo
dục môi trường, quản lý tài
nguyên nước, xử lý ô nhiễm khói
mù xuyên biên giới…

T

Thực trạng môi trường
các quốc gia
Đông Nam Á
Những năm gần đây, biến đổi
khí hậu, ô nhiễm môi trường, an
ninh lương thực và nguồn nước,
khói mù xuyên biên giới… đã trở
thành những vấn đề lớn tác động
đến sự phát triển bền vững của
mỗi quốc gia và của cả khu vực.
Ô nhiễm không khí là một
trong nhưng vấn đề môi trường
đang làm các quốc gia Đông Nam
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Đại diện các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị AMME 15.

Á đau đầu. Thời gian vừa qua,
Kuching, Kuala Lumpur (Malaysia),
Hà Nội (Việt Nam), Jakarta
(Indonesia) và Singapore đứng
đầu trong danh sách các thành
phố có mức độ ô nhiễm không khí
cao nhất thế giới theo Air Visual,
nền tảng đo lường Chỉ số chất
lượng không khí (AQI).
Không khí ô nhiễm ảnh hưởng
đến sức khỏe và cuộc sống của
người dân khiến nhiều trường học
tại các nước phải đóng cửa. Số ca
mắc các bệnh lý hô hấp tại một số
khu vực ô nhiễm tăng vọt, khẩu
trang và các máy lọc không khí trở
thành mặt hàng khan hiếm trên
thị trường.

Các đám cháy do đốt rừng lấy
đất sản xuất giấy và dầu cọ ở
Indonesia đã khiến nước này và
các quốc gia láng giềng
Singapore, Malaysia, Thái Lan bao
trùm trong khói bụi. Có thời điểm
Indonesia đã phải đóng cửa gần
4.000 trường học. Hàng trăm
nghìn người dân Indonesia có
triệu chứng viêm đường hô hấp và
hàng chục nghìn người phải nhập
viện điều trị.
Trong khi đó, Malaysia phải
đóng cửa hơn 400 trường học,
phân phát miễn phí 0,5 triệu chiếc
khẩu trang cho người dân và đưa
ra cảnh báo về sức khỏe với cộng
đồng khi 11 trong 16 bang của

QUC T

Malaysia có chỉ số không khí
xuống mức không an toàn, khiến
lãnh đạo đảng cầm quyền
Malaysia, ông Anwar Ibrahim, gọi
khói mù là “chiến tranh sinh thái”.
Không chịu tác động trực tiếp
của cháy rừng tại Indonesia nhưng
Bangkok, Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh cũng đang chứng kiến mức
độ ô nhiễm không khí báo động,
với nguyên nhân chủ yếu do quá
trình đô thị hóa nhanh chóng, khí
thải từ ô tô, xe máy; xây dựng, phá
dỡ công trình, khói bụi từ các hoạt
động sản xuất công - nông nghiệp
trên địa bàn thành phố và một số
tỉnh lân cận.
Tình trạng khói mù (bụi mịn)
không chỉ ảnh hưởng đến khu vực
Đông Nam Á mà còn có nguy cơ
làm biến đổi khí hậu toàn cầu.
Bên cạnh ô nhiễm không khí
thì rác thải nhựa cũng đang là vấn
đề nhức nhối mang tính toàn cầu.
Mỗi năm lượng rác thải ra đủ để
phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái
đất, trong đó có 13 triệu tấn rác
nhựa trôi nổi trên các đại dương.
Đặc biệt, châu Á là khu vực gây ô
nhiễm môi trường biển nhất do
rác thải nhựa, chiếm 60% lượng
rác thải nhựa trên đại dương.
Trong đó, có 4 trong số 5 quốc gia
châu Á nằm trong danh sách này
thuộc Đông Nam Á.
Thực tế đã cho thấy, biến đổi
khí hậu và vấn đề môi trường đã
ảnh hưởng nghiêm trọng đến
kinh tế - xã hội, an ninh trong khu
vực và nhiều quốc gia trên thế
giới. Theo báo cáo của Ủy ban
Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình
Dương Liên Hợp Quốc (UNESCAP)

Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại các nước ASEAN đang ở tình trạng báo động.

năm 2019, hằng năm, biến đổi khí
hậu đã gây thiệt hại cho nền kinh
tế ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương khoảng 675 tỷ USD, tương
đương 2,4% GDP toàn khu vực.
Rõ ràng thực trạng môi trường
ở các quốc gia Đông Nam Á đang
ở tình trạng báo động. Để Cộng
đồng ASEAN phát triển bền vững
thì cần có sự chung tay vào cuộc
của các tổ chức, các quốc gia
thành viên tích cực hơn đối với
môi trường sống của chúng ta.

Chung tay vì một
ASEAN xanh
Với tình trạng báo động về môi
trường, tại Hội nghị cấp Bộ trưởng
lần thứ 15 của Hiệp hội Các quốc
gia Đông Nam Á về môi trường và
các hội nghị liên quan, Bộ trưởng
các nước ASEAN cùng 3 quốc gia
đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản
và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã cùng
thảo luận về một loạt các vấn đề

môi trường “nóng” của khu vực
đang tác động nghiêm trọng đến
nhiều nước.
Trong quá trình hợp tác về môi
trường, các nước ASEAN cần tăng
cường chia sẻ kinh nghiệm, thông
tin kịp thời và phối với thực hiện
nhiều hoạt động bảo vệ môi
trường. Bên cạnh đó cũng cần
tăng cường hợp tác với các nước
đối tác khác, trong đó có Nhật Bản,
Hàn Quốc và Trung Quốc.
Theo ông Neth Pheaktra, Quốc
vụ khanh, kiêm người phát ngôn
Bộ Môi trường Campuchia, cho
biết: Các hoạt động hợp tác
ASEAN và ASEAN+3 này đã đóng
vai trò hết sức quan trọng, góp
phần tăng cường năng lực về
quản lý môi trường và xây dựng
các chính sách phát triển bền
vững tại mỗi quốc gia thành viên.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ
tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế
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và Tài chính Campuchia, ông Aun
Porn MoniRoth đã kêu gọi các
quốc gia ASEAN tiếp tục nỗ lực
chống biến đổi khí hậu và bảo vệ
môi trường đồng thời nêu ra một
số phương hướng chống biến đổi
khí hậu và bảo vệ môi trường như:
Củng cố việc điều hành, quản lý và
tăng cường nguồn lực trong giải
quyết vấn đề cháy rừng, ô nhiễm
do khói bụi qua biên giới; ASEAN
cần bảo đảm lên kế hoạch sử
dụng đất đai, quản lý rừng bền
vững; đẩy nhanh việc hoàn tất
soạn thảo Kế hoạch chiến lược
ASEAN về môi trường để biến Kế
hoạch cộng đồng xã hội - văn hóa
ASEAN 2025 trở thành kế hoạch
hành động ngày càng chi tiết; đẩy
mạnh nỗ lực chung trong việc
nâng cao hiểu biết về bảo vệ môi
trường và đa dạng sinh học thông
qua việc công nhận nỗ lực bảo tồn
thiên nhiên; tăng cường hợp tác
giữa ASEAN và đối tác trong giải
quyết vấn đề rác thải biển; coi
trọng vai trò của người dân trong
việc giải quyết vấn đề biến đổi khí
hậu, tăng cường giáo dục nâng
cao hiểu biết về những vấn đề này
ở mỗi quốc gia và toàn khu vực…
Tại Hội nghị, đại diện của Việt
Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường Võ Tuấn Nhân chia sẻ:
Cộng đồng ASEAN đã có quá trình
phát triển nhanh chóng với sự
tăng cường về vai trò và vị trí trên
trường quốc tế. Tuy nhiên, khu vực
ASEAN vẫn đang phải đối mặt với
những thách thức môi trường to
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“

Trong khuôn kh Hi ngh
AMME 15 ti thành ph Siem
Reap ã din ra l trao gi i
th ng Sinh thái tr ng h c ASEAN ln
th ba và gi i th ng Nhà vô ch tr
b o v sinh thái ASEAN. ây là mt
phn trong Sáng kin ASEAN Xanh
nhm mc tiêu khôi phc h sinh thái
rng, nâng cao hiu bit v tm quan
tr ng ca a dng sinh h c, khuyn
khích s tham gia ca ng i dân cng
nh ngun u t ca khu vc công và
t nhân vào qu n lý a dng sinh h c,
giúp các chính sách và chin l c ca
toàn khu vc nhn  c s ng h ca
gii tr và cng ng.
lớn về tài nguyên nước, chất lượng
không khí, sự suy giảm tài nguyên
và đa dạng sinh học, ô nhiễm đại
dương và ô nhiễm nhựa đại
dương. Trước những thách thức
này, ASEAN cần đoàn kết, tự
cường để tiến bước, hướng tới
một Cộng đồng bền vững.
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
khẳng định, là một thành viên có
trách nhiệm của Cộng đồng
ASEAN, Việt Nam cam kết sẽ tiếp
tục hợp tác chặt chẽ với các quốc
gia thành viên để hiện thực hóa Kế
hoạch Tổng thể và Tầm nhìn Cộng
đồng ASEAN 2025. Là quốc gia sẽ
đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN
trong năm 2020, Việt Nam cam kết
sẽ tiếp tục tinh thần và động lực
của năm 2019 để tăng cường
thống nhất và gắn kết ASEAN,
phát huy hơn nữa vai trò trung
tâm của ASEAN trong giải quyết
hiệu quả các thách thức về môi

trường, đặc biệt các vấn đề liên
quan đến ô nhiễm môi trường
biển, đảm bảo phát triển bền
vững của toàn khu vực.
Trong thông cáo Hội nghị cũng
đã nhấn mạnh về vấn đề rác thải
nhựa trên biển. Trước mức độ
ngày càng tăng của rác thải nhựa
trên biển, các Bộ trưởng tái khẳng
định cam kết của các nước về thực
hiện Tuyên bố Bangkok về chống
rác thải biển tại khu vực ASEAN và
Khung hành động ASEAN về rác
thải biển. Các Bộ trưởng ghi nhận
tiến trình thực hiện các dự án và
sáng kiến về rác thải biển, trong
đó bao gồm dự án hợp tác
ASEAN+3 về tăng cường năng lực
về giảm thiểu rác thải biển tại khu
vực ASEAN thông qua việc xây
dựng kế hoạch hành động quốc
gia cho các nước ASEAN và
phương pháp tiếp cận chính sách
từ đất liền ra biển do Nhật Bản hỗ
trợ, dự án ASEAN - PROBLUE về rác
thải biển do Ngân hàng Thế giới
tài trợ, dự án hợp tác ASEAN - Na
Uy về tăng cường năng lực về
giảm ô nhiễm rác thải nhựa tại khu
vực ASEAN và dự án hợp tác
ASEAN - EU về kinh tế tuần hoàn.
Với mục tiêu vì một Cộng đồng
ASEAN xanh, sạch bền vững, các
nước thành viên cần phải cùng
nhau chung tay xây dựng các cơ
chế đảm bảo cho sự phát triển
bền vững, bảo vệ môi trường của
khu vực, tài nguyên thiên nhiên và
chất lượng cuộc sống của mỗi
người dân trong Cộng đồng.
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HI NGH AN SINH XÃ HI ASEAN 36:

Thúc đy phát trin
an sinh xã hi trong khu vc
XUÂN TRƯỜNG

Hội nghị An sinh xã hội ASEAN 36 (ASSA 36) với chủ đề “Công nghệ thông tin
và truyền thông: Trao quyền đổi mới an sinh xã hội” diễn ra tại Brunei với sự
tham gia của 20 tổ chức thành viên ASSA, cùng đại diện Tổ chức Lao động
quốc tế (ILO), Hiệp hội An sinh xã hội thế giới (ISSA). Hội nghị lần này tiếp
tục tìm kiếm các giải pháp trong bối cảnh phát triển không ngừng của công
nghệ, làm tròn bổn phận bảo vệ và phục vụ người dân của mỗi quốc gia.
iệp hội An sinh xã hội
Đông Nam Á (ASSA)
thành lập năm 1998,
đến nay gồm 20 tổ chức
thành viên thuộc các quốc gia
ASEAN nhằm mục tiêu thúc đẩy
hợp tác, phát triển an sinh xã hội
trong khu vực phù hợp với
nguyện vọng, luật pháp, quy định
của các nước thành viên. Đây là
diễn đàn khu vực trao đổi thông
tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
thực hiện chính sách an sinh xã
hội giữa các quốc gia, góp phần
tích cực vào tiến trình xây dựng
Cộng đồng Văn hóa – Xã hội
ASEAN (ASCC) là một trong ba trụ
cột của Cộng đồng ASEAN.

H

Thúc đẩy an sinh xã hội
trong khu vực
Trên cương vị Chủ tịch ASSA
nhiệm kỳ 2018 - 2019, Thứ trưởng
Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam
phát biểu khai mạc Hội nghị ASSA

Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt
Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì điều hành Hội nghị.

36, nhấn mạnh, một năm vừa qua,
các tổ chức thành viên ASSA đã thực
hiện Tuyên bố chung được ký kết tại
Hội nghị ASSA 35 và cụ thể hóa
bằng Kế hoạch hành động với nhiều
hoạt động phong phú và thiết thực;
Nỗ lực hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông
tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển

an sinh xã hội bền vững trong khu
vực theo tinh thần và mục tiêu
xuyên suốt của ASSA đã đề ra từ
ngày đầu thành lập.
Những kết quả bước đầu đạt
được là minh chứng sinh động
cho hiệu quả hoạt động hợp tác
của 20 tổ chức thành viên ASSA,
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từng bước đi vào chiều sâu và thực
chất tương xứng với tiềm năng và
thế mạnh của mỗi thành viên
cũng như cả Hiệp hội.
Cũng theo Chủ tịch ASSA
Nguyễn Thị Minh, chúng ta đang
đứng trước ngưỡng cửa phát triển
của kỷ nguyên số và thời đại Cách
mạng công nghiệp 4.0 với nhiều
cơ hội, điều kiện thuận lợi, nhất là
trong lĩnh vực ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông.
Việc lựa chọn chủ đề cho Hội nghị
này là “Công nghệ thông tin và
Truyền thông: Trao quyền đổi mới
an sinh xã hội” thể hiện mối quan
tâm chung của chúng ta, phù hợp
với xu thế phát triển chung của
khu vực và thế giới.
Tại Hội nghị, các tổ chức thành
viên ASSA đã cùng nhau thảo luận
và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ
chức thực hiện các vấn đề xoay
quanh chủ đề chính: “Công nghệ
thông tin và Truyền thông: Trao
quyền đổi mới An sinh xã hội”, về
các xu thế phát triển của An sinh
xã hội hướng đến mục tiêu thúc
đẩy sự phát triển của An sinh xã
hội phù hợp với nguyện vọng, luật
pháp và quy định của các quốc gia
thành viên. Bằng tất cả sự cố gắng,
ASSA đã trở thành nền tảng chung
trong việc chia sẻ, hợp tác nhằm
giải quyết những thách thức chưa
bao giờ lớn như hiện nay mà tất cả
chúng ta đang phải đối mặt trong
lĩnh vực An sinh xã hội.
Đặc biệt, Hội nghị ASSA lần thứ
36 tiếp tục tìm kiếm giải pháp
trong bối cảnh phát triển không
ngừng của công nghệ, làm tròn
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Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN đã trao giải thưởng ASSA
năm 2019.

“

Trong khuôn kh Hi ngh
ASSA 36, Ban Ch!p hành Hip
hi An sinh xã hi ASEAN ã
trao gi i th ng ASSA n"m 2019; theo
ó, 18 gi i th ng thuc 6 hng mc
 c trao cho i din 18 t chc
thành viên ASSA. Vi nh#ng n$ lc
cùng kt qu t  c trong c i cách
th tc hành chính, g%n lin vi ng
dng công ngh thông tin trong các
n"m gn ây, BHXH Vit Nam ã  c
trao t&ng gi i th ng t Hip hi An
sinh xã hi ASEAN.
bổn phận bảo vệ và phục vụ người
dân của mỗi quốc gia. Cùng với
đó, việc ứng dụng công nghệ, các
nước sẽ cùng tìm ra những giải
pháp để quản lý hệ thống an sinh
xã hội ngày một hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, các tổ chức thành
viên ASSA đã thống nhất trong
nhiệm kỳ 2019 – 2020 sẽ triển khai
các biện pháp nhằm tiếp tục tăng
cường liên kết và hợp tác chặt chẽ;
nỗ lực và quyết tâm chung hướng

tới xây dựng một cộng đồng an
sinh xã hội ASEAN đồng thuận và
phát triển vì lợi ích của người dân,
ổn định và phát triển thịnh vượng
của khu vực.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị
ASSA 36 tại Brunei, bà Hajah
Chairani Binti Haji Sulaiman - Quyền
Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tín
thác cho người lao động Brunei
(ETF) đã được bầu giữ chức Chủ tịch
ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020.
Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 2020 nhấn mạnh tầm quan trọng
của Tuyên bố chung ASSA và Kế
hoạch hành động ASSA đã được
xây dựng theo đề xuất của BHXH
Việt Nam. Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ
mới bày tỏ quyết tâm: Sẽ cố gắng
làm tốt vai trò để đem lại lợi ích cho
các tổ chức thành viên; Tiếp tục
phát huy, tổ chức nhiều hơn các
hoạt động thiết thực trên tinh thần
cùng hợp tác, từng bước cụ thể
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hóa những nội dung đã nêu trong
hai văn kiện quan trọng của ASSA.

Đóng góp của Việt Nam
BHXH Việt Nam đã gia nhập
ASSA từ tháng 9/1998 và hiện là
thành viên chính thức và duy nhất
của Việt Nam tại diễn đàn an sinh
xã hội khu vực này.
Trong quá trình tham gia ASSA
từ khi thành lập đến nay, BHXH Việt
Nam luôn đóng vai trò tích cực
trong việc tham gia triển khai các
hoạt động hợp tác giữa các tổ chức
thành viên ASSA. Qua đó, giúp
BHXH Việt Nam tiếp cận và bổ sung
cập nhật kiến thức, kinh nghiệm
quốc tế nhằm hoàn thiện, phát triển
hệ thống tổ chức thực hiện chính
sách BHXH theo hướng chuyên
nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hội
nhập quốc tế theo tinh thần Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa
XII về cải cách chính sách BHXH.
Với vai trò là Chủ tịch ASSA
nhiệm kỳ 2018 - 2019, BHXH Việt
Nam cũng đã có những đóng góp
to lớn như chủ động đề xuất nhiều
giải pháp, hành động thể hiện sự
gắn kết chặt chẽ, tăng cường hợp
tác lẫn nhau giữa ASSA và Hiệp hội
an sinh xã hội quốc tế (ISSA) cũng
như chủ động đề xuất thông qua
Kế hoạch hành động ASSA. Đây là
lần đầu tiên kể từ khi thành lập
năm 1998, ASSA thống nhất xây
dựng và triển khai kế hoạch hành
động cụ thể nhằm đưa hoạt động
hợp tác của Hiệp hội đi vào chiều
sâu và thực chất, tương xứng với
tiềm năng và thế mạnh của các tổ
chức thành viên ASSA.
Trong thời gian đảm nhiệm

Các đại biểu tham dự ASSA 36.

cương vị Chủ tịch ASSA, thực hiện
Tuyên bố chung và Kế hoạch hành
động ASSA, BHXH Việt Nam đã chủ
trì kết nối và điều phối thực hiện
một số hoạt động cụ thể có ý
nghĩa thiết thực như: xây dựng
mạng lưới chuyên gia an sinh xã
hội trong khu vực (Việt Nam);
nghiên cứu mở rộng diện bao phủ
an sinh xã hội đối với lao động khu
vực phi chính thức tại các nước
ASEAN (Thái Lan); biên soạn và
phát hành ấn phẩm “ASSA 20 năm
đồng hành, phát triển” để cung
cấp những thông tin cơ bản về
ASSA, từng quốc gia, tổ chức thành
viên cũng như các chính sách chế
độ an sinh xã hội của các nước
thành viên ASSA (Việt Nam)…
Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam
đã chủ trì tổ chức thành công Hội
thảo quốc tế với chủ đề “Quản trị
tốt nhằm cung cấp dịch vụ an sinh
xã hội tốt hơn” nhằm đưa những
kiến thức và kinh nghiệm quản trị
hệ thống an sinh xã hội hiện đại
theo Hướng dẫn của Hiệp hội An

sinh xã hội quốc tế (ISSA) đến gần
hơn với hệ thống an sinh xã hội
khu vực với những cách tiếp cận
mới và phương thức quản trị phù
hợp, thích ứng với bối cảnh và
điều kiện của Cách mạng công
nghiệp 4.0; từ đó góp phần nâng
cao chất lượng cung cấp dịch vụ
an sinh xã hội cho người dân trong
khu vực.
Trong gần 25 năm qua, Việt
Nam luôn nỗ lực hết mình cùng
với các quốc gia trong khu vực xây
dựng và phát triển một Cộng
đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và
thịnh vượng. BHXH Việt Nam luôn
là thành viên tích cực và có trách
nhiệm của ISSA để hướng tới một
hệ thống an sinh xã hội thế giới
hiện đại, toàn diện bền vững, tin
cậy, minh bạch và hiệu quả.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam,
Nguyễn Thị Minh đã khẳng định
thông điệp: “Chúng tôi luôn sẵn
sàng là bạn, là đối tác tin cậy,
thành viên có trách nhiệm trong
cộng đồng khu vực và quốc tế”.
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GII NOBEL HÒA BÌNH 2019:

Vinh danh Thủ tướng “kiến tạo hòa bình”
ÁNH DƯƠNG

ẢNH: AFP

Thủ tướng "kiến tạo hòa bình" của Ethiopia, ông Abiy Ahmed, được
vinh danh giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2019 vì những đóng góp
trong chấm dứt xung đột với nước láng giềng Eritrea.
obel hòa bình là giải
thưởng danh giá được
trao hằng năm cho các
cá nhân hoặc tập thể có
đóng góp lớn nhất cho nền hòa
bình thế giới.

N

"Thủ tướng Ahmed được vinh
danh vì những nỗ lực của ông
trong việc đạt được hòa bình và
hợp tác quốc tế, và cho sáng kiến
mang tính quyết định của ông để
giải quyết xung đột biên giới với
Eritrea", Ủy ban Nobel Na Uy nhấn
mạnh trong thông cáo.
Ethiopia và Eritrea là hai quốc
gia láng giềng nhưng cũng là kẻ
thù lâu năm đã rơi vào thế bế tắc
quân sự sau cuộc chiến tranh biên
giới 1998 - 2000, cướp đi sinh
mạng của khoảng 80.000 người.
Mặc dù hiệp định hòa bình giữa
hai nước được ký kết vào tháng
12/2000 nhưng khu vực biên giới
vẫn thường xuyên xảy ra căng
thẳng và tiềm ẩn nguy cơ xung
đột vũ trang.
Sau rất nhiều nỗ lực, hai nước
đã khôi phục quan hệ vào tháng
7/2018 sau nhiều năm thù địch và
Thủ tướng Abiy Ahmed là người
có công lớn trong việc thúc đẩy
hòa bình giữa hai nước.
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Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Ông Abiy Ahmed Ali, sinh năm
1976, được bổ nhiệm làm Thủ
tướng Ethiopia tháng 4/2018, là
nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất tại châu
Phi. Ông là Chủ tịch của cả đảng
cầm quyền EPRDF (Mặt trận Dân
chủ cách mạng của dân tộc
Ethiopia) và OPDO (Tổ chức Dân
chủ Oromo), một trong bốn đảng
liên minh của EPRDF.
Trong quá trình tại nhiệm của
mình, ông Abiy Ahmed đã hợp tác
chặt chẽ với Tổng thống Eritrea tổ
chức đàm phán hạ nhiệt căng
thẳng, nhanh chóng đưa ra các
nguyên tắc thỏa thuận hòa bình
nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc
trong việc tìm kiếm hòa bình từ
lâu giữa hai nước.

Năm ngoái, các nhà lãnh đạo
Ethiopia và Eritrea đã ký "Tuyên bố
chung về hòa bình và hữu nghị".
Trong khuôn khổ chuyến thăm
Eritrea ngày 8/7/2018, Thủ tướng
Ethiopia Abiy Ahmed cho biết hai
nước đã bình thường hóa quan hệ,
mở cửa trở lại các đại sứ quán và
biên giới, các hãng hàng không và
các cảng bắt đầu hoạt động,
người dân có thể di chuyển giữa
hai quốc gia.
"Một tiền đề quan trọng cho
bước đột phá là ông Ahmed sẵn
sàng chấp nhận phán quyết trọng
tài của một ủy ban biên giới quốc
tế vào năm 2002", phát ngôn viên
của Ủy ban Nobel chia sẻ.
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Bà Reiss-Andersen, Chủ tịch Ủy
ban Nobel Na Uy cho biết ông
Abiy Ahmed đã "khởi động nhiều
cải cách quan trọng đem lại cho
người dân hy vọng về cuộc sống
tốt đẹp hơn và tương lai tươi sáng
hơn". Ông cũng đóng góp vào các
tiến trình hòa bình và hòa giải tại
khu vực, bao gồm thúc đẩy bình
thường hóa quan hệ giữa Eritrea
và Djibouti, làm trung gian giữa
Kenya và Somalia...
Ngoài thành tựu lập lại hòa
bình với nước láng giềng, chỉ sau
vài tháng sau khi lên nắm quyền,
Thủ tướng Abiy Ahmed còn dỡ bỏ
tình trạng khẩn cấp ở nước này, ra
lệnh thả hàng ngàn tù nhân (trong
đó có lãnh đạo đối lập
Andargachew Tsege), cho phép
những người bất đồng quan điểm
quay về nhà và bỏ chặn hàng trăm
trang web cùng kênh truyền hình.
Hay như việc ông phát động
chiến dịch "Di sản xanh", với mục
tiêu trồng hàng triệu cây xanh ở
Ethiopia để đối phó với biến đổi
khí hậu. Theo công bố của
Ethiopia, trong vòng một ngày
phát động chiến dịch trong tháng
7 vừa qua, đã có hơn 353 triệu cây
xanh được trồng ở Ethiopia, một
con số được cho là kỷ lục thế giới.
Bên cạnh đó, ông Ahmed cũng
tăng cường vai trò của phụ nữ
trong hoạt động chính trị. Phụ nữ
chiếm một nửa trong số 20 bộ
trưởng của chính phủ Ethiopia,
bao gồm nữ bộ trưởng quốc
phòng đầu tiên của đất nước.
Ông được đánh giá là đã mang
tới một làn gió mới, phong cách
lãnh đạo mới tại Ethiopia với việc

đưa ra một loạt các biện pháp cải
cách táo bạo, trong đó nổi bật là
tự do hóa nền kinh tế.

Tuy nhiên, bà khẳng định Ủy
ban "tin rằng những nỗ lực hiện
tại của Abiy Ahmed xứng đáng

Tuy nhiên, như rất nhiều lần
trước đó, việc trao giải Nobel hòa
bình 2019 cho ông Abiy Ahmed
cũng đã gây ra không ít tranh cãi và
cũng có không ít người không đồng
tình với sự lựa chọn của các thành
viên Ủy ban Nobel. Nhưng quyết
định này của Ủy ban Nobel được
cho là một quyết định đúng đắn.

được công nhận và cần được

Trong buổi lễ công bố diễn ra
tại Oslo, thủ đô Na Uy, hôm 10/10,
bà Berit Reiss-Andersen, chia sẻ
rằng một số người nghĩ giải Nobel
Hòa bình năm nay "được trao quá
vội vàng" bởi nhiều thách thức ở
Ethiopia chưa được giải quyết, dù
ông Abiy với vai trò Thủ tướng đã
tìm cách thúc đẩy hòa giải, đoàn
kết và công bằng xã hội.

trong một khoảng thời gian ngắn.

khích lệ". Việc trao giải thưởng này
sẽ giúp ông tiếp tục thực hiện sứ
mệnh quan trọng của mình.
"Thành Rome không thể xây
trong một ngày", bà Reiss-Andersen
nói thêm, sự phát triển của hòa
bình và dân chủ sẽ không đạt được

Những thách thức đối với ông
Abiy Ahmed vẫn còn phía trước
nhưng trong lúc nhiều nước châu
Phi vẫn còn chìm đắm trong xung
đột và đói nghèo thì Ethiopia
chính là điểm sáng hiếm hoi và
những gì ông Abiy Ahmed làm
được là đáng ghi nhận.
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ng dng Công ngh thông tin
trong gii mã trình t Gen ngi
DƯƠNG NGUYỄN

Giải trình tự là kỹ thuật được áp dụng rộng rãi hiện nay, không chỉ trên
con người, động vật và vi khuẩn. Nhờ sự hợp nhất của các phương pháp
tiếp cận tế bào học với trình tự bộ gen người sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hiểu
biết của chúng ta về bệnh ở người lên một cấp độ hoàn toàn mới.
ự án bộ gen người
(Human
Genome
Project - HGP) là một dự
án nghiên cứu khoa
học quốc tế với mục tiêu xác định
trình tự các cặp cơ sở nucleotide
tạo nên ADN của con người. Nó
vẫn là dự án sinh học hợp tác lớn
nhất thế giới chính thức ra mắt
vào năm 1990 và được tuyên bố
hoàn thành vào ngày 14/4/2003.
Nhờ sự hợp nhất của các phương
pháp tiếp cận tế bào học với trình
tự bộ gen người sẽ tiếp tục thúc
đẩy sự hiểu biết của chúng ta về
bệnh ở người lên một cấp độ hoàn
toàn mới.

D

Trong đó, kỹ thuật giải trình tự
Illumina đã được sử dụng để giải
trình tự nhiều bộ gen và đã cho
phép so sánh trình tự ADN để cải
thiện sự hiểu biết về sức khỏe và
bệnh tật.
Trong mô tả của hệ thống gen
toàn cầu Yourgenome, kỹ thuật này
bao gồm 13 bước đơn lẻ liên tiếp
nhau. Bước đầu tiên trong kỹ thuật
giải trình tự này là phá vỡ ADN
thành các đoạn có kích thước ngắn
khoảng 200 - 600 bp. Sau đó, các
chuỗi vật chất di truyền này sẽ
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được gắn với các bộ điều hợp
(adaptor) rồi ủ trong môi trường
natri hydroxit (NaOH). Các đoạn
ADN được tinh sạch sẽ được gắn
vào các giếng phản ứng gọi là
Flowcell, sau đó được sao chép để
tạo thành các cụm gen có cùng
trình tự dựa vào nguyên tắc bổ
sung. Quá trình tổng hợp mạch
mới diễn ra liên tục, sợi ADN kép
được phân tách ra sợi đơn và việc
luân hồi nhiệt thúc đẩy các quá
trình tổng hợp cho đến khi các cụm
phân tử ADN sẽ phát ra tín hiệu
huỳnh quang đủ mạnh để được
camera của đầu dò thu nhận1.
Chu trình được tiếp tục bằng
cách gắn các mồi (primer) vào
đoạn DNA được tổng hợp.
Enzyme ADN polymerase sẽ thực
hiện nhiệm vụ thêm các chất kết
thúc có khả năng phát nhãn
huỳnh quang; việc này đảm bảo
khi một chuỗi ADN được gắn với
chất kết thúc thì không 1
nucleotide nào được thêm vào
chuỗi đó. Sự phát huỳnh quang
này được camera phát hiện và ghi
lại trên máy tính. Mỗi cơ sở của
terminator (A, C, G và T) tạo ra một
màu khác nhau2.

Sự ưu việt của phương pháp
này là trình tự DNA được phân tích
dựa trên cơ sở trong trình tự
Illumina, làm cho nó trở thành một
phương pháp có độ chính xác cao.
Trình tự được tạo sau đó có thể
được căn chỉnh theo trình tự tham
chiếu, điều này tìm kiếm sự trùng
khớp hoặc thay đổi trong chuỗi
trình tự DNA.
Hiện nay, các máy Illumina
thường tạo ra năng suất cao nhất,
chúng chịu trách nhiệm cho một
phần thậm chí lớn hơn trong tổng
số cơ sở thông tin trình tự của ADN
trong dự án thử nghiệm giải trình
tự gen người trên toàn thế giới.
Theo đánh giá mới nhất của
Tạp chí BitesideBio, những cơ sở
dữ liệu chứa đựng nền tảng giải
trình tự Illumina tạo ra tới 100
gigabyte dữ liệu trình tự chất
lượng cao trên mỗi làn (HiSeq
4000) hoặc lên đến 15Gb (MiSeq).
Kết quả được đọc sẽ được so sánh
với các thư viện được tạo trong cơ
sở cốt lõi với trung bình khoảng
370 triệu cụm trên mỗi làn. Dựa
trên so sánh với những cơ sở dữ
liệu gốc sẽ cho ra những khác biệt
thú vị trong gen người. Một phát
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Các đoạn ADN ngắn được tổng hợp liên tục dựa trên nguyên tắc bổ sung
A-T và G-C.

hiện đặc biệt nổi bật trong nghiên
cứu Dự án bộ gen người là trình tự
nucleotide của con người gần như
giống hệt nhau (99,9%) giữa hai cá
thể. Tuy nhiên, một thay đổi
nucleotide trong một gen duy
nhất có thể là nguyên nhân gây
bệnh cho con người. Nỗ lực giải
trình trình tự gen người được
đánh giá là một trong những
thành tựu vĩ đại của khoa học hiện
đại, sự hợp nhất của các phương
pháp tiếp cận tế bào học với
những lập trình tin học giúp giải
trình tự bộ gen người sẽ tiếp tục
thúc đẩy sự hiểu biết của chúng ta
về bệnh ở người lên một cấp độ
hoàn toàn mới3.
Tổ chức dịch vụ sức khỏe quốc
gia của Anh quốc (NHS) nhận định

Tóm tắt quy trình giải trình tự gen người.

giải trình tự là kỹ thuật được áp
dụng rộng rãi hiện nay, không chỉ
trên con người, động vật và vi
khuẩn. Tuy nhiên, tỷ lệ lỗi khác
nhau đã được quan sát và ghi
nhận. Hàng triệu lượt đọc thu
được sau khi giải trình tự một trình
tự trên trình sắp xếp. Theo phân
tích của chúng tôi, chỉ số khuếch
đại gen để chuẩn bị mẫu không
ảnh hưởng đến tỷ lệ lỗi quan sát
được, mặc dù nó thường được
xem là một trong những yếu tố
chính làm tăng tỷ lệ lỗi trong kỹ
thuật giải trình tự này. Khi đó, việc
loại bỏ các trình tự rút ngắn đã xóa
bỏ các hiệu ứng này và cho phép
phân tích các đột biến thực tế. Tỷ
lệ lỗi trung bình được xác định là
0,24 ± 0,06% mỗi cơ sở và tỷ lệ
phần trăm của các chuỗi đột biến

được tìm thấy là 6,4 ± 1,24%. Các
vùng không đổi ở đầu 5 và 3 , ví
dụ, các vị trí liên kết mồi được sử
dụng trong quy trình chọn lọc in
vitro dường như không ảnh
hưởng đến tốc độ đột biến và sắp
xếp lại các mẫu thu được kết quả
rất có thể lặp lại. Vì các hiệu ứng
pha và các vấn đề sắp xếp thứ tự
khác nhau giữa các thiết bị và cài
đặt riêng lẻ4.
Các nhà khoa học đã bắt đầu
gặt hái những lợi ích từ kiến thức
về bộ gen của con người và những
nỗ lực khai thác dữ liệu trong
tương lai chắc chắn sẽ phát hiện ra
nhiều liên kết thú vị và bất ngờ
hơn đối với việc chẩn đoán và việc
phát triển các phương pháp điều
trị bệnh của con người.

Nguồn
1.
2.
3.
4.

What is the Illumina method of DNA sequencing? | Facts | yourgenome.org. Available at:
https://www.yourgenome.org/facts/what-is-the-illumina-method-of-dna-sequencing. (Accessed: 4th October 2019)
Sequencing-by-Synthesis: Explaining the Illumina Sequencing Technology - Bitesize Bio. Available at:
https://bitesizebio.com/13546/sequencing-by-synthesis-explaining-the-illumina-sequencing-technology/. (Accessed: 4th October 2019)
Illumina layoffs: 58 people in September. Available at: https://www.cnbc.com/2019/09/26/illumina-layoffs-58-people-inseptember.html. (Accessed: 4th October 2019)
Ma, X. et al. Analysis of error profiles in deep next-generation sequencing data. Genome Biol.20, 50 (2019).

Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy
tín, trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lạng
Sơn. Ủy ban Dân tộc mong muốn đội ngũ người có uy tín
tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy vai trò, giúp đồng bào các
dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần phát triển kinh
tế, xóa đói giảm nghèo.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và
sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn
phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi,
vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 theo
Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT
hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai
đoạn 2019 - 2025”, góp phần thu hẹp khoảng cách phát
triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong cả nước,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng chống
các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào
DTTS; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác
dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Chính phủ ban hành Quyết định số 588, phê duyệt Đề
án "Vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó
khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2019 - 2025". Đây được xem là giải pháp tăng cường
điều phối các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao hiệu quả
hỗ trợ đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số,
miền núi.

