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 Quảng Trị: Đấu thầu khó trăm đường

 Muôn kiểu bảo mật đề thi
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HẠ NHIỆT GIÁ XĂNG DẦU: 

Cần giảm nhiều loại thuế, 
tăng dự trữ

HẠ PHILIPPINES 4-1, 
U19 VIỆT NAM CÓ 
CHIẾN THẮNG ĐẦU TAY

Cuộc chiến thiết bị bán dẫn 
Hàn-Trung

CĂN CƯỚC CÔNG 
DÂN GẮN CHÍP: 

Dân vẫn 
phải chờ 
quá lâu

Giải tỏa áp lực kép 
cho thí sinh 

THI TỐT NGHIỆP THPT 7-8/7:

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021  ẢNH: DIỆP AN

Trước và sau kỳ thi luôn là thời điểm căng thẳng đối với thí sinh. Học 
sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay còn chịu ảnh hưởng 3 năm dịch 
COVID-19 nên tâm lý các em rất dễ bị tổn thương. 

TRANG 6 + 7

Chuyên môn hóa 
đấu thầu

 Bệnh viện, cơ sở y tế tại khá nhiều 
địa phương trên cả nước đang thiếu 
thuốc điều trị, vật tư tiêu hao cùng 
các trang thiết bị cần thiết cho công 
tác chẩn đoán, khám chữa bệnh.

5 KHU NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ BỎ HOANG Ở HÀ NỘI:

Chỗ vướng PCCC, 
nơi chưa đủ vốn
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TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
ĐỐI VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị của Bộ 
Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt 
Nam trong tình hình mới. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức 
đảng các cấp quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách 
nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; 
hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của 
MTTQ Việt Nam. 

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt 
Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương 
thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn 
chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp 
luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. 

Hội Luật gia cần tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là 
cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp 
dân, giải quyết tranh chấp ngoài toà án, hoà giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công 
tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... 

VĂN KIÊN

Nhiều vùng trên cả nước đón mưa dông
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do tác động của 

rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối nay (5/7), 
mưa dông sẽ khả năng mở rộng ra toàn miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa 
to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy 
cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các 
khu vực trũng, thấp. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến 8-9/7 ở miền Bắc. 
Trong đó trọng tâm mưa là ngày 7-8/7.  

Do tác động của mưa dông, hôm nay nắng nóng chỉ còn ở khu vực đồng bằng 
Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp 
nhất trong ngày từ 55 đến 70%. Từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.

Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 8/7. Trong 
đó, hôm nay và ngày mai (5-6/7), từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và 
nắng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm 
tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ 
10-17 giờ.  Dự báo từ 8/7, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Nam Trung 
bộ nên miền Trung giảm nắng nóng, riêng Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 8 đến 
14/7 có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và tối, 
ngày nắng gián đoạn. NGUYỄN HOÀI

GÓC BIẾM

BIẾM HỌA CỦA LET

Bộ Công Thương 
cảnh báo nguy cơ 
tái diễn ùn ứ nông sản

Bộ Công Thương vừa có báo cáo liên 
quan đến hàng loạt khó khăn khi xuất 
khẩu sang thị trường Trung Quốc và 
cảnh báo nguy cơ tái diễn tình trạng ùn 
ứ nghiêm trọng như thời điểm trước Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở khu vực 
cửa khẩu phía Bắc.

Theo Bộ Công Thương, việc Chính phủ 
Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách 
Zero COVID và áp dụng các biện pháp 
nghiêm ngặt để kiểm soát hàng hóa, 
phương tiện với mục tiêu phòng chống 
dịch tại các cửa khẩu biên giới đã ảnh 
hưởng lớn tới tốc độ thông quan hàng 
hóa tại các cửa khẩu biên giới trên đất 
liền với Trung Quốc. Việc siết kiểm dịch 
đã kéo theo một giai đoạn ùn tắc hàng 
hóa nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu.

Theo Bộ Công Thương, tại địa bàn 
tỉnh Lào Cai, tuy phía Vân Nam đã khôi 
phục hoạt động thông quan hàng hóa tại 
nhiều cặp cửa khẩu với Việt Nam nhưng 
vẫn tiếp tục tạm dừng thông quan nhiều 
mặt hàng nông sản, trái cây tươi... dẫn 
tới lượng hàng hóa của ta tiếp tục dồn 
về địa bàn tỉnh Lạng Sơn để làm thủ 
tục xuất khẩu. Trong khi đó, nhiều loại 
nông sản của Việt Nam đang bước vào 
cao điểm thu hoạch và năng lực thông 
quan hàng hóa tại các cửa khẩu đường 
bộ tại Lạng Sơn chưa cải thiện. “Nguy cơ 
tái diễn tình trạng ùn tắc nghiêm trọng 
như thời điểm trước Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 hoàn toàn có thể xảy 
ra nếu không được tháo gỡ kịp thời”, Bộ 
Công Thương cảnh báo.

Bộ Công Thương cho rằng, cần thường 
xuyên trao đổi thúc đẩy phía Trung 
Quốc phối hợp nâng cao năng lực thông 
quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên 
giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, đặc 
biệt là đối với các loại nông sản của Việt 
Nam đang thu hoạch chính vụ.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải 
quan cho thấy, 4 tháng đầu năm 2022, 
tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa 
qua các cửa khẩu biên giới trên đất 
liền Việt Nam - Trung Quốc ước đạt 
4,1 tỷ USD, giảm 64 % so với cùng kỳ 
năm 2021. 

PHẠM TUYÊN

  

- Mọi người ơi, Mõ kể cho 
mọi người nghe câu chuyện 
chưa xa nhé!

- Hay quá! Đang rỗi!
- Chuyện thế này. Ở một 

huyện biên viễn, có một nhà 
thơ miệt mài sáng tác, nhưng 
thời buổi này thơ ế. Nhà thơ 
bèn chuyển hướng, muốn 
tăng gia sản xuất, cải thiện 
đời sống…

- Rất thiện lương và chính 
đáng! Nhà thơ sản xuất kinh 
daonh mặt hàng gì?

- Khiêm tốn thôi! Vẫn mô 
hình vườn, ao, chuồng. Từ mấy 
đồng nhuận bút thơ dành dụm 
bấy nay, nhà thơ bắt tay xây 
dựng một chuồng gà với dự 
định nuôi chừng hai mươi con.

- Quy mô chuồng cho hai 
mươi con gà thì chỉ bé xíu.

- Nhà thơ không có vốn để 
sản xuất lớn. Không rước thợ 
xây, nhà thơ tự mua mấy 
trăm viên gạch, cùng ít cát, xi 
măng bắt đầu thực hiện giấc 
mơ thoát nghèo. Khi vừa đặt 

nền móng bằng hai lối gạch 
sau vườn thì xảy ra chuyện…

- Thiếu tấm lợp à?
- Không! Chả hiểu thông tin 

lộ lọt thế nào mà cán bộ địa 
chính, quy hoạch sở tại kéo 
đến mấy người yêu cầu trưng 
thiết kế. Họ bảo rằng, tự ý 
xây chuồng gần mương nước 
là vi phạm quy hoạch, ảnh 
hưởng môi trường. Nhà thơ 
cãi, nhưng thua…

- Đúng là cảm phục tinh thần 
mẫn cán của cán bộ xứ đó. 

Công bộc là phải thế chứ! Sâu 
sát, cặn kẽ, không để sót lọt…

- Từ đó, Mõ có ý này, hay là 
chúng ta đề xuất luân chuyển 
cán bộ.

- Đưa họ đi đâu?
- Về Thủ đô để họ giám sát 

giúp các tuyến đường nhồi 
cao ốc vi phạm đến mấy chục 
tầng mà cán bộ vẫn không 
hay biết.

- Hay quá! Nên đề xuất, 
kiến nghị ngay!

 MÕ LÀNG

Luân chuyển ngay!
TIN

Miền Bắc, miền Nam đón mưa dông trong những ngày tới  ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG

Tội phạm tham nhũng được 
xét đặc xá nếu khắc phục 
xong hậu quả 

Sáng 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ 
Công an, TAND Tối cao, Bộ Ngoại giao tổ 
chức họp báo quốc tế, công bố quyết định về 
đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Theo 
quyết định, thời gian chấp hành án phạt tù 
để xét đặc xá tính đến ngày 31/8/2022. 

Các đối tượng đặc xá bao gồm: người đang 
chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị 
kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù 
có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù. Những trường hợp 
không thuộc diện được đặc xá, gồm: những 
người bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ 
quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 
nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an 
ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố 
nhằm chống chính quyền nhân dân…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ 
trưởng Bộ Công an cho biết, việc đặc xá phải 
xét theo đúng quy trình nên đến thời điểm 
này chưa thể biết có bao nhiêu người được 
đặc xá và tất cả các phạm nhân đều bình 
đẳng như nhau, nếu đủ điều kiện thì được 
xem xét đặc xá theo quy định.Với các trường 
hợp phạm tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ 
khi đã khắc phục (nghĩa vụ dân sự) thì cũng 
được xét đặc xá theo quy trình, điều kiện.

THÀNH NAM

Tiêu thụ điện tăng vọt, 
nhiều tổ máy phát điện 
gặp sự cố

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện Quốc gia (A0), vào lúc 13h ngày 
4/7, hệ thống điện miền Bắc xuất hiện hiện 
tượng nắng nóng kéo theo tiêu thụ điện tăng 
cao khiến một số tổ máy phát điện bị sự cố 
gây dao động điện áp, sau đó gây gián đoạn 
cung cấp điện một số khách hàng ở phía Bắc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Điều 
độ Hệ thống điện Quốc gia phối hợp với các 
đơn vị vận hành nguồn và lưới điện khắc phục 
sự cố, khôi phục cung cấp điện trở lại nhanh 
nhất cho khách hàng. Tới 15h cùng ngày, toàn 
bộ các khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện 
đã được khôi phục cung cấp điện và hệ thống 
điện miền Bắc vận hành ổn định trở lại.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, EVN 
khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở 
và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm 
trưa và tối, cụ thể buổi trưa từ 11 giờ 30 đến 
15 giờ, buổi tối từ 20 giờ đến 23 giờ. 

PHẠM TUYÊN
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Ngày 4/7, Chính phủ họp 
với các địa phương về tình 
hình kinh tế- xã hội. Tại 

cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn 
toàn bộ học phí cho học sinh THCS 
trên toàn quốc từ năm học 2022- 
2023. Bên cạnh đó, Bộ đang triển 
khai các chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về giá sách 
giáo khoa. 

Với vấn đề học phí và giá sách 
giáo khoa, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính giao các cơ quan phối hợp, 
nghiên cứu đánh giá kỹ tác động. 
Bộ Tài chính tính toán các vấn đề 
liên quan tới ngân sách, theo tinh 
thần chung đã được Chính phủ, 
Thủ tướng chỉ đạo là cần rà soát, 
có lộ trình điều chỉnh học phí phù 
hợp, không gây khó khăn hơn cho 
người dân và học sinh. 

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho 
biết, dù phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức, nhất là 
giá cả xăng dầu, chi phí sản 
xuất, sinh hoạt, vận tải tăng 
cao, nhưng kinh tế vẫn có bước 

phục hồi tích cực. Tăng trưởng 
GDP vượt kịch bản đề ra, trong 
đó, GDP quý II ước tăng 7,72% 
so với cùng kỳ, cao nhất kể từ 
năm 2011. Về mục tiêu tăng 
trưởng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT 
nêu rõ, phấn đấu cả năm đạt 
mức 6,5% hoặc 7%. 

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ 
trưởng KH&ĐT đề nghị chính 
sách tiền tệ cần thận trọng, chủ 
động thích ứng với rủi ro lạm 
phát, tỷ giá, điều hành tín dụng 
đáp ứng nhu cầu phục hồi sản 
xuất, kinh doanh. Đồng thời, các 

cơ quan, đơn vị cần tích cực tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy 
nhanh giải ngân vốn đầu tư công. 
“Cần nâng cao năng lực, trách 
nhiệm thực thi công vụ, gắn trách 
nhiệm, đánh giá mức độ hoàn 
thành công việc với tiến độ thực 
hiện giải ngân của dự án, nhất là 
Ban Quản lý dự án các cấp; luân 
chuyển, điều động, kỷ luật đối với 
cán bộ không hoàn thành nhiệm 
vụ”, ông Dũng nói. 

Đối với trường hợp, các đơn vị 
không có khả năng thực hiện, 
giải ngân kế hoạch vốn năm 

2022, ông Dũng yêu cầu sớm đề 
xuất điều chuyển vốn cho các 
đơn vị khác có nhu cầu bổ sung 
vốn để đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện dự án đã được giao.

ĐIỀU CHỈNH THUẾ ĐỐI VỚI 
XĂNG DẦU

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính giao Bộ 
KH&ĐT chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan để tổng 
hợp, xây dựng Đề án bảo đảm ổn 
định kinh tế vĩ mô; chủ động cập 
nhật các kịch bản tăng trưởng. 
Ngân hàng Nhà nước thực hiện 
chính sách tiền tệ linh hoạt, an 
toàn và thận trọng, bảo đảm ổn 
định tỷ giá, lãi suất, thị trường 
ngoại hối, tiền tệ, tín dụng, tập 
trung tín dụng cho sản xuất 
kinh doanh và các lĩnh vực ưu 

tiên, tạo thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp tiếp cận tín 
dụng; hướng dẫn các tổ chức tín 
dụng tiết giảm chi phí, cố gắng 
giảm lãi suất cho vay; đẩy mạnh 
cơ cấu lại các tổ chức tín dụng 
yếu kém gắn với xử lý nợ xấu.

Về giá xăng dầu, Thủ tướng 
yêu cầu báo cáo, đề xuất cấp có 
thẩm quyền điều chỉnh thuế, 
đồng thời nghiên cứu, tiến hành 
thận trọng chính sách hỗ trợ về 
xăng dầu với một số đối tượng. 
Bộ Tài chính khẩn trương trình 
Chính phủ ban hành Nghị định 
sửa đổi Nghị định số 153/2020/
NĐ-CP chào bán, giao dịch trái 
phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại 
thị trường trong nước và chào 
bán trái phiếu doanh nghiệp ra 
thị trường quốc tế. Các đơn vị 
triển khai quyết liệt, hiệu quả 
chương trình phục hồi và phát 
triển, 3 chương trình mục tiêu 
quốc gia, các nghị quyết về phát 
triển vùng và các dự án giao 
thông trọng điểm. Khẩn trương 
xây dựng Đề án huy động nguồn 
lực cho Chương trình phục hồi 
và phát triển; danh mục các dự 
án thuộc Chương trình phục hồi, 
phát triển trong lĩnh vực y tế. 

Người đứng đầu Chính phủ 
yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung 
tổ chức tốt kỳ thi THPT và 
tuyển sinh đại học, giáo dục 
nghề nghiệp; tiếp tục triển khai 
Chương trình giáo dục phổ 
thông mới; hoàn thiện phương 
án đối với môn Lịch sử ở cấp 
THPT; ban hành chính sách hỗ 
trợ cho giáo viên mầm non, tiểu 
học ngoài công lập bị ảnh hưởng 
của dịch COVID-19. 

� VĂN�KIÊN�-�LUÂN�DŨNG

Trước đề xuất miễn toàn bộ 
học phí cho học sinh THCS trên 
toàn quốc từ năm học 2022- 
2023 của Bộ GD&ĐT, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính giao 
các cơ quan phối hợp, nghiên 
cứu đánh giá kỹ tác động. 
Tinh thần chung được Thủ 
tướng nêu ra là giảm chi phí, 
không gây khó khăn hơn cho 
học sinh và phụ huynh.

         Dự báo tình hình sắp tới còn rất nhiều thách thức, đặc biệt nếu 
dịch bùng phát trở lại, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng 
Diên đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo 
đảm nguồn cung nguyên vật liệu, các địa phương tập trung phát 
triển thương hiệu các mặt hàng thế mạnh, đáp ứng nhu cầu điện 
cho sản xuất và sinh hoạt… 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ với các địa phương  ẢNH: NHẬT MINH

Ngày 4/7, thừa ủy quyền của 
Chính phủ, Bộ trưởng Tài 
chính Hồ Đức Phớc ký tờ 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
về tiếp tục giảm thuế BVMT với 
xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, thuế 
BVMT với xăng, nhiên liệu bay 
xuống mức sàn 1.000 đồng/lít, dầu 
diesel 500 đồng/lít, dầu mazut, 
dầu nhờn, mỡ nhờn và dầu hoả 
chung mức thuế 300 đồng/lít.

Trước đó, Bộ Tài chính trình 
Chính phủ phương án giảm thuế 
tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế 
giá trị gia tăng (VAT) với xăng 
dầu. Trao đổi với PV Tiền Phong, 

một lãnh đạo Bộ Tài chính cho 
biết, phương án giảm cụ thể của 2 
sắc thuế này đang chờ Chính phủ 
quyết định. 

Hiện các sắc thuế áp dụng đối 
với mặt hàng xăng dầu và cơ cấu 
trong giá cơ sở xăng dầu, gồm: 
thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đối 
với xăng, thuế BVMT và thuế VAT. 
Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng 
dầu hiện nay khoảng 23,12% với 
xăng E5RON92; khoảng 24,04% 
với xăng RON95 và khoảng 

12,61% với dầu diesel. 
TS Nguyễn Quốc Việt, Viện 

Nghiên cứu kinh tế và chính sách 
(VEPR) cho rằng, thuế VAT và 
TTĐB tính theo phần trăm với 
giá trị tương đối. Việc giảm thuế 
VAT đã có tiền lệ khi Quốc hội 
ban hành Nghị quyết 43 đầu năm 
2022, hoặc thậm chí có thể họp 
Quốc hội bất thường để quyết định 
giảm thuế VAT xuống mức 5%. 

“Dự toán ngân sách đầu năm 
theo giá dầu thô cuối năm 2021 

khoảng hơn 60 USD nhưng đến 
giờ giá đã tăng gấp rưỡi. Đồng 
nghĩa nguồn thu từ thuế VAT, 
TTĐB đã rất lớn. Nếu tiếp tục duy 
trì, người dân và doanh nghiệp 
sẽ thiệt hại kép, do giá xăng dầu 
tăng và thuế VAT, TTĐB tăng lên. 
Tạm thời nên giảm tối đa thuế 
VAT, TTĐB với xăng dầu để hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp”, ông 
Việt kiến nghị.

TS Nguyễn Đình Cung - nguyên 
Viện trưởng Nghiên cứu và Quản 
lý kinh tế Trung ương cho rằng, 
giá xăng dầu nói riêng và năng 
lượng nói chung sẽ tiếp tục tăng 
và ở mức cao trong thời gian dài. 
Nhà nước có thể giảm, thậm chí 
tạm thời miễn tất cả loại thuế 
gắn với xăng dầu. Việc giảm 
thuế, miễn thuế để giảm giá 
xăng dầu đang cấp bách và cần 
thiết hơn bao giờ hết.

Theo ông Cung, giá xăng tăng 
cao làm tăng lạm phát, có nguy cơ 
gây bất ổn vĩ mô, Chính phủ nên 
trình và Quốc hội nhanh chóng 
thông qua việc sửa đổi một số điều, 
khoản của các luật thuế liên quan 

để miễn, giảm các loại thuế đối với 
xăng dầu. Hoặc Quốc hội giao cho 
Chính phủ thẩm quyền chủ động 
miễn, giảm các loại thuế nói trên 
phù hợp với biến động thị trường.

“Quốc hội có thể chủ động triệu 
tập kỳ họp bất thường để chỉ quyết 
vấn đề giảm thuế cho xăng dầu 
(như kỳ họp bất thường lần thứ 
nhất vào tháng 1/2022). Hiến pháp 
đã cho Quốc hội “quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước” 
và quyết định chính sách cơ bản 
về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy 
định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các sắc 
thuế...”, ông Cung nói.

Một trong những giải pháp 
nhằm bình ổn giá xăng dầu là đảm 
bảo nguồn cung. Theo bà Nguyễn 
Thuý Hiền - Phó vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch (Bộ Công Thương), để đảm 
bảo an ninh năng lượng, Bộ đã xây 
dựng Đề án Nâng mức dự trữ xăng 
dầu quốc gia và sẽ sớm hoàn thiện, 
trình Chính phủ. Hiện cơ cấu dự 
trữ xăng dầu đến từ 3 nguồn: dự 
trữ trong sản xuất, dự trữ thương 
mại và dự trữ quốc gia. 

� NGỌC�LINH

HẠ NHIỆT GIÁ XĂNG DẦU: 

Cần giảm nhiều loại thuế, tăng dự trữ
Nhằm hạ nhiệt giá xăng dầu để 
giúp người dân, doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính 
đã và đang đề xuất giảm nhiều 
loại thuế như thuế bảo vệ môi 
trường (BVMT), giá trị gia tăng, 
tiêu thụ đặc biệt. Cùng với đó, 
Bộ Công Thương xây dựng 
phương án tăng nguồn dự trữ 
quốc gia với xăng dầu. 

Người dân thiệt hại kép vì giá tăng và thuế với xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu không gây khó 
cho học sinh, phụ huynh



Liên quan vấn đề thiếu 
thuốc và vật tư y tế trên 
địa bàn TPHCM, PGS.

TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám 
đốc Sở Y tế thành phố cho biết, 
việc thiếu thuốc là tình trạng xảy 
ra từ rất nhiều năm qua. Tuy 
nhiên, các loại thuốc thường bị 
bị thiếu tại các bệnh viện chỉ tập 
trung trong danh mục thuốc quý, 
thuốc hiếm.  

Đối với các thuốc điều trị thông 
thường, thuốc trong danh mục 
bảo hiểm y tế, hiện nay hệ thống 
bệnh viện, trung tâm y tế trên 
địa bàn thành phố đã có kết quả 
đấu thầu nên về cơ bản đã được 
đáp ứng. Những loại thuốc điều 
trị bệnh phổ biến, đặc biệt là tại 
tuyến bệnh viện quận huyện hầu 
như đều không thiếu. Tuy nhiên, 
ở những bệnh viện có những khoa 
điều trị chuyên sâu thì có thiếu 
một số loại vật tư như stent hoặc 
vật tư sử dụng trong lĩnh vực 
chấn thương chỉnh hình.

“Nếu muốn giải quyết dứt điểm 
tình trạng thiếu thuốc, đặc biệt 

là thuốc quý, thuốc hiếm đòi hỏi 
phải có cơ chế, chính sách để đáp 
ứng. Ví dụ, đối với huyết thanh 
kháng nọc rắn độc, hiện đã xác 
định được rất nhiều loại rắn, tuy 
nhiên nhu cầu sử dụng huyết 
thanh kháng nọc độc không 
nhiều. Nếu Việt Nam không sản 
xuất thì phải phụ thuộc vào các 
nhà sản xuất nước ngoài, số lượng 
mua ít việc nhập thuốc, đấu thầu 

khá khó khăn”, PGS.TS Tăng Chí 
Thượng nói.  

Để đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 
tế trong điều trị cho người bệnh, 
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng cho 
biết, Sở Y tế đã kiến nghị UBND 
TPHCM lập trung tâm mua sắm 
tập trung. Thời gian tới, khi trung 
tâm đi vào hoạt động sẽ ưu tiên 
mua sắm những loại thuốc điều 
trị bị thiếu, đặc biệt là mua các 

loại thuốc quý hiếm, tiếp đến là 
mua sắm trang thiết bị y tế phục 
vụ chuyên môn điều trị toàn diện 
cho người bệnh.

Trong khi các bệnh viện trực 
thuộc Sở Y tế TPHCM đã cơ bản 
giải quyết được tình trạng thiếu 
thuốc thì Bệnh viện Chợ Rẫy - 
đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đang 
đối mặt với nhiều khó khăn, vì 
thiếu nhiều loại thuốc và vật 

tư y tế. Báo cáo tại buổi làm 
việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam (ngày 30/6), TS.BS CKII 
Nguyễn Tri Thức - Giám đốc 
Bệnh viện Chợ Rẫy thừa nhận 
tình trạng thiếu thuốc, thiếu 
vật tư y tế đang diễn ra tại bệnh 
viện. “Hiện lượng thuốc, hóa 
chất trong bệnh viện chỉ đáp 
ứng được khoảng 60% nhu cầu 
thực tế. Số lượng stent sử dụng 
trong phẫu thuật tim mạch, đơn 
vị dự trù sử dụng trong 6 tháng 
nhưng chỉ dùng trong 2 tháng 
đã hết do bệnh nhân tuyến dưới 
chuyển lên rất đông”, bác sĩ 
Thức nói.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện không 
chỉ thiếu một số loại thuốc hiếm, 
biệt dược để dùng cho điều trị 
chuyên sâu mà còn thiếu cả một 
số loại thuốc phổ biến, thuốc giá 
rẻ. Nguyên nhân chính dẫn tới 
tình trạng trên là không có nhà 
cung cấp hoặc do kế hoạch đấu 
thầu căn cứ vào nhu cầu năm 
2021, giai đoạn dịch COVID-19 
xảy ra, những loại thuốc hiện bị 
thiếu rất ít được sử dụng trong 
giai đoạn dịch bệnh, vì số lượng 
bệnh nhân đến thăm khám, điều 
trị giảm sâu.

Phía bệnh viện Chợ Rẫy cho 
rằng, trong quy trình đấu thầu 
như lập dự toán, kế hoạch, thẩm 
định, thực hiện đấu thầu… trước 
đây thuộc Bộ Y tế nhưng từ đầu 
năm 2020 giao cho các đơn vị tự 

Các bệnh viện tuyến quận 
huyện tại TPHCM cơ bản không 
thiếu những thuốc thông 
thường song vẫn thiếu thuốc 
quý, thuốc hiếm. Bệnh viện 
tuyến trung ương trên địa bàn 
không chỉ thiếu thuốc mà thiếu 
cả vật tư y tế.
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Nhiều kiến nghị giải bài toán  thiếu thuốc

Khu vực bệnh nhân có Bảo hiểm Y tế lãnh thuốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tháng 6/2022, trong 
lúc chờ kết quả phê 
duyệt gói thầu mua 

sắm vật tư, hóa chất, sinh 
phẩm y tế của UBND tỉnh 
Quảng Trị, tại Trung tâm 
Y tế huyện rẻo cao Hướng 
Hóa, lượng tồn kho của 
test thử nước tiểu 10 thông 
số URS-10 sắp cạn. Theo 
ông Lâm Chí Đức- Giám 
đốc Trung tâm Y tế huyện 
Hướng Hóa, đơn vị đã tiến 
hành làm hồ sơ để mua 
sinh phẩm này theo hình 
thức chỉ định thầu rút gọn 
(mua sắm hàng hóa dưới 20 
triệu đồng theo hướng dẫn 
tại Thông tư 58/2016 của 
Bộ Tài chính). Tuy nhiên, 
việc mua sắm không thực 
hiện được, bởi đến ngày 
20/6/2022, sinh phẩm test 
thử nước tiểu 10 thông số 
URS-10 chưa được kê khai 
giá trên Cổng thông tin kê 
khai, công khai giá trang 
thiết bị y tế của Bộ Y tế…

Ở tỉnh Quảng Trị, việc 
mua sắm vật tư, hóa 
chất, sinh phẩm y tế gặp 
nhiều khó khăn, vướng 
mắc như ở Trung tâm 
Y tế huyện Hướng Hóa 
chỉ là một minh chứng 
nhỏ. Thực tế này làm 

ảnh hưởng đến hoạt động 
khám, chữa bệnh.

Ngày 3/7, ông Trần Quốc 
Tuấn, Giám đốc Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Quảng Trị 
(BVĐKQT) cho biết, để đấu 
thầu, mua sắm thuốc, vật 
tư, hóa chất, sinh phẩm y 
tế phục vụ bệnh nhân đang 
khám, điều trị tại đây, cuối 
năm 2021, UBND tỉnh này 
đã phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu 4 gói thầu 
mua sắm năm 2022 tại 
BVĐKQT, gồm: Mua vật tư 
y tế thông thường; mua vật 
tư y tế dùng trong lĩnh vực 
ngoại khoa; mua hóa chất, 
vật tư dùng trong xét nghiệm 

và sinh phẩm y tế; mua vật 
tư y tế can thiệp nội mạch.

Sau khi kế hoạch được 
phê duyệt, lần đầu tiên tại 
BVĐKQT thực hiện đấu 
thầu quy mô lớn. Đến nay, 
4 gói thầu đã cơ bản xong, 
nhưng quá trình triển khai 
thực hiện gặp nhiều khó 
khăn. Cụ thể, nhân lực tại 
bệnh viện này chủ yếu làm 
chuyên môn, do đó, lúc thực 
hiện đấu thầu 4 gói thầu 
trên, lãnh đạo bệnh viện 
phải điều động các bộ phận 
như dược lâm sàng, kho, 
nhà thuốc vào hội đồng đấu 
thầu. Nhân lực được điều 
động này chủ yếu mới qua 

đào tạo về đấu thầu qua loa, 
cho có; trình độ các thành 
viên trong hội đồng đấu 
thầu không đồng đều, trong 
lúc các thông tư, nghị định 
liên quan đấu thầu luôn 
thay đổi... Vì vậy khả năng 
nghiên cứu, nắm bắt các 
thông tư, nghị định của họ 
rất hạn chế.

Ngoài ra, các thành viên 
trong hội đồng đấu thầu của 
bệnh viện vừa phải làm công 
tác chuyên môn vừa phải 
tham gia “chân” đấu thầu, 
nên khi thực hiện những 
việc về đấu thầu thì hầu như 
họ phải làm ngoài giờ hành 
chính. Nhiều vướng mắc khác 
cũng khó có hướng giải quyết.

 “Nếu tập trung vào công 
tác đấu thầu, thì hoạt động 
chuyên môn khó đáp ứng 
được với yêu cầu. Vì thế, 
BVĐKQT đã đề nghị tổ chức 
đấu thầu tập trung tại Sở 
Y tế Quảng Trị ”, ông Trần 
Quốc Tuấn nói. Ông Đỗ Văn 
Hùng cho hay, những tồn tại 
trong quá trình đấu thầu, 
mua sắm thuốc, vật tư, hóa 
chất sinh phẩm y tế tại các 
cơ sở y tế chúng tôi sẽ tổng 
hợp, kiến nghị các đơn vị liên 
quan tháo gỡ. 

H.THÀNH-LÂM HƯNG

Đấu thầu khó trăm đường

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị-nơi khám, chữa bệnh lớn nhất tỉnh này 
đang gặp khó trăm đường trong đấu thầu vật tư, hóa chất và sinh phẩm y tế

     VƯỚNG MẮC TRONG MUA SẮM THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ:    VẪN ĐỀ XUẤT, CHỜ HƯỚNG DẪN

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông 
Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh 
Bắc Giang cho biết, tình trạng thiếu thuốc, 

vật tư y tế chỉ xảy ra ở một số ít tại các đơn vị và với 
một số mặt hàng đặc thù. Cụ thể,đó là các vị thuốc cổ 
truyền đã trúng thầu, nhưng chưa có số đăng ký lưu 
hành. Một số nhà thầu trúng thầu dừng cung ứng 
hàng hóa, đợi văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, do đó 
ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh theo y học 
cổ truyền. Một số loại thuốc nhà thầu không cung 
ứng được hàng, như Cerebrolysin, Gliatin, Citicolin… 
Nguyên nhân do kết quả đấu thầu cấp quốc gia, đàm 
phán giá chậm tiến độ...

Theo ông Bình, ở tỉnh Bắc Giang thiếu một số 
nhóm vật tư, hóa chất đặc thù, chưa có trong kết 
quả đấu thầu tập trung, các đơn vị đang tự tổ chức 
đấu thầu, như đinh nẹp vít, sten. Do các mặt hàng 
này mới có giá kê khai nên đến thời điểm này, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đang xây dựng danh 
mục, kế hoạch để trình thẩm định. Đồng thời, một 
số mặt hàng chưa có giá kê khai theo trên Cổng 
thông tin của Bộ Y tế nên Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 
không mua được. 

Theo ông Bình, để giải quyết việc thiếu một số 
thuốc, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị Bộ 
Y tế hướng dẫn và sớm ban hành thông tư sửa đổi 
thông tư 38/2021/TT-BYT. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh 
Bắc Giang đề nghị Trung tâm đấu thầu thuốc quốc 
gia sớm có kết quả đấu thầu tập trung, đàm phán 
giá. Về vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, Sở cũng đề 
nghị Bộ Y tế đốc thúc các nhà thầu báo cáo tiến độ 
kê khai giá.  NGUYỄN THẮNG

QUẢNG TRỊ:   Bắc Giang đề nghị sớm có 
hướng dẫn, kê khai giá cụ thể
Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cơ 
bản đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám 
chữa bệnh cho người dân.



Chiều 4/7, tại cuộc họp báo 
Chính phủ thường kỳ, trả 
lời câu hỏi của phóng viên 

về tình trạng thiếu thuốc, vật tư 
trang thiết bị y tế, bà Nguyễn 
Thị Liên Hương cho biết, để tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc, 
Bộ Y tế đang tích cực soạn thảo 
để trình và tham mưu cho Thủ 
tướng ban hành nghị quyết về 
đảm bảo thuốc, vật tư y tế và 
thanh toán chi phí khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế. Bộ cũng sẽ 
đẩy nhanh tiến độ cấp phép, 
quản lý giá thuốc, vật tư y tế; đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các gói 
thầu thuốc thuộc danh mục đấu 
thầu tập trung quốc gia và danh 
mục thuốc đàm phán tại Trung 
ương và địa phương. Ngoài ra, 
Bộ đã đôn đốc các đơn vị, địa 
phương đấu thầu thuốc, vật tư 
y tế, trang thiết bị, tránh tâm lý 
sợ sai không dám mua sắm. Về 
dài hạn, bà Hương cho biết, sẽ 
trình cấp có thẩm quyền sửa đổi 

bổ sung Luật Khám chữa bệnh, 
bảo hiểm y tế, cũng như các vấn 
đề liên quan về dược, trang thiết 
bị y tế.

Trước đó, trong phiên họp 
Chính phủ với các địa phương, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính 
lưu ý tình trạng thiếu thuốc, vật 
tư y tế… cần có giải pháp phù 
hợp. Báo cáo tại phiên họp, Thứ 
trưởng phụ trách điều hành Bộ Y 
tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hiện 
nay có tình trạng thiếu thuốc và 
thiếu trang thiết bị, vật tư tiêu 
hao, hóa chất xảy ra tại một số 
cơ sở y tế cả tuyến địa phương và 
Trung ương. Để khắc phục tình 
trạng trên, sau khi có chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế 
đã chủ động đôn đốc, hướng dẫn 

các đơn vị tăng cường thực hiện. 
Đối với tình trạng nhân viên y 
tế thôi việc, nghỉ việc, ông Tuyên 
cho biết, ngoài tiếp tục động viên 
tinh thần đối với lực lượng y bác 
sĩ..., ngành Y tế tổ chức điều 
động nhân lực để hỗ trợ và giảm 
áp lực cho cán bộ, viên chức y tế; 
quan tâm, thực hiện đầy đủ các 
chế độ chính sách tiền lương, phụ 
cấp cho viên chức y tế. Bộ cũng 
xây dựng và đề xuất các chính 
sách thu hút nhân viên y tế làm 
việc tại các cơ sở y tế công lập, 
nhất là nhân viên y tế công tác 
tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn; tiếp tục đầu tư cải thiện 
môi trường, điều kiện làm việc 
cho cán bộ, viên chức y tế...

VĂN KIÊN - LUÂN DŨNG

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ
ẢNH: NHƯ Ý

Liên quan đến tình trạng 
thiếu thuốc, vật tư y tế  
tại các cơ sở khám, chữa 

bệnh, ngày 4/7, ông Nay Phi La, 
Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho 
biết, nhiều cơ sở y tế trên địa 
bàn đang gặp vấn đề này. Theo 
ông Nay Phi La, có các nguyên 
nhân khách quan như, sau khi 
dịch COVID-19 được khống chế, 
lượng bệnh nhân đến các cơ sở 
y tế khám bệnh tăng đột biến 
(khám hậu COVID-19 hoặc các 
bệnh mãn tính sau thời gian tạm 
dừng do giãn cách xã hội); lượng 
cung cấp thuốc và vật tư hóa 
chất của các đơn vị bị gián đoạn 
do đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, các cơ sở y tế đang 
gặp khó khăn trong công tác đấu 
thầu. Theo ông Nay Phi La, hiện 
nay, Bộ Y tế niêm yết giá các loại 
thuốc, vật tư y tế lên cổng thông 
tin nhưng giá này chỉ tham 
khảo, không có giá trúng thầu 
và giao các địa phương tự chịu 
trách nhiệm khiến nhiều đơn vị 

đứng ra đấu thầu gặp khó khăn. 
“Danh mục thuốc, vật tư đa dạng 
và nhiều chủng loại, trong đó 
có gia hạn các mốc 12 tháng, 36 
tháng, 60 tháng; khi làm hồ sơ 
thầu thì hết hạn, khiến việc đấu 
thầu phải tạm dừng, chờ Bộ Y 
tế gia hạn tiếp. Hiện nay, nhiều 
nhà thầu ít hoặc không tham gia 
đấu thầu vì nhiều lý do. Nhiều 
cán bộ không dám hoặc không 
muốn vào tổ đấu thầu vì ngại, 
sợ trách nhiệm do luật đấu thầu 
chưa chặt chẽ”, lãnh đạo Sở Y tế 
Đắk Lắk cho hay.

Đắk Nông cũng gặp khó khăn 
trong đấu thầu. Đơn cử, tại 
Trung tâm Y tế (TTYT) huyện 
Đắk R’lấp vừa gây xôn xao dư 
luận hồi cuối tháng 6/2022 khi 
đưa ra thông báo tạm dừng hoạt 
động chạy thận nhân tạo từ 
ngày 15/7 bởi: không đảm bảo 
về máy móc, trang thiết bị và 
vật tư y tế phục vụ hoạt động 
chạy thận. Thông báo trên bị 
Sở Y tế Đắk Nông “tuýt còi”, 

yêu cầu thu hồi, đồng thời báo 
cáo khó khăn vướng mắc để cấp 
trên giải quyết.

Ông Phạm Khánh Tùng, Giám 
đốc TTYT huyện Đắk R’lấp cho 
hay, đơn vị đang thiếu một số 
loại thuốc phục vụ điều trị bệnh 
nhân. Ngoài ra, đơn vị đang 
thiếu vật tư hóa chất cho máy 
móc hoạt động. “Máy nào, vật 
tư hóa chất đó nhưng chúng tôi 
đang bị vướng không đấu thầu 
được. Các công ty cung ứng vật 
tư hóa chất không nhiều trong 
khi hiện nay giá cả đã tăng. Họ 
tăng giá thì chúng tôi không 
mua được vì giá đấu thầu do Nhà 
nước quy định. Do vậy, nhiều 
công ty bỏ thầu, chúng tôi không 
mua được vật tư hóa chất. Tôi 
kiến nghị cấp trên cần thay đổi 
cơ chế đấu thầu, nếu không Bộ Y 
tế hoặc Bộ Tài chính đứng ra đấu 
thầu toàn bộ vật tư hóa chất cho 
các cơ sở khám chữa bệnh”, ông 
Tùng kiến nghị.

HUỲNH THỦY - LÊ TIỀN

THỜI SỰ 5n Thứ Ba n Ngày 5/7/2022

Nhiều kiến nghị giải bài toán  thiếu thuốc
chủ động. Nhiều đơn vị liên quan 
đến đấu thầu của bệnh viện chưa 
quen với quy định mới, cộng với 
tâm lý sợ sai sót nên việc lập kế 
hoạch về giá, thẩm định giá gặp 
nhiều khó khăn.

Trước thực tế trên, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam đề nghị các 
bệnh viện đang đối mặt với tình 
trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cần 
có các kiến nghị cụ thể, nhằm giải 
quyết vướng mắc. Phó Thủ tướng 
nhấn mạnh: Bên cạnh các giải 
pháp có tính căn cơ lâu dài, vấn đề 
cấp bách ngay từ bây giờ mà các 
bệnh viện phải làm là đề xuất thật 
cụ thể, chi tiết. Một số điều chưa 
rõ về mặt khoa học nhưng không 
trái với thông tư, nghị định thì cần 
đề xuất sửa đổi, tránh để tâm lý 
suy diễn do sợ nên không làm.

BV Chợ Rẫy đã gửi Bộ Y tế 6 
kiến nghị nhằm giải quyết khó 
khăn, vướng mắc trong mua sắm 
thuốc và vật tư y tế. Theo đó, 
bệnh viện kiến nghị: Quy định 
rõ thứ tự ưu tiên trong sử dụng 
thông tin về giá tham khảo xây 
dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

cung ứng thuốc; Quy định rõ thứ 
tự ưu tiên trong sử dụng thông tin 
về giá xây dựng kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu vật tư y tế tiêu hao, hóa 
chất; Về đấu thầu hóa chất xét 
nghiệm, Bệnh viện Chợ Rẫy kiến 
nghị bổ sung thêm nội dung hoặc 
hướng dẫn cụ thể đấu thầu mua 
sắm hóa chất tương thích với hệ 
thống máy; Về đấu thầu mua sắm 
vật tư, linh kiện thay thế trang 
thiết bị y tế bị hư hỏng như đầu 
đèn máy CT scanner, ống nội soi 
tiêu hóa, đầu dò siêu âm… bệnh 
viện kiến nghị xem xét bổ sung 
văn bản quy phạm pháp luật, cho 
phép được mời thầu đúng chủng 
loại vật tư y tế cần sửa chữa thay 
thế, nhằm đảm bảo được tính 
tương thích với hệ thống. Ngoài 
ra, bệnh viện này kiến nghị để 
nhanh chóng có thuốc, vật tư tiêu 
hao cần xem xét gia hạn thời gian 
hợp đồng đối với các gói thầu đấu 
thầu rộng rãi liền kề trước đó để 
việc mua sắm được nhanh chóng 
đáp ứng nhu cầu cần thiết phục 
vụ bệnh nhân. 

VÂN SƠN

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 
Thị Liên Hương cho biết, để 
tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc, Bộ Y tế đang 
tích cực soạn thảo để trình 
và tham mưu Thủ tướng ban 
hành nghị quyết về đảm bảo 
thuốc, vật tư y tế và thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk 
Lắk, hiện nay nhiều DN 
không tham gia đấu thầu 
vì nhiều lý do. Nhiều cán 
bộ không dám hoặc không 
muốn vào tổ đấu thầu vì e 
ngại, sợ trách nhiệm do luật 
đấu thầu chưa chặt chẽ. 

BỘ Y TẾ:

Sẽ có nghị quyết gỡ khó

Ngành y tế Tây Nguyên đề nghị thay đổi cơ chế đấu thầu

VƯỚNG MẮC TRONG MUA SẮM THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ:    VẪN ĐỀ XUẤT, CHỜ HƯỚNG DẪN

         

         

Liên quan việc Sở Y tế TPHCM kiến nghị UBND TPHCM lập trung tâm 
mua sắm tập trung, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng: 
“Bây giờ TPHCM mới lập trung tâm đấu thầu tập trung thì sẽ rất lâu. 
Theo quy định đấu thầu, danh mục nào thuộc Bộ Y tế đấu thầu tập 
trung, danh mục nào thuộc địa phương đấu thầu cần phải xác định rõ 
và sớm triển khai…”.

TT-Huế: Kiến nghị đấu thầu thuốc tập trung
Sở Y tế tỉnh TT-Huế vừa đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo từ  UBND tỉnh liên 
quan kiến nghị của các trung tâm y tế, bệnh viện công lập trên địa 
bàn về mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị, vật tư y tế. Các cơ sở y tế 
công lập tại TT-Huế đã kiến nghị Sở  Y tế cho tổ chức đấu thầu tập 
trung để bảo đảm thống nhất mức giá giữa các trung tâm, bệnh viện 
để hạn chế nguy cơ sai sót trong đấu thầu.  NGỌC VĂN

CHUYỆN HÔM NAY

Thế nhưng hoạt động đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế đang gặp 
không ít khó khăn, vướng mắc, trong đó có cả những khó khăn đến từ 
tâm lý ngần ngại tổ chức đấu thầu mua sắm, sợ làm sai phải trả giá. 
Người phải lãnh đủ mọi thiệt thòi từ thực trạng này chính là các bệnh 
nhân cần chăm sóc y tế.

Thực trạng nói trên cả Chính phủ lẫn Bộ Y tế đã nhận thấy và có chỉ 
đạo, thế nhưng để triển khai được và triển khai nhanh thì chưa có sự 
thống nhất trong các văn bản hướng dẫn, nhiều đại diện cơ sở y tế còn có 
cách hiểu về văn bản  khác nhau, tâm tư, lo ngại. Từ đó, gần như chưa có 
cơ quan, đơn vị nào đủ mạnh dạn để triển khai thực hiện. Căn bệnh thiếu 
thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế ngày càng trầm trọng hơn. Rất nhiều 
người dân có vấn đề về sức khoẻ không được chẩn đoán, xét nghiệm đúng 
mức để có thể phát hiện bệnh từ sớm. Bệnh nhân nói chung và đặc biệt 
là bệnh nhân nghèo không được điều trị bằng kỹ thuật cao. Nhiều người 
phải mua thuốc bên ngoài bệnh viện với giá…trên trời.

Để sớm chữa trị dứt điểm căn bệnh sợ trách nhiệm đang diễn ra 
ngày càng phổ biến tại các cơ sở y tế, nhiều chuyên gia cho rằng, trong 
mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế…, cơ quan có thẩm 
quyền nên giao đúng vai, đúng việc cho các đơn vị chức năng thay vì 
“khoán trắng” cho ngành y tế tại các địa phương như hiện nay. 

Trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương là đơn vị chuyên 
môn, am hiểu và nắm vững các quy định, quy tắc về đấu thầu nên 
cùng tham gia với ngành y để đẩy nhanh tiến độ đấu thầu đúng luật. 
Có như vậy, nhiều bệnh nhân sẽ không chết oan uổng vì chờ thuốc. Về 
lâu dài, công tác đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế… cần giao 
cho đơn vị chuyên môn. Các thầy thuốc, kể cả những người đang làm 
nhiệm vụ quản lý chỉ đóng vai trò tư vấn chuyên môn như cần mua 
loại thuốc gì, mua ở đâu, chất lượng ra sao, phù hợp với tính chuyên 
sâu của từng bệnh viện…, không quyết định thầu như hiện nay. Chỉ có 
như thế, giới tinh hoa trong ngành y tế nói riêng mới không bị mai một 
(có cả vướng vòng lao lý) do phải thực hiện một nhiệm vụ không đúng 
chuyên môn và sở trường. H.T

TIẾP THEO TRANG 1

Chuyên môn hóa đấu thầu



BÀN GIAO TAY BA
Theo quy chế, các Sở GD&ĐT 

sau khi nhận đề thi từ Bộ 
GD&ĐT có trách nhiệm in sao, 
vận chuyển đề thi từ nơi in sao 
đến các điểm thi. Ông Trần Văn 
Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT 
Thanh Hoá, cho biết, địa điểm 
in sao đề thi được đảm bảo khép 
kín, an toàn, ba vòng độc lập; có 
lắp máy phá sóng, thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy, lực lượng công 
an bảo vệ nghiêm ngặt theo quy 
định. Sở GD&ĐT Thanh Hoá tổ 
chức bàn giao, vận chuyển đề 
thi theo nguyên tắc bàn giao tay 
ba giữa Ban in sao đề, Ban vận 
chuyển đề và các trưởng điểm 
thi tại nơi in sao đề thi. Việc vận 
chuyển đề thi đến các điểm thi 
bằng ô tô có công an bảo vệ đề thi; 
đề thi được bỏ trong thùng sắt, 
được khoá; trưởng điểm thi và 
công an cùng niêm phong, chìa 
khoá do trưởng điểm thi giữ.

Tại mỗi điểm thi, có bố trí 
phòng riêng để bảo quản đề thi, 
bài thi đảm bảo an toàn, chắc 
chắn, có đủ thiết bị phòng chống 
cháy, nổ; có tủ đựng đề thi và tủ 
đựng bài thi riêng biệt; công an 
trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; 
tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi 
đảm bảo chắc chắn, được khoá và 
niêm phong theo quy định; phòng 
bảo quản đề thi, bài thi có camera 
an ninh giám sát ghi hình các 
hoạt động bên trong phòng liên 
tục 24 giờ/ngày.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, 
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, 
cho hay, Sở phối hợp công an tỉnh 
lắp đặt máy phá sóng tại khu vực 
in sao đề thi. Ban vận chuyển và 

bàn giao đề thi nhận các túi đề 
thi còn nguyên niêm phong từ 
Ban in sao đề thi, các túi đề thi 
được bảo quản trong thùng sắt 
khoá, niêm phong. Sử dụng ô tô 
chuyên dụng của bưu điện tỉnh để 
vận chuyển đề thi, có công an bảo 
vệ đề thi đi cùng trong quá trình 
vận chuyển. 

Ông Nguyễn Giang Nam, 
Trưởng phòng Quản lý chất lượng 
- Sở GD&ĐT Quảng Bình, nói 

rằng, ngoài các yêu cầu thực hiện 
tại điểm in sao đề thi như các địa 
phương khác, đề thi sẽ được vận 
chuyển bằng xe đặc chủng của 
công an và được công an tỉnh bảo 
vệ, giám sát chặt chẽ. Theo đại 
diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ 
An, việc in sao đề thi được thực 
hiện tại một địa điểm an toàn, 
biệt lập và được lực lượng công an 
kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo 
vệ nghiêm ngặt. Các thành viên 
tham gia làm đề thi được cách ly 
triệt để với bên ngoài. Danh sách 
những người tham gia làm đề thi 
được giữ bí mật trước, trong và 
sau kỳ thi.

ĐỀ THI CHƯA CÔNG KHAI 
THUỘC DIỆN TỐI MẬT

Báo cáo với Bộ GD&ĐT, Ban 
Chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình cho 

biết đã có phương án phối hợp lực 
lượng công an để vận chuyển đề 
thi, bài thi bằng ca-nô trên lòng 
hồ thủy điện Hòa Bình đến hai 
điểm thi tại Trường THPT Yên 
Hòa và Trường THPT Mường 
Chiềng của huyện vùng cao Đà 
Bắc, do hai địa điểm này nếu xảy 
ra mưa lớn kéo dài sẽ rất dễ bị 
chia cắt về giao thông. 

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu cho biết, năm nay, tỉnh tiếp 
tục tổ chức vận chuyển đề thi và 
18 thành viên đoàn cán bộ coi 
thi ra điểm thi tại huyện Côn 
Đảo bằng máy bay trực thăng. 
Trao đổi với phóng viên Tiền 
Phong, ông Lê Mỹ Phong, Phó 
Cục trưởng phụ trách Cục Quản 
lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, cho 
biết theo Quy chế thi tốt nghiệp 
THPT, đề thi, đáp án chưa công 
khai thuộc danh mục bí mật nhà 

nước độ tối mật. Đề thi dự bị chưa 
sử dụng tự giải mật sau khi kết 
thúc công tác coi thi của kỳ thi. 
Phong bì (túi) chứa đề thi để vận 
chuyển và bàn giao đề thi từ nơi 
làm đề thi đến Ban chỉ đạo cấp 
quốc gia, các hội đồng thi/điểm 
thi phải được làm bằng giấy đủ 
độ bền, kín, tối màu và được dán 
chặt, không bong mép, có đủ 
nhãn, dấu niêm phong.

Ban in sao đề thi làm việc tập 
trung theo nguyên tắc cách ly 
triệt để từ khi bắt đầu tổ chức mở 
niêm phong túi đề thi gốc đến khi 
kết thúc buổi thi cuối cùng của 
kỳ thi. Việc mở túi đề thi, phát 
đề thi cho thí sinh phải được thực 
hiện tại phòng thi đúng thời gian 
và đúng bài thi, môn thi theo quy 
định trong hướng dẫn tổ chức kỳ 
thi tốt nghiệp THPT hằng năm 
của Bộ GD&ĐT. Tại các điểm thi, 
camera tại phòng chứa đề thi, bài 
thi phải quét được 360 độ toàn bộ 
tủ đựng bài thi và đề thi.

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi 
một số địa phương trong tuần 
vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 
Hoàng Minh Sơn chỉ ra một số 
điểm cần khắc phục đối với công 
tác bảo mật đề thi. Ông lưu ý, tủ 
đựng đề thi không được để gần 
cửa sổ; tủ làm bằng sắt là tốt 
nhất, vừa phòng chống cháy nổ, 
vừa chắc chắn hơn tủ gỗ. Ông 
cũng yêu cầu các điểm thi kiểm 
tra lại các thiết bị phòng chống 
cháy nổ để đảm bảo chúng vẫn 
hoạt động bình thường. 

NHIỀU PHƯƠNG ÁN 
DỰ PHÒNG 

Ngày 4/7, Đoàn công tác Bộ 
GD&ĐT, do Thứ trưởng Nguyễn 
Văn Phúc làm Trưởng đoàn, kiểm 
tra công tác kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022 tại TPHCM. 
Đoàn đã kiểm tra hội đồng sao in 
đề thi, hội đồng chấm thi và điểm 

Với kỳ thi tốt nghiệp THPT, 
từ khâu ra đề đến in sao, vận 
chuyển đề đều được Bộ GD&ĐT, 
các Sở GD&ĐT đặc biệt quan 
tâm, chú trọng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (người giơ tay) ngày 4/7 dẫn đoàn đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại TPHCM 
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TS Nguyễn Tùng Lâm, 
Chủ tịch Hội Tâm 
lý Giáo dục Hà 

Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 
(Hà Nội), nói rằng, học sinh lớp 
12 năm nay chịu nhiều áp lực 
hơn những năm trước. Thời gian 
ngắn được quay lại trường, học 
sinh nghiêm túc và cố gắng học 
tập, nhưng không thể “tiêu hoá” 
hết được khối lượng kiến thức 
bị hổng trong thời gian học trực 
tuyến. Đây là thách thức và áp 
lực cho cả học sinh và giáo viên. 

Ông Lâm khuyên rằng, đã vào 
phòng thi, thí sinh cần cố gắng 
hết mình, không buông giữa 

chừng, không chủ quan nhưng 
cũng không quá lo lắng. Trong 
khi đó, phụ huynh nên đồng 
hành với con trong kỳ thi, không 
nên đưa ra các yêu cầu. Đặc 
biệt, ông lưu ý phụ huynh vấn 
đề tâm lý sau kỳ thi. Phụ huynh 
không được tạo căng thẳng cho 
con em về mặt điểm số mà nên 
để thí sinh hiểu được rằng đã 
đến lúc các em chịu trách nhiệm 

với bản thân về những kết quả 
có được.

KHÔNG ĐẨY ÁP LỰC CỦA 
NGƯỜI LỚN SANG TRẺ EM

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ 
nhiệm khoa Các Khoa học Giáo 
dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐH 
Quốc gia Hà Nội, cho rằng, năm 
nay là năm khó khăn nhất của 

học sinh lớp 12, đặc biệt tại Hà 
Nội và TPHCM. “Giáo viên cũng 
quá tải nên cảm xúc của họ với 
học sinh sẽ bớt thấu hiểu hơn so 
với những năm học khác. Thay 
vì động viên, khuyến khích làm 
giảm lo âu của học sinh, năm nay 
nhiều giáo viên bị cuốn vào nhiều 
công việc và chỉ lo đảm bảo nhiệm 
vụ ôn tập, bổ khuyết kiến thức 
cho học sinh”, ông Nam nói. 

Theo ông Nam, vốn dĩ học sinh 
đã không tự tin với bản thân do 
phải học trực tuyến dài; giáo viên 
lại không làm được việc giúp các 
em yên tâm hơn; bố mẹ sau giai 
đoạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 
lại tập trung vấn đề thành tích, 
không chú ý con em có bị tổn 
thương tâm lý hay không nên 
không có sự hỗ trợ về tinh thần 
phù hợp với tình hình thực tế. 

Giải tỏa áp lực kép cho thí sinh 

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021  ẢNH: DIỆP AN

THI TỐT NGHIỆP THPT 7-8/7:

         
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn 
Văn Phúc lưu ý các điểm thi 
cần chú trọng phổ biến cho thí 
sinh về quy chế thi trong ngày 
6/7, nhất là quy định không 
mang điện thoại, vật dụng cá 
nhân phải để cách phòng thi 
tối thiểu 25m.

         
Đề thi cơ bản, có sự phân hoá

Trao đổi với phóng viên trước kỳ thi, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục 
trưởng Phụ trách Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, nói rằng, đề thi 
sẽ bao gồm các câu hỏi ở phần kiến thức cơ bản và một số câu hỏi có 
sự phân hoá đảm bảo phân hoá được thí sinh có năng lực khá, giỏi và 
không ra ở phần đã được tinh giản. Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh đến điểm 
thi đúng giờ, tuân thủ quy chế; khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ 
giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi. Thí sinh không làm 
được bài cũng phải nộp tờ giấy thi đối với bài thi tự luận, phiếu trả lời 
trắc nghiệm đối với bài thi trắc nghiệm.

Ngày mai (6/7), hơn 1 triệu sĩ tử đến điểm thi làm thủ tục đăng ký 
dự thi, sửa chữa sai sót lần cuối để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 
2022 từ ngày 7-8/7.  HÀ LINH

Trước và sau kỳ thi luôn là 
thời điểm căng thẳng đối với 
thí sinh. Học sinh dự thi tốt 
nghiệp THPT năm nay còn 
chịu ảnh hưởng 3 năm dịch 
COVID-19 nên tâm lý các em 
rất dễ bị tổn thương. 

Muôn kiểu bảo mật đề thi
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ĐIỂM CHUẨN TĂNG 
Điểm chuẩn bằng phương 

thức xét điểm thi đánh giá 
năng lực do ĐHQG TPHCM tổ 
chức năm nay tăng khá cao so 
với các năm trước. Trường ĐH 
Khoa học xã hội và Nhân văn 
TPHCM có mức điểm chuẩn 
từ 610-900 điểm/1.200 điểm. 
Ngành Truyền thông đa phương 
tiện đứng đầu với 900 điểm; tiếp 
theo là Ngôn ngữ Anh 870 điểm, 
Tâm lý học 860 điểm, Quan hệ 
quốc tế 850 điểm, Báo chí 825 
điểm… Tại Trường ĐH Quốc tế 
- ĐHQG TPHCM, ngành Ngôn 
ngữ Anh có điểm chuẩn cao 
nhất với 835 điểm (theo thang 
điểm 1.200). Các ngành còn lại 
có điểm dao động từ 600-820 
điểm. Với Trường ĐH Công 
nghệ thông tin TPHCM, điểm 
chuẩn các ngành dao động từ 
805-940 điểm, trong đó ngành 
Trí tuệ nhân tạo có mức điểm 
cao nhất là 940.

Thạc sĩ Nguyễn Hải Trường 
An, Giám đốc Trung tâm 
Truyền thông và tư vấn tuyển 
sinh Trường ĐH Kinh tế - Luật 
TPHCM, cho hay, năm 2022 
trường nhận 29.115 hồ sơ đăng 
ký xét tuyển bằng phương thức 
đánh giá năng lực với 55.889 
nguyện vọng. “Điểm trung bình 
năm 2022 là 853 (tính theo 
thí sinh đủ điều kiện trúng 
tuyển), trong đó, điểm trung 
bình khối ngành Kinh tế là 843 
điểm, khối ngành Kinh doanh 

& Quản lý là 872 điểm và 
khối ngành Luật là 819 điểm. 
Chương trình đào tạo có điểm 
dự kiến trúng tuyển cao nhất 
là Kinh doanh quốc tế với mức 
928 điểm”, bà An nói.

Tại Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên TPHCM, ngành Khoa 
học máy tính (chương trình tiên 
tiến) có điểm chuẩn cao nhất 
với 1.001 điểm, theo thang điểm 
1.200. Đây là ngành đầu tiên 
lấy điểm chuẩn trên 1.000 điểm 
kể từ khi có phương thức xét 
tuyển bằng đánh giá năng lực 
vào năm 2018. Đa số các ngành 
tăng điểm thuộc nhóm điểm 
chuẩn cao (từ 700-900 điểm).

“Điểm tăng cao nhất thuộc 
về nhóm ngành Toán học, Toán 
ứng dụng, Toán Tin (tăng 80 
điểm, tương đương 11%), còn 
lại đều tăng nhẹ từ 10-30 điểm. 
Điều này nằm trong dự báo 
trước đó của nhiều chuyên gia, 
bởi kỳ thi đánh giá năng lực 
năm nay có số lượng thí sinh 
đăng ký đông, nhóm thí sinh 

được phân loại khá rõ rệt”, lãnh 
đạo Trường ĐH Khoa học tự 
nhiên TPHCM thông tin.

LƯU Ý VỀ ĐĂNG KÝ 
NGUYỆN VỌNG

Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng 
phòng Truyền thông và Quan 
hệ doanh nghiệp - Trường 
ĐH Khoa học xã hội và Nhân 
văn TPHCM, nói rằng, nhiều 
trường đã công bố điểm chuẩn 
nhưng đây chỉ là điều kiện 
cần, còn điều kiện đủ là đỗ tốt 
nghiệp THPT và thí sinh phải 
đăng ký lại nguyện vọng trên 
cổng thông tin chung để lọc ảo. 
Theo ông Nam, thí sinh đủ điều 
kiện trúng tuyển vào ngành 
học của trường với phương thức 
trên phải tiếp tục thực hiện các 
bước theo hướng dẫn của Bộ 
GD&ĐT, cụ thể, từ ngày 22/7 
đến 17h ngày 20/8, thí sinh 
đăng ký, cập nhật, điều chỉnh 
nguyện vọng trên hệ thống 
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

“Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 
28/8, nếu thí sinh xác định nhập 
học vào trường, khi thực hiện 
“xác nhận thứ tự của nguyện 
vọng”, thí sinh phải điều chỉnh 
và xác nhận ngành đủ điều kiện 
trúng tuyển mà thí sinh muốn 
học ở thứ tự đầu tiên (nguyện 
vọng số 1). Trong trường hợp thí 
sinh chưa xác định nhập học, 
thí sinh có thể tiếp tục đăng ký 
nguyện vọng để tham gia xét 
tuyển ở đợt xét chung. Điều 
này đồng nghĩa với việc thí sinh 
không còn trong danh sách đủ 
điều kiện trúng tuyển”, ông 
Nam nói.

TS Mai Đức Toàn, Giám đốc 
Trung tâm Tuyển sinh & Truyền 
thông - Trường ĐH Gia Định, 
khuyên thí sinh nên sắp xếp các 
nguyện vọng ưu tiên từ cao xuống 
thấp, tốt nhất từ 1-3 nguyện 
vọng để tăng cơ hội trúng tuyển. 
“Trong trường hợp nhiều nguyện 
vọng đủ điều kiện trúng tuyển, 
thí sinh chỉ được công nhận 
trúng tuyển và gọi nhập học 
theo nguyện vọng cao nhất, ưu 
tiên nhất. Ngoài ra, trường hợp 
không đủ điều kiện trúng tuyển 
vào một ngành đào tạo theo 
nguyện vọng, thí sinh vẫn có thể 
tiếp tục đăng ký ngành đào tạo 
đó theo phương thức tuyển sinh 
khác trên hệ thống”, ông Toàn 
thông tin. NGUYỄN DŨNG

Học sinh TPHCM ôn thi tốt nghiệp THPT  ẢNH: PHẠM NGUYỄN

TUYỂN SINH ĐH 2022: 

Cẩn trọng với trúng tuyển sớm
Nhiều trường đại học ở 
TPHCM đã công bố điểm 
chuẩn xét tuyển năm 2022 
theo phương thức xét điểm 
thi đánh giá năng lực, học bạ, 
tuyển thẳng… (ngoại trừ xét 
điểm thi tốt nghiệp THPT). 
Tuy nhiên, theo các chuyên 
gia, đây chỉ là điều cần, còn 
điều kiện đủ là thí sinh phải 
tốt nghiệp THPT, đồng thời 
đặt nguyện vọng 1 vào đúng 
nguyện vọng như đã đăng ký 
trước đó trong đợt xét tuyển 
chung sắp tới, nếu không vẫn 
có nguy cơ trượt đại học.

thi. Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM 
Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm 
2022, thành phố có hơn 85.000 thí 
sinh, bố trí 158 điểm thi, trong đó 
có 71 điểm thi có thí sinh tự do. 
Tổng số cán bộ, nhân viên được huy 
động tham gia phục vụ kỳ thi là 
13.656 người.

Tất cả các bộ phận coi thi đều 
được tập huấn, có lực lượng dự 
phòng. Mỗi quận, huyện có 3 điểm 
thi dự phòng, mỗi điểm thi có 3 
phòng thi dự phòng. TPHCM điều 
động mỗi phòng thi 3 cán bộ coi thi, 
vượt số lượng quy định, đủ đảm 
bảo thay thế và bổ sung vào các 
phòng thi dự phòng khi được yêu 
cầu. Dù vậy, ông Hiếu cho biết sẽ 
yêu cầu các điểm thi bố trí thêm 
phòng dự phòng. “Các điểm thi đều 
bố trí phòng chứa vật dụng thí sinh, 
đảm bảo quy định vật dụng của thí 
sinh cách phòng thi 25m. Từ kinh 
nghiệm tổ chức kỳ thi tuyển sinh 
10, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 
sắp tới, thí sinh nghi ngờ liên quan 
đến dịch COVID-19 sẽ được sắp xếp 
thi tại phòng thi riêng, đảm bảo an 
toàn phòng chống dịch…”, ông Hiếu 
thông tin.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn 
Văn Phúc nói rằng, năm nay quy 
chế cho phép thí sinh F0 dự thi, 
vì thế TPHCM cũng cần phải tính 
đến phương án xử lý tình huống, 
phương án dự phòng cho tốt, ví dụ 
thí sinh đang thi mà được phát hiện 
dương tính với SARS-CoV-2 thì xử 
lý ra sao… Do đó, thành phố phải có 
các phương án dự phòng nhiều hơn 
bình thường. 

“Để tiện cho thí sinh trong quá 
trình để đồ, có địa phương bố trí 
mỗi phòng để thùng các-tông để thí 
sinh chứa đồ. TPHCM cũng phải 
lưu ý quy định này, bố trí khu vực 
chứa đồ hợp lý, tránh để thí sinh 
chờ đợi quá lâu, ảnh hưởng đến quá 
trình tham gia các bài thi khác…”, 
ông Phúc nói. NGHIÊM HUÊ - 

 NGUYỄN DŨNG

Bên cạnh đó, đề thi giống như mọi 
năm, trong khi sự tự tin của học 
sinh giảm; tinh thần đã bị căng 
thẳng quá mức, ảnh hưởng đến sự 
tập trung, khả năng học tập nhưng 
các em lại không có được sự hỗ trợ 
tâm lý kịp thời, hiệu quả. Sau dịch 
COVID-19, áp lực tài chính của 
nhiều gia đình rất lớn nên những 
căng thẳng này tiếp tục đổ lên đầu 
những đứa trẻ. 

Ông Nam cho rằng, đến thời 
điểm then chốt này, phụ huynh và 
giáo viên phải giúp học sinh tự tin 
hướng đến kỳ thi bằng cách giúp 
các em đánh giá lại điểm mạnh, 
điểm yếu của mình để có chiến 
lược làm bài thi phát huy hiệu quả 
tốt nhất. Với phụ huynh, cần làm 
cho các em hiểu rằng phía trước 
có rất nhiều con đường dẫn đến 
thành công. Bố mẹ cũng cần chuẩn 
bị sức khoẻ cho con và kiểm soát 
được cảm xúc của bản thân, không 
để nỗi lo của người lớn phóng chiếu 
sang trẻ em.

NGHIÊM HUÊ

Đề nghị giữ nguyên mức học phí 
với hệ THPT 

Sáng 4/7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang nghiên cứu, thiết kế 
môn Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp THPT, bao gồm phần 
bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, bảo đảm hiệu 
quả cao nhất. Bộ cũng đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết đối 
với học phí năm học 2022-2023 để các đơn vị kịp thời triển khai, đồng 
thời giao Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp các bộ, ngành sửa đổi Nghị 
định 81 để làm căn cứ pháp lý thực hiện từ năm học 2023-2024, trong 
đó có nội dung về thu học phí.

Đối với hệ THPT công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên, Bộ 
GD&ĐT đề nghị giữ ổn định mức học phí như năm học 2021-2022. 
Đối với cơ sở giáo dục THPT tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo 
dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, 
định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành. Cơ sở giáo dục trình 
UBND cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê 
duyệt mức thu học phí.

 HÀ LINH

         
Theo lãnh đạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, so với năm 
2021, trường có 9 ngành giảm điểm, 3 ngành không thay đổi, còn 
lại 14 ngành tăng. Việc một số ngành giảm điểm có thể lý giải 
thông qua phổ điểm đánh giá năng lực năm nay có phần “lệch trái” 
so với các năm trước, đồng thời các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học 
tự nhiên, Khoa học sự sống thường ít được thí sinh lựa chọn.

LÂM ĐỒNG:

Hỗ trợ hàng trăm học sinh nghèo thi 
tốt nghiệp THPT

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tiên phong trích 
ngân sách địa phương hỗ trợ 154 thí sinh thuộc hộ 
nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang theo học 
tại 6 trường THPT trên địa bàn. Mỗi học sinh được hỗ 
trợ 500.000 đồng. Ngoài ra, huyện hỗ trợ các điểm thi 
tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Lương Thế 
Vinh và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, mỗi điểm thi 5 
triệu đồng; hỗ trợ điểm thi tại Trường THPT Đức Trọng 
là 10 triệu đồng. 

UBND thành phố Bảo Lộc đã rà soát, hỗ trợ 39 thí 
sinh có hoàn cảnh khó khăn để thuận lợi tham dự kỳ thi 
THPT năm 2022. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/thí sinh, 
trích từ nguồn quản lý hành chính. Một số huyện khác 
trong tỉnh Lâm Đồng đang lên danh sách thí sinh có 
hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ trong dịp này.
 KIM ANH
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“KHÔNG CÒN HƠI SỨC ĐỂ HỌC”
Chiều tối, khu chợ My Điền (thị 

trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang) 
sáng rực ánh đèn. Quán bia vỉa hè 
chật kín người ngồi, tiếng cốc chén 
leng keng, tiếng người zô zô, vang 
cả một vùng. Cạnh đó, mấy quán 
trà đá cũng đông kín. 

Từ Lạng Sơn xuống Bắc Giang 
làm công nhân được 3 năm, đã 
thành thói quen, chiều nào cũng 
vậy, sau giờ tan ca, Hùng cùng với 
mấy bạn công nhân dây chuyền 
ngồi tán chuyện. 

20 giờ tan ca nhưng 22 giờ, 
Hùng mới về phòng trọ. Mệt 
nhoài, tắm rửa xong, có hôm 

Hùng không ăn uống đã lăn ra 
ngủ. Ngày nhận lương, Hùng 
với đám bạn rủ nhau đi ăn uống, 
nhậu nhẹt thâu đêm. Ngỏ lời mời 
Hùng tham gia một lớp đầu bếp 
buổi tối đề phòng khi chuyển việc, 

Hùng giật mình: “Ui anh ơi, em 
học hết lớp 9, làm công nhân cũng 
tốt lắm rồi. Em tiếp thu chậm, có 
đi học cũng chẳng vào đầu”. Nói 
xong, cậu lại quay sang lũ bạn 
cười đùa.

Tại Khu nhà trọ thôn Núi 
Hiểu, xã Quang Châu (Việt Yên, 
Bắc Giang), hơn 20 giờ tối, tôi 
gặp Lý Thị Yêu mới đi làm về. 
Gương mặt Yêu bơ phờ, dáng 
điệu mệt mỏi, mí mắt như muốn 

sụp xuống vì buồn ngủ. Nhưng 
cô bạn cùng phòng hôm nay tăng 
ca về muộn hơn nên Yêu vẫn 
phải xắn tay vào chuẩn bị cơm 
nước cho bữa tối. Bữa tối quá đơn 
giản, ngoài mớ rau có sẵn đã héo, 
Yêu chỉ mua thêm bìa đậu phụ 
trên đường làm về. 

Vừa nhặt rau, Yêu vừa than 
thở: “Công nhân vất vả lắm anh 
ơi, quanh năm suốt tháng chẳng 
có ngày nào nghỉ ngơi, việc ít thì 
lương thấp, đói. Công ty nhiều 
việc thì lại tăng ca suốt. Cả ngày 
đi làm về mệt rã rời, tắm giặt, 
cơm cháo xong là lăn ra ngủ, 
nhiều lúc người yêu hẹn đi chơi 
em cũng chẳng muốn”. 

Yêu nói, nhiều lúc cũng nghĩ 
đến việc đi học thêm nghề nail 
(làm móng tay, chân), tranh thủ 
kiếm thêm thu nhập, nhưng 
vừa mệt, vừa không có thời gian 
nên thôi. 

Trò chuyện với những công 
nhân khác trong khu nhà trọ, 
không ít bạn cũng muốn học 
thêm ngoại ngữ. Bởi có tay nghề 

Việc học tập nâng cao tay nghề 
để thăng tiến hoặc chuyển đổi 
nghề khi đã luống tuổi được xác 
định là một trong những điều hết 
sức cần thiết đối với công nhân. 
Tuy nhiên, chỉ một số ít công 
nhân nhận ra và có bước chuẩn 
bị cho tương lai...  

Bài 7: Chông gai thăng tiến

Không ít công nhân vẫn lãng phí thời gian, tiền bạc cho những buổi ăn nhậu sau giờ làm

NHỮNG KHOẢNG LẶNG THANH XUÂN
n QUỐC HƯNG 

PHÓNG  SỰ

NHỮNG ĐẠI ÁN TỪ ĐỜI THỰC
Phim chính luận mới nhất Đấu 

trí sẽ chạm vào vấn đề nóng trong 
xã hội. Nếu Sinh tử trước đó tập 
trung nhiều vào đề tài lạm dụng 
quyền lực tạo nên lợi ích nhóm lấy 
cảm hứng từ vụ Vũ “nhôm”, Đấu 
trí là cuộc chiến chống lại những 
kẻ có tiền, có quyền, địa vị, có cả 
tri thức sẵn âm mưu, thủ đoạn từ 
chạy án đến gây sức ép ngược lại 
cơ quan điều tra. 

Phim xoay quanh Vũ (Thanh 
Sơn) - một chiến sĩ cảnh sát kinh 
tế trẻ của tỉnh Đông Bình - cùng 
đồng đội đã liên tục phải chịu 
những sức ép. Đó là sức ép từ 
công ty Khải Tuấn đẩy giá sinh 
phẩm kit test và “lại quả” lãnh 
đạo những khoản hoa hồng kếch 
xù. Đó là vụ buôn lậu của công ty 
Gia Thịnh mà đứng sau là sự hậu 
thuẫn của nhiều người có chức 
quyền. Càng dấn sâu vào những 
vụ án, nhóm của Vũ càng bất ngờ 
trước những móc nối tinh vi, trước 
những liên minh lợi ích “ma quỷ” 
mà trong đó không chỉ có người 
nắm quyền lực, doanh nghiệp mà 
còn có cả người thực thi pháp luật. 

Sau thành công của phim gia 
đình Về nhà đi con, Hương vị tình 
thân đạo diễn NSƯT Nguyễn 
Danh Dũng trở lại với sở trường 
chính luận, điều tra - trước đó 

từng khẳng định tên tuổi với Khi 
đàn chim trở về, Người phán xử. 
Đạo diễn tin rằng Đấu trí thoát ra 
sự khô khan mặc định của dòng 
phim chính luận, nhờ phản ánh 
hơi thở của thời đại. Những người 
làm phim nhận được sự tư vấn, 
hỗ trợ của Cục Cảnh sát điều tra 

tội phạm về tham nhũng, kinh 
tế, buôn lậu (C03). Bối cảnh phim 
trải dài ở nhiều vùng địa phương, 
từ miền núi biên giới cho đến 
vùng biển… Khán giả được chiêu 
đãi nhiều đại cảnh đuổi bắt, truy 
quét tội phạm buôn lậu huy động 
tới hàng trăm chiến sỹ, trang 

thiết bị chuyên dụng và hàng 
trăm diễn viên quần chúng bên 
cạnh dàn diễn viên chính.

NSƯT Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng 
giám đốc VTV đánh giá đây là dự 
án phim quan trọng của nhà đài. 
“Chính luận luôn là mảng đề tài 
mà VTV dành sự quan tâm đặc 
biệt. Chúng tôi luôn cố gắng có 
những bộ phim chất lượng, mang 
hơi thở đời sống. Phim Việt phải 
nói các vấn đề người Việt quan 
tâm. Ngay từ tháng 9/2021 những 
người làm phim đã bắt tay vào dự 
án Đấu trí. Với sự nhạy cảm của 
người sáng tạo, bám sát vấn đề 
đời sống xã hội, những người làm 
phim đã mạnh dạn lấy chất liệu 

từ vụ việc nóng hổi. Tuy nhiên 
phim truyền hình không phải 
phóng sự, chúng tôi đi sâu vào 
phân tích tâm lý tội phạm đằng 
sau những phi vụ, sự mặc cả”, ông 
Đỗ Thanh Hải nói. 

Lấy chất liệu từ vụ nâng khống 
giá kit test cho nên trong quá 
trình làm phim sau này, những 
người làm phim có sự cập nhật và 
điều chỉnh phù hợp với diễn biến 
bất ngờ và quy mô ngày càng mở 
rộng của vụ án ngoài đời thực. 
Ông Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh 
điều quan trọng của một bộ phim 
là tính dự đoán, đi vào thân phận 
con người. “Phim mở đầu bằng 
cuộc chiến chống tham nhũng của 
vụ nâng giá sinh phẩm y tế từ đó 
mở rộng ra những vụ tham nhũng 
khác. Đó là vấn đề thời cuộc về sự 
nêu gương của cán bộ trước những 
đối tượng tham nhũng tinh vi”, 
ông Hải nêu.

DÀN DIỄN VIÊN “KHỦNG”

Đấu trí sở hữu dàn diễn viên 
đông đảo với những gương mặt 
quen thuộc của màn ảnh nhỏ. 
Khán giả nói vui bộ phim này quy 
tụ dàn diễn viên đáng mơ ước của 
“vũ trụ” phim VFC. Với hệ thống 
nhân vật được xây dựng chặt chẽ 
và sắc nét đòi hỏi các diễn viên 
phải rất giỏi nghề, diễn xuất đa 
dạng. Đạo diễn Danh Dũng tin 
tưởng mời, thuyết phục và giao 
vai diễn cho các gương mặt như 
NSND Trung Anh, NSƯT Trịnh 
Mai Nguyên, diễn viên Thanh 
Sơn, Doãn Quốc Đam, Vĩnh 
Xương, Lương Thu Trang, nghệ 
sĩ Tú Oanh, Nguyệt Hằng, Anh 
Tuấn, Xuân Phúc… 

Đại án tham nhũng, tiêu cực 
trong đấu thầu sinh phẩm y tế 
trở thành chất liệu cho Đấu trí. 
Nhiều vụ đại án, thủ đoạn của 
nhóm tội phạm “cổ cồn trắng” 
cũng được mổ xẻ trong phim 
chính luận sẽ lên sóng giờ vàng 
trên VTV1. 

Đấu trí sẽ mổ xẻ vụ đại án tham nhũng nâng khống giá kit test COVID-19

         
Đấu trí là phim đầu tiên được Bộ Công an cho phép vào trụ sở ghi hình. 
Phim phát sóng vào 21h thứ hai tới thứ sáu hằng tuần trên VTV1, kể từ 
18/7. Trả lời thắc mắc của Tiền Phong về sự “can thiệp” của C03, đạo 
diễn Danh Dũng khẳng định kịch bản có sự góp ý chặt chẽ về chuyên 
môn của cơ quan công an. Điều quan trọng hơn đây là một bộ phim 
nên vẫn đề cao tính nghệ thuật và sự sáng tạo của nhà làm phim dựa 
trên những chất liệu từ vụ án có thật. 

Đại án y tế lên phim chính luận  Đấu trí



rồi thêm ngoại ngữ nữa dễ được 
cất nhắc lên làm tổ trưởng, 
chuyền trưởng. Có bạn muốn học 
thêm nghề phụ như cắt tóc, làm 
nail để tranh thủ kiếm thêm thu 
nhập. Chị Vũ Thị Hồng, công 
nhân một công ty điện tử trong 
KCN Quang Châu tâm sự, dự 
định là vậy nhưng rất ít các bạn 
thực hiện được, phần lớn bỏ cuộc 
ngang chừng. 

NHỮNG CA TRƯỞNG, TRƯỞNG 
CHUYỀN CHẮT CHIU CƠ HỘI

Qua lời giới thiệu của một bạn 
công nhân, chúng tôi tìm đến khu 
nhà trọ Nam Đương gần chợ My 
Điền tìm gặp Hoàng Văn Tuyên - 
một ca trưởng lâu năm trong nhà 
xưởng. Đầu trọc, tay xăm hình 
rồng nhưng khi tiếp xúc, chàng 
tổ trưởng này lại vui tính, dễ gần. 
Rót xong cốc nước mời khách, 
Tuyên cười nói: “Tối nay vợ chồng 
em lên ca, em xin phép vừa nấu 

cơm vừa nói chuyện anh nhé”. 
Chuyện về “đời công nhân” 

của Tuyên quả là suôn sẻ. Tuyên 
sinh năm 1994, quê Lục Nam, 
Bắc Giang. Năm năm trước, anh 
xin vào làm Công ty TNHH Vina 
solar Khu công nghiệp Vân Trung 
(Việt Yên, Bắc Giang). Chỉ sau 1 
tháng làm công nhân, anh được 
cất nhắc lên tổ trưởng. Niềm vui 
không dừng lại ở đó, qua tháng 
thứ 3 anh lại được cất nhắc vị trí 
chuyền trưởng, đến tháng thứ 5, 
anh lên ca trưởng. 

Thấy chúng tôi tỏ ra bất ngờ, 
khó tin, anh lập tức chứng minh: 
“Gia đình em hoàn cảnh khó 
khăn, bố không còn, mẹ đi làm xa, 
vài năm mới về một lần, nhà chỉ 
có 2 anh em nương tựa vào nhau. 
Trước đây, em cũng từng qua 
Trung Quốc làm thuê, vất vả trăm 
bề. Ngay từ khi đi làm công nhân, 
em đã xác định gắn bó lâu dài và 
phải học hỏi, phấn đấu trong công 
việc. Em luôn để ý tìm hiểu, nắm 

bắt những công việc khác trong 
chuyền. Tan ca, khi các bạn ra 
về, em tranh thủ ở lại luyện tay 
nghề và dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. 
Thấy em chịu khó, lại biết ít tiếng 
Trung nên quản lý đã cất nhắc 
em. Khi được làm tổ trưởng, em 
luôn xác định phải làm thật tốt vì 
quyền lợi luôn đi liền trách nhiệm. 
Tối về nhà, em tranh thủ học 
thêm tiếng Trung trên mạng, giao 
tiếp với ông chủ ngày càng tốt 
hơn, công việc cũng thuận lợi hơn. 
Cứ thế lãnh đạo công ty liên tục 
cất nhắc lên làm chuyền trưởng 
rồi ca trưởng.

Câu chuyện kết thúc cũng là 
lúc hai vợ chồng Tuyên ăn xong 
bữa cơm tối tốc hành và chuẩn bị 
đi làm. 

Hơn 3 năm làm tổ trưởng bộ 
phận đóng gói thành phẩm Công 
ty TNHH Công nghệ Lens, KCN 
Quang Châu (Việt Yên, Bắc 
Giang), anh Đào Ngọc Cương 
luôn xác định phải liên tục phấn 

đấu học tập không ngừng để 
hoàn thiện bản thân. Cương cho 
biết, hàng năm công ty anh đều 
có khóa đào tạo ngoại ngữ tiếng 
Trung cơ bản khoảng 2 tháng 
cho các cấp quản lý từ tổ trưởng 
trở lên. Mệt mỏi sau mỗi giờ tan 
ca nhưng Cương chưa bỏ qua 
khóa đào tạo nào. Kết quả, vốn 
tiếng Trung của Cương kha khá 
và được Công ty đưa sang Trung 
Quốc tập huấn 1 tháng. 

Hà Tuấn Anh, quê Hiệp Hòa 
(Bắc Giang), tuyến trưởng tại 
Công ty Newing Hồng Hải đã 
chọn cho mình một lối đi riêng. 
Trước kia, Tuấn Anh từng làm 
công nhân một công ty Trung 
Quốc, trong quá trình làm việc, 

nhận thấy để phát triển bản thân, 
ngoài làm tốt công việc được giao 
thì phải có ngoại ngữ, bởi vậy cậu 
mạnh dạn quyết định xin nghỉ 
làm và đăng kí tham gia khóa học 
tiếng Trung lập nghiệp cho người 
đi làm do Trung tâm Ngoại ngữ 
Quốc tế ICO, thuộc Tập đoàn ICO 
Group đào tạo tại thành phố Bắc 
Giang. Sau 3 tháng, với vốn tiếng 
Trung kha khá, Tuấn Anh tự tin 
nộp đơn phỏng vấn làm nhân 
viên Công ty Newing Hồng Hải. 
Không uổng công học tập, ngoài 
thông báo trúng tuyển, cậu còn 
được đảm nhiệm luôn vị trí trưởng 
tuyến (tương đương tổ trưởng). 
 (Còn nữa) 
 Q.H
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Nhiều bạn trẻ, trong đó có nhiều công nhân tranh thủ học ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội 

         Tại cuộc “Đối thoại công nhân với Thủ tướng”, Bộ trưởng Bộ LĐ-
TB&XH Đào Ngọc Dung nêu: Tỷ lệ lao động của nước ta được đào tạo 
là 70%, tuy nhiên thực chất chỉ có 24,5% có chứng chỉ nghề nghiệp. 
Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đến năm 2026, Việt 
Nam có khoảng 40% người lao động sẽ không có kỹ năng phù hợp 
với công việc, 30% người lao động buộc phải chuyển nghề. 

Thoát hoàn toàn khỏi vẻ khắc khổ 
của vai ông bố quốc dân Về nhà đi con, 
ông bố chồng đôn hậu của Thương 
ngày nắng về, NSND Trung Anh lần 
đầu phải… cạo râu để vào vai Đại tá 
Trần Giang. Đây cũng là vai công an 
đầu tiên của anh trên phim truyền 
hình. Trên sân khấu anh từng vào vai 
tướng công an nhưng chỉ mặc trang 
phục dân sự. “Không hiểu sao tôi luôn 
có cảm giác không đóng được vai công 
an, từ những năm 1990 làm loạt phim 
Cảnh sát hình sự, tôi đã từ chối dạng 
vai này. Gần đây đạo diễn Danh Dũng 
thuyết phục tôi bằng được, dù tôi vẫn 
tha thiết xin vào vai… tội phạm. Tôi rất 
lo lắng cho vai diễn này”, NSND Trung 
Anh nói vui. Sự lo lắng của Trung Anh 
có lẽ không cần thiết bởi những trích 
đoạn ban đầu chứng tỏ bản lĩnh và bề 
dày nghề giúp anh xử lý vai diễn một 
cách nhẹ nhàng. 

“Hoàng tử ngôn tình” Thanh Sơn lần 
đầu khoác cảnh phục trên màn ảnh. Là 
nhân vật trung tâm, Thanh Sơn cũng 
chịu không ít áp lực khi phải thể hiện 
hình tượng người hùng trong một bộ 
phim khai thác rất đậm về chiến sĩ công 

an kinh tế. Chuyện tình cảm với Lam 
(Lương Thu Trang) chỉ là gia vị cho 
những cuộc đấu trí, Thanh Sơn tự tin 
có thể phát huy thế mạnh ở phân cảnh 
tình cảm để mang tới cảm xúc và giúp 
phim chính luận mềm mại hơn. Đứng 
chung sân khấu ở Nhà hát Tuổi trẻ khá 
nhiều với Lương Thu Trang nhưng đây 
là lần đầu Thanh Sơn đóng cặp với đàn 
chị. Thu Trang tiếp tục có thêm vai diễn 
mạnh mẽ, cá tính trong Đấu trí.

Phim chính luận vốn “khó, khô, khổ” 
nhưng khán giả có thể trông chờ nhiều 
ở dàn diễn viên đa màu sắc. Đó còn là 
một chủ tịch tỉnh phức tạp qua diễn 
xuất của NSƯT Trịnh Mai Nguyên, 
một doanh nhân thao túng nhiều vụ 
án do nghệ sĩ Vĩnh Xương thể hiện. 
Nghệ sĩ Tú Oanh cũng quên luôn hình 
ảnh bà mẹ tai quái trong Hương vị tình 
thân để hóa thân thành người vợ, người 
mẹ của chiến sĩ công an với những 
phẩm chất và đức tính điển hình. Để 
đưa Đấu trí đến khán giả, từ đạo diễn 
cho tới dàn diễn viên đều nói vui phải 
trải qua những cuộc đấu trí cam go, 
vượt lên chính giới hạn bản thân.

NGUYÊN KHÁNH

Đại án y tế lên phim chính luận  Đấu trí SỔ TAY

H
ai nghệ sĩ Việt Nam đang bị giữ lại 
Tây Ban Nha để điều tra cho dù có 
bị kết án hay không chắc chắn cũng 

phải đối mặt với một thực tế không mấy 
dễ chịu sau khi về nước. Dù sao họ cũng nổi 
tiếng và (hẳn phải) tài năng. Câu hỏi đặt ra 
là tài năng đó liệu còn đất để thi thố khi họ 
quay về?

Có lẽ Minh Béo là nghệ sĩ Việt Nam đầu 
tiên phạm tội (ở nước ngoài) đến mức phải 
ngồi tù. Sau khi chịu án xong, anh vẫn được 
tạo điều kiện làm việc, thậm chí còn được hội 
diễn chuyên nghiệp trao huy chương. Anh 
vẫn duy trì được đoàn kịch chứng tỏ nhiều 
đồng nghiệp không ngại ngần vẫn sẵn sàng 
hợp tác với anh. Nhưng mọi chuyện không 
đơn giản khi khán giả lên tiếng phản đối. 

Có vẻ như chuyện quay lại sân khấu với 
một diễn viên từng phạm tội, nhất là những 
tội danh như hiếp dâm, ấu dâm là bất khả. Vì 
làm công việc diễn xuất, họ phải dùng chính 
cơ thể của mình để xây dựng hình tượng 
nghệ thuật. Thử nghĩ trong khi thưởng thức 
sáng tạo của họ mà người xem vẫn chỉ toàn 
thấy hiện lên một tội phạm hay một “kẻ biến 
thái” thì hiệu quả nghệ thuật bằng âm. 

Đấy là trong trường hợp khán giả vẫn đến 
rạp để xem người đó diễn. Còn việc tẩy chay 
với những nghệ sĩ phạm tội là chuyện phổ 
biến. Thậm chí Trung Quốc gần đây nó còn 
trở thành chính thức khi cơ quan nhà nước 
công bố danh sách các ngôi sao phạm pháp 
bị cấm xuất hiện trên truyền thông. Có mặt 
trong danh sách này, diễn viên Trịnh Sảng 
sau khi tìm đủ mọi cách để quay lại như viết 
tâm thư gửi người hâm mộ, gửi cơ quan quản 
lý xin tha lỗi nhưng vô tác dụng. Cuối cùng 
cô quyết định mưu sinh bằng kênh Youtube. 

Bốn năm trước, diễn viên kiêm giảng viên 
Jo Min Ki (Hàn Quốc) tự tử ở tuổi 52 sau khi 
bị 20 cáo buộc quấy rối tình dục từ đồng 
nghiệp. Thần tượng xứ Hàn Park Yoochun- 
thành công ở cả vai trò ca sĩ lẫn diễn viên- 
từng bị bốn cô gái tố cáo quấy rối tình dục 
trong thời gian tại ngũ. Dù được tòa tuyên 

trắng án, các cô gái cũng đã bị xử phạt vì tội 
vu khống, nhưng sự nghiệp của Park vẫn bị 
ảnh hưởng. Anh đành phải sang Nhật để làm 
lại từ đầu. Phải nói là khán giả Hàn Quốc rất 
khó tính, có ngôi sao dù là nạn nhân (bị tung 
clip nóng chẳng hạn) nhưng vẫn phải chật 
vật cả chục năm mới được công nhận trở lại.

Nhạc sĩ có lợi thế hơn khi không phải 
chường mặt ra trước khán giả, thậm chí anh 
ta có thể giấu tên để công bố tác phẩm hoặc 
đơn giản bán đứt cho một ca sĩ nào đó. 

Trên thế giới có vài ca - nhạc sĩ vẫn lên sân 
khấu đều mà khán giả chưa từng được biết 
nhân thân, bởi họ đeo mặt nạ và lấy nghệ 
danh. Như Buckethead, Daft Punk, Slipknot… 
Hay danh họa Bansky chuyên “vẽ bậy” lên 
tường mà chưa ai “tóm” được bao giờ. Trong 
lĩnh vực văn chương mới xuất hiện Elena 
Ferrante (Ý). Công chúng không biết gì hơn về 
bà ngoài cái tên. Tất nhiên không xuất hiện 
mà vẫn bán sách tốt thì văn phải hay rồi. 

Trên đây cũng là những cách thức để 
thành danh trong nghệ thuật mà vẫn giữ 
kín cuộc sống riêng tư. Như thế kể cả họ có 
phạm tội đi chăng nữa thì vẫn được “đối 
xử” bình đẳng như bất cứ công dân nào, mà 
không phải chịu thêm một án phạt khác dựa 
trên cảm xúc, cảm tính của công chúng. 

Trên mạng xã hội, tôi thử đặt câu hỏi nếu 
nhạc sĩ đang dính bê bối kia mà ra đĩa thì 
bạn có mua không. Hai câu trả lời “có” nếu 
nhạc sĩ vẫn ra đĩa. Một người bảo phải xem 
có hay không đã. Một người khác lại còn phải 
chờ phán quyết từ tòa án. Nói chung cũng 
không phải là những phản ứng tiêu cực. 

Thực ra có những nhạc sĩ nổi tiếng dính 
những phốt động trời liên quan đến chuyện 
trai gái. Nhưng không ai đứng ra tố cáo nên 
tác phẩm của họ vẫn được yêu thích bình 
thường. Những thông tin bất lợi cho họ chỉ 
trôi nổi ở dạng đồn thổi. Tất nhiên họ thuộc 
thế hệ trước, thậm chí đã thành người thiên 
cổ. Ngày nay quyền lực của ngôi sao không 
dễ dàng làm lóa mắt công chúng nữa.

AN SƠN

Đường về của "sao"

 NSND Trung Anh lần đầu vào vai công an trên màn ảnh nhỏ



Anh Nguyễn Trường 
Giang (39 tuổi, tạm trú 
tại Gò Vấp) cho biết, anh 

làm CCCD vào cuối năm 2021, 
đến nay vẫn chưa có vì cán bộ 
trực tiếp làm đã nhập sai dữ liệu 
cá nhân của anh. “Công việc tôi 
rất bận rộn, nhưng phải dành 
nhiều thời gian để đi xếp hàng 
làm thủ tục, rồi lại chờ đợi và đi 
lên đi xuống hoài nhưng đến nay 
vẫn chưa được có CCCD”- anh 
Giang nói.

Ông Ngô Văn Mạnh (68 tuổi, 
ngụ thành phố Thủ Đức) cho 
biết, do thông tin của ông có sai 
sót nên ông phải làm thủ tục cấp 
CCCD lần thứ hai. “Hôm trước 
tôi đến nhưng khi đến lượt tôi thì 
hết cả số thứ tự nên phải quay về. 
Nhiều người cũng giống tôi. Hôm 
nay tôi đến sớm thì được phát số 
thứ tự hẹn 4 ngày sau quay lại 
làm thủ tục”- ông M chia sẻ.

Nhiều người dân cảm 
thấy phiền hà và bức xúc khi phải 
nhiều lần đi làm CCCD vì những 
sai sót từ những cán bộ làm 
CCCD như nhập sai thông 
tin cá nhân hoặc sai cấu trúc mã 
định danh. Ông  Hoàng Thanh 
Nam (51 tuổi, tạm trú tại thành 
phố Thủ Đức) cho hay ông phải 
xếp hàng chờ đợi nhiều ngày 
nhưng vẫn không làm được. Đến 
lúc được làm, đóng phí đầy đủ 
nhưng 7 tháng sau vẫn chưa được 
cấp. “Tôi đã đến Công an thành 
phố Thủ Đức nhiều lần nhưng 
chưa lấy được CCCD vì quá 
đông”- ông Nam nói.  

Hiện tại, Đội cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội Công 
an thành phố Thủ Đức phát số 
thứ tự và hẹn người dân nhiều 
ngày sau, thậm chí gần 10 ngày, 
quay trở lại làm thủ tục CCCD. 

Tài xế xe tải Nguyễn Thanh 
Hùng (trú tại quận 8) đang rất 
lo lắng vì phải thi gia hạn bằng 
lái xe B2 trong năm tới mà giấy 
CMND của ông thì đã hết hạn sử 
dụng, trong khi chưa nhận được 

CCCD mới. Ông cho biết đã làm 
CCCD từ đầu năm 2021 nhưng 
đến nay vẫn chưa được cấp. “Mãi 
đến cuối năm rồi, khi đến công 
an phường hỏi thì được biết đã 
sai thông tin dữ liệu cá nhân nên 
phải đi làm lại. Tôi đi làm CCCD 
lần 2 vào tháng 4 năm nay 
nhưng vẫn chưa được cấp”, ông 
Hùng cho hay.

Ông Huỳnh Minh Hải, thường 
trú tại phường Đa Kao (quận 1) 

cho biết, ông đi làm CCCD gắn 
chíp từ ngày 9/10/2021 nhưng 
đến nay vẫn chưa có. Ông đã 
nhiều lần đến cơ quan công an 
hỏi nhưng vẫn chưa có câu trả 
lời cụ thể khi nào có. Cũng theo 
ông Hải, mặc dù chưa có CCCD 
nhưng công an phường đã đòi 
thu sổ hộ khẩu của gia đình. “Tôi 
thường xuyên có các giao dịch 
làm ăn và cần có hộ khẩu để giải 
quyết. Trong khi CMND gắn chíp 
điện tử chưa có, tức là CCCD 
bình thường chưa thể tích hợp dữ 
liệu công dân thay cho hộ khẩu, 
mà đã đòi thu sổ hộ khẩu thì tôi 
sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc làm ăn”, ông Hải bày tỏ.

Ông Nguyễn Dũng ở quận 7 cho 
biết ông bị thất lạc (CMND) trong 
khi CCCD chưa có nên đi đâu, 
làm gì cũng vô cùng khó. “Tôi bị 
mất thẻ ATM cùng với  CMND, 

muốn làm lại thẻ ATM cũng 
không được vì ngân hàng đòi phải 
có CMND hay CCCD”, ông N.D 
than phiền. 

DO HẠN CHẾ MÁY MÓC
Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, 

Phó phòng Tham mưu Công an 
TPHCM, tình trạng quá tải người 
đăng ký cấp CCCD xảy ra tại 
nhiều địa bàn đông dân cư như 
thành phố Thủ Đức, Bình Tân, 
Bình Chánh. Nguyên nhân là do 
hoạt động kinh tế xã hội sau dịch 
đã hồi phục, người dân có nhu cầu 
làm CCCD để từ đó làm nhiều 
loại giấy tờ khác và các giao dịch 
làm ăn hay sinh hoạt. Trong khi 
đó, số lượng máy cấp CCCD của 
Công an TPHCM có hạn nên xảy 
ra tình trạng người dân phải bốc 
số và chờ đợi nhiều ngày mới đến 
lượt làm thủ tục. 

Thượng tá Hà cũng cho biết, 
vừa qua, sau vụ việc phát hiện 
“cò” làm CCCD siêu tốc, Giám 
đốc Công an TPHCM đã yêu cầu 
kiểm tra, rà soát làm sạch dữ 
liệu, chủ động giải quyết những 
vướng mắc, bất cập trong cấp 
CCCD và giải quyết các thủ tục 
hành chính nhanh chóng để hạn 
chế phát sinh tiêu cực. 

Hiện tại Bộ Công an cấp đã 
tăng cường thêm số lượng máy 
cấp căn cước công dân một số 
địa bàn đông dân và toàn thành 
phố đã bổ sung thêm 12 điểm 
cấp CCCD, nâng số điểm cấp lên 
46. Đối với những trường hợp có 
công việc gấp cần cấp CCCD sớm, 
Thượng tá Mạnh Hà khuyến cáo 
người dân cần liên hệ với bộ phận 
cấp căn cước công dân để có thể 
được ưu tiên làm sớm hơn. 

HỮU HUY - ĐẠI DƯƠNG - 
VÂN SƠN

“Những người lớn tuổi 
thì miễn dịch còn 
giảm hơn nữa. Do đó, 

những đối tượng này cần phải 
tiêm nhắc lại đúng lịch, đúng liều 
là rất quan trọng để duy trì miễn 
dịch, tránh dịch xâm nhập. Cán 
bộ y tế tuyến đầu rất cần tiêm, 
bởi đây là những người có nguy cơ 
cao. Khi các biến thể mới có mức 
độ xâm nhập, lây lan như vậy có 
thể ngăn chặn, giảm được mức độ 
lây nhiễm sang cho các đối tượng 
khác, đặc biệt là các đối tượng 
nguy cơ cao”, GS. Phan Trọng 
Lân cho hay.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng 
cho rằng cần phải thực hiện đồng 
bộ các mũi tiêm nhắc lại để vừa 

ngăn chặn dịch, vừa tránh được 
lây lan cho những người có nguy 
cơ cao như người trên 50 tuổi 
trở lên, những người có mức độ 
suy giảm miễn dịch ở thể vừa và 
thể nặng. Những đối tượng có 
nguy cơ cao cần tiêm càng sớm 
càng tốt để duy trì miễn dịch, 
tránh nhiễm những biến thể mới, 
những biến thể chưa rõ ràng, 
nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe, 
nâng cao dự phòng.

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám 
đốc Bệnh viện Nhi Trung ương 
cho hay, biến thể BA.4, BA.5 đã 

lan nhanh trên toàn cầu với 6 khu 
vực WHO đang giám sát. Trong 
tuần qua, biến thể BA.4, BA.5 
chiếm đến 55% trong tổng số mẫu 
toàn cầu. “Đây là một vấn đề 
đáng lo ngại. Tại Singapore, theo 
thông báo của WHO, có đến 45% 
các trường hợp nhiễm COVID-19 
trong cộng đồng liên quan đến 
biến thể BA.4, BA.5. Những biến 
thể này lây lan nhanh hơn và tỉ lệ 
tử vong, tỉ lệ bệnh nặng không có 
sự khác biệt”, PGS.Điển nói.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung 
ương cho biết thêm, tỉ lệ mắc của 

trẻ em trong thời gian qua, từ lúc 
bắt đầu dịch đến giờ tương đương 
với tỉ lệ mắc trên người lớn, tức 
là khoảng 20-25% trẻ em mắc 
COVID-19. Trẻ em là nhóm yếu 
thế bởi chưa được tiêm chủng 
nhiều, đặc biệt là nhóm dưới 11 
tuổi. Nếu biến thể BA.4, BA.5 
lây lan nhanh trong cộng đồng, 
trẻ em dễ dàng bị lây hơn do ý 
thức đeo khẩu trang, khử khuẩn 
không bằng so với người lớn.

VẮC XIN - CÔNG CỤ 
KIỂM SOÁT DỊCH

TS. Socorro Escalante, quyền 
Trưởng đại diện WHO tại Việt 
Nam cho rằng ngành Y tế Việt 
Nam đã kiểm soát được dịch bệnh. 
“Việc sử dụng các biện pháp như 
đeo khẩu trang ở những không 
gian kín, rửa tay… đã giúp chúng 
ta kiểm soát được dịch. Phải 
khẳng định là Việt Nam có một 
hệ thống giám sát bệnh cực kì tốt, 
điều này có thể giúp Chính phủ 
Việt Nam phát hiện sớm các nhóm 
gene hoặc các biến chủng mới”, 
quyền Trưởng đại diện WHO nói. 

Việt Nam đã tiêm chủng với 
tỉ lệ rất cao và vắc xin Việt Nam 
đang sử dụng có hiệu quả đối 

với các biến thể BA.4 và BA.5. 
“Đấy chính là lí do mà Chính 
phủ Việt Nam vẫn khuyến cáo 
người dân tiêm các mũi vắc xin 
phòng COVID-19, mũi nhắc lại, 
mũi tăng cường”, TS. Socorro 
Escalante nói.

Đại diện WHO cho rằng cần 
phải tiêm liều bổ sung, đặc biệt 
các nhóm đối tượng nguy cơ cao. 
WHO khuyến nghị liều bổ sung 
nên tiêm cách 4-6 tháng sau khi 
đã hoàn thành liều tiêm cơ bản, 
do hiệu quả vắc xin suy giảm dần 
theo thời gian, kể cả với Omicron 
và Delta. Cách tốt nhất để ngăn 
ngừa COVID-19 lây lan là đảm 
bảo mỗi người đều được bảo vệ 
thông qua tiêm phòng.

HÀ MINH
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Đình chỉ cán bộ làm CCCD siêu tốc
Ngày 28/6, Công an TPHCM đã đình chỉ công tác đại úy Lê Ngọc Minh, 
cán bộ Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận 
Gò Vấp sau khi báo chí phản ánh thông tin về đường dây làm CCCD 
“hỏa tốc” với mức giá 3,5 triệu đồng mỗi người, thời gian nhận từ 3 
đến 5 ngày. Vụ việc xảy ra vào thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 
5/2022. Đây là thời điểm tập trung cao điểm vào việc cấp CCCD cho học 
sinh các trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

         
Các chuyên gia đều thống nhất 
nhận định, đến thời điểm hiện 
tại các biến thể, các nhánh 
BA.4 và BA.5 có khả năng lây 
lan nhanh hơn nhưng chưa xác 
định chính xác liệu độc lực của 
nó có cao hơn không, nhưng 
vắc xin hiện tại đang sử dụng 
có hiệu quả chống lại các biến 
thể BA.4 và BA.5.

ĐỜI SỐNG

Không ít người dân tại TPHCM 
gặp nhiều trở ngại trong việc 
di chuyển, sinh hoạt do vẫn 
chưa nhận được căn cước công 
dân (CCCD) mới. 

GS.TS Phan Trọng Lân, Cục 
trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ 
Y tế) cho biết, theo thông 
tin của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) biến thể phụ BA.4, 
BA.5 lây lan nhanh hơn biến 
thể BA.1, BA.2 từ 10-13%. 
Hai biến thể này có thể thoát 
miễn dịch, nghĩa là những 
người đã mắc BA.1, BA.2 vẫn 
có thể mắc lại BA.4, BA.5.

Người dân TPHCM làm CCCD ở xe lưu động  ẢNH: HỮU HUY

Tiêm vắc xin để bảo vệ nhóm nguy cơ trước biến thể mới

Dân vẫn phải chờ quá lâu

Nhóm đối tượng đặc biệt cảnh giác với biến thể BA.5

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP: 
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T
ại một số tỉnh miền Tây hiện 
vẫn lựa chọn các em thiếu 
nhi mặc đồng phục học sinh 

tham gia quay thưởng xổ số kiến 
thiết. Việc để các em thiếu nhi 
quay số trúng thưởng như vậy có 
vi phạm Luật Lao động không, 
thưa ông?

Trước đây ở tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu cũng có hỏi về việc 
này. Sau khi xảy ra một số 
sự cố liên quan đến quay xổ 
số, Cục Trẻ em và Bộ cũng 
đã có công văn trả lời chính 
thức. Hiện Sở LĐ,TB&XH 
tỉnh này đã báo cáo UBND 
tỉnh dừng việc sử dụng lao 
động trẻ em rồi.

Theo quy định của Bộ luật 
Lao động 2019 và Thông tư 09 
của Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, 
chỉ những ngành nghề đã được 
quy định rõ trong danh mục 
thì mới được phép sử dụng lao 
động trẻ em..

Đối với việc kinh doanh xổ 
số không phải là lĩnh vực được 
sử dụng lao động trẻ em, nên 
UBND các tỉnh, thành phố phải 
nhắc nhở công ty xổ số sử dụng 
biện pháp khác để quay thưởng. 
Thực tế một số địa phương đã sử 
dụng biện pháp khác rồi, nhưng 
vẫn còn một số địa phương tiếp 
tục sử dụng trẻ em vào việc này.

Một số luật sư cũng cho rằng, 
việc sử dụng trẻ em tham gia quay 
số trúng thưởng, không những 
không phù hợp với quy định pháp 
luật mà có thể phát sinh những 
vấn đề tiêu cực, ảnh hưởng đến sự 
hình thành, phát triển nhân cách 
của trẻ em. Ông thấy sao về nhận 
định này?

Trước tiên, về quy định pháp 
luật, luật sư viện dẫn căn 
cứ theo Bộ luật Lao động và 
Thông tư 09 là đúng. Việc quay 
thưởng xổ số kiến thiết không 
thuộc danh mục các lĩnh vực, 
ngành nghề cho phép được sử 
dụng trẻ em, đặc biệt là trẻ em 

dưới 15 tuổi và dưới 13 tuổi.
Còn ở góc độ xã hội, một số 

luật sư đã phân tích đúng. 
Nhìn cả ở góc độ xã hội và pháp 
luật thì kinh doanh xổ số là 
lĩnh vực không phù hợp để cho 
trẻ em tham gia. Còn nếu các 
đơn vị cố tình sử dụng sẽ bị xử 
lý theo quy định của pháp luật.

Dù đã có quy định như vậy, 
song một số tỉnh phía Nam vẫn 
sử dụng trẻ em vào việc quay 
số trúng thưởng. Cục Trẻ em có 
nên ra văn bản, yêu cầu các địa 
phương chấn chỉnh việc này?

Trước hết, các công ty xổ số 

cần nghiên cứu kỹ quy định 
của pháp luật. Việc sử dụng trẻ 
em tham gia quay xổ số để xác 
định giải thưởng cũng là một 
trong những hoạt động nằm 
trong kinh doanh xổ số, thuộc 
lĩnh vực ngành nghề không 
được pháp luật cho phép; nội 
dung ngành nghề cũng không 
phù hợp với trẻ em, hoặc người 
chưa thành niên.

Quy định của pháp luật về 
vấn đề này đã có rồi. Cơ quan 
quản lý nhà nước về lao động - 
Sở LĐ,TB&XH các tỉnh, thành 
phố phải có tham mưu, báo cáo 
cho UBND các tỉnh, thành phố 
làm việc với các công ty xổ số.

Nếu tiếp tục sử dụng lao động 
trẻ em trong việc quay thưởng 
là vi phạm pháp luật về lao 
động. Việc này trước hết thuộc 
trách nhiệm của địa phương, 
còn về quan điểm của Cục Trẻ 
em, thì chúng tôi đã khuyến 
cáo về vấn đề này rồi.

Cảm ơn ông!
 THÀNH NAM 
 (thực hiện)

“Kinh doanh xổ số không 
phải là lĩnh vực được sử 
dụng lao động trẻ em, nên 
UBND các tỉnh, thành phố 
cần nhắc nhở công ty xổ 
số phải sử dụng biện pháp 
khác để quay thưởng”, ông 
Đặng Hoa Nam, Cục trưởng 
Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH), 
trao đổi với phóng viên 
Tiền Phong.

SỬ DỤNG TRẺ EM QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG:

Công ty xổ số kiến thiết An Giang sử dụng học sinh cấp 2 quay thưởng

Khoảng 12 giờ 15 phút, 
ngày 4/7, một vụ tai nạn 
giao thông thảm khốc xảy 

ra trên đường tránh lũ (Quảng 
Bình) khiến 3 người trong một 
gia đình tử vong, 2 người khác bị 
thương nặng đang được điều trị 
tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, anh Võ Văn 
Khương (SN1980, trú thôn 
Minh Sơn, xã Quảng Đông, 
Quảng Trạch, Quảng Bình) 
điều khiển ô tô đầu kéo BKS 
76C-060.49 kéo theo rơ mooc 
BKS 76R-002.09 theo hướng 
Bắc - Nam. Khi đến Km 
685+550m đường tránh lũ BOT 
thuộc thôn Thạch Hạ, xã Hồng 
Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ đã xảy 
ra va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 
38A- 144.35 do anh Nguyễn 
Hùng C. (SN 1969 ở xã Thạch 
Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh) điều khiển hướng ngược 
lại. Trên xe chở theo 4 người 
đều trú tại Hà Tĩnh, gồm: Trần 
Thị L. (SN 1973), Nguyễn Thị 
Vân A. (SN 1999), Nguyễn Huy 
H. (SN 1969) và Nguyễn Hồng 
Phước A. (SN 2007).

Cú tông trực diện đã khiến 
anh C. và chị L. tử vong tại 
chỗ, 3 người còn lại được đưa 
đi bệnh viện cấp cứu. Cuối 
giờ chiều cùng ngày, lãnh đạo 
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam 
- Cu Ba Đồng Hới cho biết: 

Trong 3 nạn nhân được đưa tới 
cấp cứu tại bệnh viện này, có 
một nạn nhân nữ là Nguyễn 
Thị Vân A. đã tử vong trước 
khi đến bệnh viện, hiện 2 nạn 
nhân còn lại đang được chăm 
sóc đặc biệt.

Tại hiện trường, tài xế xe ô 
tô con tử vong và mắc kẹt trên 
xe, phải hơn 1 tiếng sau lực 
lượng cứu hộ mới đưa được thi 
thể ra ngoài. Đầu chiếc ô tô 
7 chỗ cũng bị biến dạng hoàn 
toàn, xe đầu kéo bị hư hỏng 
nghiêm trọng ở phần đầu, 
mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.

Được biết, 5 người đi trên ô 
tô con là cùng một gia đình. 3 
người tử vong là bố mẹ và con 
gái. Hiện cơ quan chức năng 
đang điều tra nguyên nhân vụ 
tai nạn.

HOÀNG NAM

Sai luật, cố tình vi phạm 
sẽ bị xử lý 

Bị cáo đầu tiên được 
xét xử trực tuyến 
ở Hà Nội

Bị cáo Nguyễn Duy Định là 
người đầu tiên được xét xử theo 
hình thức trực tuyến trên địa 
bàn TP Hà Nội về hành vi mua 
bán trái phép chất ma túy.

Ngày 4/7, TAND quận Đống 
Đa, Hà Nội, tuyên bị cáo 
Nguyễn Duy Định (SN 1962, 
trú phường Văn Chương, Đống 
Đa) 42 tháng tù về tội “Mua bán 
trái phép ma tuý”. Đây là phiên 
tòa được xét xử trực tuyến nối 
2 điểm cầu là trụ sở tòa án và 
phòng xử án thuộc nơi đang tạm 
giam  bị cáo.

Thẩm phán Đào Vĩnh Tường, 
Chánh án TAND quận Đống 
Đa, ngồi ghế chủ tọa phiên tòa; 
các thủ tục phiên tòa đều tuân 
thủ đầy đủ như trình tự phiên 
toà trực tiếp. Bị cáo được dẫn 
giải đến phòng xử án từ sớm tại 
điểm cầu ở Trại tạm giam số 1, 
Công an Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 
4/4/2022, Công an quận Đống 
Đa bắt giữ Nguyễn Duy Định về 
hành vi mua bán trái phép chất 
ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi 
ở của Định, cảnh sát thu giữ 
hơn 1,4 gram heroin và 3 viên 
ma tuý tổng hợp Metaphetamin.

Tại phiên toà trực tuyến, 
bị cáo Định khai mua ma túy 
của một đối tượng chưa rõ lai 
lịch tại ngõ chợ Khâm Thiên 
mang về nhà chia lẻ, bán cho 
người nghiện.

HĐXX cho biết, bị cáo có tiền 
án trộm cắp; năm 2000 từng bị 
phạt 8 năm tù về tội “Mua bán 
trái phép chất ma tuý”, chưa 
được xoá án tích. 

 HOÀNG AN

Người đứng đầu 
đơn vị phải hầu tòa 
vụ án hành chính

Ngày 4/7, UBND TP Đà Nẵng 
cho biết, vừa ban hành chỉ thị 
về việc nâng cao chất lượng, 
siết chặt kỷ cương, trách 
nhiệm trong thi hành công vụ, 
chấp hành pháp luật tố tụng 
hành chính và thi hành án 
hành chính.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu 
các sở, ban ngành và các địa 
phương chấp hành nghiêm túc 
Luật Tố tụng hành chính năm 
2015 về trách nhiệm tham gia 
phiên tòa, tham gia đối thoại, 
giải trình và cung cấp kịp thời, 
đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên 
quan đến quyết định hành 
chính, hành vi hành chính bị 
khởi kiện. Chỉ thị của UBND 
TP Đà Nẵng nêu rõ: “Cơ quan, 
đơn vị nào tham mưu văn bản 
hoặc có văn bản hành chính 
mà nội dung văn bản đó bị 
khiếu kiện hành chính thì 
người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị đó có trách nhiệm tham gia 
phiên tòa, phiên đối thoại khi 
được Tòa án triệu tập, đồng 
thời cung cấp đầy đủ chứng cứ, 
tài liệu có liên quan đến quyết 
định hành chính, hành vi hành 
chính bị khởi kiện”. 

 NGUYỄN THÀNH

Xe đầu kéo tông ô tô con, 3 thành viên gia đình thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn

“Nhìn  cả ở góc độ xã hội và 
pháp luật thì kinh doanh xổ số là 
lĩnh vực không phù hợp để cho 
trẻ em tham gia. Còn nếu các 
đơn vị cố tình sử dụng sẽ bị xử lý 
theo quy định của pháp luật”.   
 Ông ĐẶNG HOA NAM, Cục trưởng Cục Trẻ em



Kế hoạch xây tổ hợp được 
công bố từ năm 2019, với 
mục tiêu trở thành dự án 

lớn nhất trong lịch sử ngành thiết 
bị bán dẫn, báo chí Hàn Quốc đưa 
tin. Dự án được SK Hynix phụ 
trách, với vốn đầu tư lên đến 100 
tỷ USD, dự kiến sản xuất 800.000 
đĩa bán dẫn mỗi tháng trên khu 
tổ hợp rộng 4 triệu mét vuông. 
Khoảng 50 nhà cung cấp vật liệu, 
linh kiện và thiết bị sẽ chuyển 
đến đây. Sau khi hoàn thành, 
khu tổ hợp Yongin sẽ tập trung 
sản xuất chip DRAM và các loại 
chip thế hệ mới khác. Tập đoàn 
SK, công ty mẹ của SK Hynix, sẽ 
đầu tư 110 tỷ USD trong 5 năm 
tới cho đại dự án này. Đó là một 
trong những mắt xích của vành 
đai công nghiệp ấn tượng nhất 
thế giới: Siêu hành lang thiết bị 
bán dẫn trải từ phía nam Seoul 
đến thành phố Pyeongtaek bên 
bờ Hoàng Hải, nằm cách 65km về 
phía nam.

Vành đai thiết bị bán dẫn của 
Hàn Quốc bắt đầu ở Cheongju, 
tỉnh Chungbuk ở miền nam, đến 
Icheon ở phía đông và Pyeongtaek 
ở phía tây nam. Vành đai này có 
hệ sinh thái gần như vô song, với 
nhiều trung tâm nghiên cứu và 
phát triển, phòng thí nghiệm, nhà 
cung cấp thiết bị và thiết kế, ra 

đời và phát triển trong 3 thập kỷ 
qua. Các trường đại học ở Seoul 
và Daejeon gần đó cung cấp nhân 
lực cho các công ty.

Tổ hợp này có khởi đầu rất 
khiêm tốn. Năm 1984, Samsung 

bắt đầu sản xuất DRAM 256 
kilobit đầu tiên ở Yongin. Chỉ vài 
năm sau, Samsung và Hyundai 
Electronics - tiền thân của SK 
Hynix - giành được chiếc vương 
miện trong ngành thiết bị bán 
dẫn từ Nhật Bản. Ngày nay, Hàn 
Quốc là nhà cung cấp dẫn đầu thế 
giới về bộ nhớ.

Không hài lòng với vị thế đó, 
các công ty Hàn Quốc giờ chuyển 
quan tâm sang chip không nhớ, 
một ngành có giá trị gia tăng cao 
mà công ty TSMC của Đài Loan 
(Trung Quốc) đang thống trị. Để 
cạnh tranh với Đài Loan, Samsung 
lên kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la 
vào ngành thiết bị bán dẫn không 
bộ nhớ cho đến năm 2030.

CUỘC ĐUA KHỐC LIỆT
Theo số liệu về thị phần toàn 

cầu trong quý 1 năm nay mà 
hãng nghiên cứu TrendForce 
thống kê, TSMC đang chiếm 
53,6% thị phần toàn cầu, 
Samsung đứng thứ hai với 16,6%. 
Hãng SMIC của Trung Quốc 
giữ vị trí số 5, với 5,6% thị phần. 
Gộp chung lại, các công ty Trung 
Quốc đại lục đang chiếm 10,2% 
thị phần toàn cầu. Hàn Quốc và 
Đài Loan thống trị lĩnh vực đĩa 
bán dẫn trong hơn 1 thập kỷ qua. 
Các công ty phương Tây mất vị trí 
trong ngành này, vì thế chuyển 
sang tập trung vào thiết kế.

Nhiều chính phủ trên thế 
giới muốn tạo nên một chuỗi 

cung ứng chip nội địa bằng cách 
đầu tư hàng tỷ đô la để bảo hộ, 
nhưng không có gì bảo đảm 
rằng tham vọng đó sẽ thành 
công. Chiến lược để đạt được vị 
trí thống trị trong ngành chip 
là xây dựng hàng loạt cơ sở sản 
xuất, tối đa hóa hỗ trợ của chính 
phủ và thu hút nhân tài từ nước 
ngoài. Chiến lược này được Nhật 
Bản sử dụng để giành vương 
miện từ Mỹ, sau đó lại bị Hàn 
Quốc và Đài Loan chiếm mất.

Giờ đây, Trung Quốc đang 
quyết liệt áp dụng mọi chiến 
thuật, khiến các chuyên gia Hàn 
Quốc lo ngại. “Trong trường hợp 
của Trung Quốc, họ đầu tư rất 
nhiều vào ngành thiết bị bán 
dẫn, thậm chí vượt Hàn Quốc 
trong một số khía cạnh. Ví dụ, 
về đào tạo và thu hút nhân 
tài, Trung Quốc đang làm rất 
mạnh”, ông Cho Kyeong-soon, 
giáo sư ngành kỹ thuật điện tử 
tại ĐH Hankuk (Hàn Quốc), 
đánh giá. 

Trong quý 1 năm nay, một 
công ty của Trung Quốc lần đầu 
tiên bước vào top 10 công ty thiết 
kế thiết bị bán dẫn hàng đầu thế 
giới, trong khi các công ty Hàn 
Quốc không có tên, báo Guancha 
của Trung Quốc đưa tin. Bài viết 
của Guancha cho rằng dù Trung 
Quốc bị coi là thua kém Hàn 
Quốc về chất lượng chip, một số 
nhà phân tích tin ngành thiết 
bị bán dẫn của Trung Quốc sẽ 
phát triển nhanh chóng nhờ sự 
hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ 
và cơ hội lớn từ thị trường nội địa 
khổng lồ.

THU LOAN 
(theo Asia Times)
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Ở xã nông nghiệp Wonsam, 
thành phố Yongin, cách thủ 
đô Seoul 40km về phía nam, 
người dân địa phương đang 
chuẩn bị cho một thay đổi lớn, 
sau khi lễ động thổ tổ hợp sản 
xuất thiết bị bán dẫn được tổ 
chức trong tháng này.

Một hội chợ-triển lãm về thiết bị bán dẫn ở Trung Quốc  ẢNH: REUTERS

         
Đi lên từ con số 0, Hàn Quốc đã 
thách thức Nhật Bản trong nhiều 
ngành công nghiệp, giờ quyết 
tâm ngăn Trung Quốc giành 
ngôi vương trong ngành thiết bị 
bán dẫn. Giống như các ngành 
đóng tàu, xe điện và thiết bị 
điện tử, câu hỏi hiện nay là mất 
bao lâu, hay liệu Hàn Quốc có 
thể duy trì vai trò dẫn đầu.

Cuộc chiến thiết bị bán dẫn Hàn-Trung

Điện mừng Quốc khánh Mỹ
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 246 Quốc khánh Mỹ 

(4/7/1776 - 4/7/2022), ngày 4/7, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện 
mừng tới Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhân dịp này, 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới 
Chủ tịch Thượng viện Mỹ Kamala Harris và Chủ tịch 
Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Mỹ 
Antony Blinken. THU LOAN

Đề nghị Trung Quốc sớm khôi phục 
các chuyến bay thương mại

Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác 
Mekong - Lan Thương lần thứ 7 tại Myanmar, ngày 4/7, 
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Ủy viên Quốc 
vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Bộ 
trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy 
các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mong muốn 
Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi để hàng hóa, nhất là 
nông thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, 
hàng hóa Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đi các nước thứ 
ba. Đề nghị hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ trong phòng 
chống, kiểm soát dịch COVID-19, thúc đẩy sớm khôi phục 
các chuyến bay thương mại giữa hai nước, đẩy nhanh kết 
nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt khu vực biên 
giới nhằm tạo thuận lợi cho đi lại của người dân.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn 
sàng phối hợp thúc đẩy các hoạt động trao đổi, tiếp xúc 
cấp cao và các cấp trong thời gian tới thông qua nhiều 
hình thức linh hoạt; Trung Quốc nhất quán chủ trương 
mở cửa thị trường nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao 
từ các nước trong khu vực, nhất là các nước ASEAN; coi 
trọng vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn 
cầu, mong muốn phối hợp với Việt Nam trong hợp tác 
kinh tế - thương mại, đầu tư, bảo đảm sự ổn định của 
chuỗi cung ứng toàn cầu. BÌNH GIANG

Giáo hoàng Francis 
vừa phủ nhận 
tin đồn ông có kế 

hoạch từ chức trong tương 
lai gần. Ông cho biết sẽ 
thăm Canada trong tháng 
này và hy vọng có thể sớm 
thăm Nga và Ukraine. 
Trong cuộc trả lời phỏng 
vấn tại Vatican cuối tuần 
qua, Giáo hoàng Francis 
cũng phủ nhận tin đồn ông 
mắc bệnh ung thư. “Bác 
sĩ không nói gì với tôi về 
điều đó”, ông trả lời một 
cách hài hước. Giáo hoàng 
cho biết bệnh đau đầu 
gối khiến ông không thể 
thực hiện một số nhiệm 
vụ. Cũng trong cuộc trả 
lời phỏng vấn, Giáo hoàng 
Francis nhắc lại quan 
điểm phản đối phá thai, dù 
không bình luận về phán 
quyết của Tòa án Tối cao 
Mỹ về vấn đề này.

Đang có nhiều tin đồn 
rằng việc Giáo hoàng dự 
hàng loạt sự kiện diễn 
ra vào cuối tháng 8, bao 
gồm kỳ họp của các hồng 
y trên khắp thế giới để 
thảo luận về hiến pháp 
mới của Vatican, lễ sắc 
phong các hồng y mới và 

chuyến thăm thành phố 
cảng L’Aquila, báo hiệu 
việc Giáo hoàng Francis 
sẽ thông báo từ chức. 
L’Aquila là nơi gắn với 
Giáo hoàng Celestine V, 
người từ chức năm 1294. 
Giáo hoàng Benedict XVI 
đến thăm thành phố này 4 
năm trước khi ông từ chức 
vào năm 2013, trở thành 
giáo hoàng đầu tiên từ 
chức trong vòng 600 năm.

Tuy nhiên, Giáo hoàng 
Francis cười lớn khi được 
hỏi về ý tưởng này. “Tất cả 
những sự trùng hợp này 
khiến một số người nghĩ 
điều tương tự sẽ xảy ra. 

Nhưng điều đó còn chưa 
xuất hiện trong đầu tôi. 
Hiện tại thì hoàn toàn 
không có”, ông nói. Tuy 
nhiên, Giáo hoàng Francis 
nhắc lại rằng một ngày nào 
đó ông có thể từ chức nếu 
sức khỏe không cho phép 
ông tiếp tục điều hành. Khi 
được hỏi rằng ông nghĩ đó 
là khi nào, Giáo hoàng nói: 
“Tôi không biết. Chúa sẽ 
nói với chúng ta”.

Giáo hoàng phủ nhận tin 
đồn ông được phát hiện ung 
thư cách đây 1 năm, khi 
ông trải qua ca phẫu thuật 
kéo dài 6 giờ để cắt phần 
ruột kết vì viêm ruột thừa.

Về tình hình ở Ukraine, 
Giáo hoàng Francis cho 
biết đã có những tiếp xúc 
giữa Bộ trưởng Ngoại giao 
của Tòa thánh - Hồng y 
Pietro Parolin - với Ngoại 
trưởng Nga Sergei Lavrov 
về khả năng sắp xếp 
chuyến thăm của Giáo 
hoàng đến Mátxcơva. Ông 
cho biết, dấu hiệu ban 
đầu không tốt lắm. Chưa 
có giáo hoàng nào từng 
thăm Mátxcơva, và Giáo 
hoàng Francis nhiều lần 
chỉ trích Nga vì cuộc xung 
đột ở Ukraine. Giáo hoàng 
nói rằng, khi Tòa thánh 
Vatican trao đổi về chuyến 
thăm này cách đây vài 
tháng, Mátxcơva trả lời 
rằng chưa phải thời điểm 
phù hợp. Nhưng ông ngụ ý 
rằng có thể tình hình hiện 
nay đã khác một chút. “Tôi 
muốn đến Ukraine, nhưng 
tôi muốn thăm Mátxcơva 
trước. Chúng tôi trao đổi 
về điều này vì tôi nghĩ về 
khả năng Tổng thống Nga 
để cho tôi một cửa sổ nhỏ 
để phục vụ hòa bình”, Giáo 
hoàng nói.

BÌNH GIANG 
(theo Reuters)

Giáo hoàng bác tin đồn sắp từ chức

Giáo hoàng Francis  ẢNH: BUSINESS INSIDER
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8.896 TỶ ĐỒNG VỐN ƯU ĐÃI 
ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI DÂN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng 
Giám đốc Dương Quyết Thắng 
cho biết, trong 6 tháng đầu năm 
2022, mặc dù phải đối mặt với 
nhiều thách thức do dịch bệnh 
COVID-19, NHCSXH đã chủ 
động bám sát Nghị quyết số 01/
NQ-CP ngày 08/01/2022 của 
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán 
Ngân sách nhà nước năm 2022; 
Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 
13/01/2022 của Thống đốc NHNN 
về tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm của ngành Ngân 
hàng trong năm 2022; Nghị quyết 
của HĐQT NHCSXH; đặc biệt 
là Nghị quyết số 11/NQ-CP của 
Chính phủ về Chương trình phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội 
để khẩn trương triển khai nhằm 
đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vốn 
tín dụng phục vụ sản xuất, kinh 
doanh, khôi phục sản xuất của 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách khác.

Theo đó, đến ngày 30/6/2022, 
NHCSXH đã giải ngân 8.896 
tỷ đồng vốn vay ưu đãi trong 
Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội theo Nghị 
quyết 11, với hơn 213 nghìn khách 
hàng vay vốn. Trong đó, cho vay 
hỗ trợ tạo việc làm là 6.832 tỷ 
đồng với 142.359 khách hàng 
được vay. Cho vay HSSV mua 
máy tính, thiết bị phục vụ học 

trực tuyến 654 tỷ đồng cho 65.593 
khách hàng vay. Cho vay mua, 
thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho 
công nhân, xây dựng mới hoặc 
cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị 
định số 100/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ là 1.259 tỷ đồng với 
4.050 khách hàng vay. Cho vay 
cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 
ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch COVID-19 là 151 tỷ đồng 
với 1.851 khách hàng vay vốn.

Ngoài ra, trong bối cảnh đại 
dịch COVID-19, thực hiện chính 
sách cho vay người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19 theo Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 
số 33/2021/QĐ-TTg, NHCSXH đã 

chủ động phối hợp với các cơ quan 
có liên quan triển khai kịp thời 
cho vay đối với người sử dụng lao 
động để trả lương cho người lao 
động khi ngừng việc và sau khi 
phục hồi sản xuất. Từ khi triển 
khai thực hiện đến kết thúc đợt 
giải ngân ngày 31/3/2022, 63 chi 
nhánh tỉnh, thành phố đã thực 
hiện giải ngân cho 1.548 người sử 
dụng lao động với số tiền 4.787 
tỷ đồng để trả lương cho hơn 1,2 
triệu lượt người lao động.

NHCSXH đã quyết liệt tổ chức 
triển khai thực hiện chính sách 
một cách nhanh chóng, kịp thời 
đến các đối tượng thụ hưởng góp 
phần tích cực trong việc phát 
huy hiệu quả của chính sách, 

thể hiện sự quan tâm, chia sẻ 
của Chính phủ đến những đối 
tượng bị ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19, được người dân, các 
doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ 
và đánh giá cao.

KIỂM SOÁT TÍN DỤNG CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng 
nguồn vốn tín dụng chính sách 
đạt 286.169 tỷ đồng, tăng 29.844 
tỷ đồng (tương đương tăng 11,6%) 
so với năm 2021; trong đó, vốn 
nhận ủy thác từ ngân sách địa 
phương 28.394 tỷ đồng, tăng 
3.692 tỷ đồng; tổng dư nợ tín 
dụng chính sách đạt 273.541 tỷ 
đồng, tăng 25.384 tỷ đồng (tương 
đương +10,2%) so với năm 2021 
với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và các đối tượng chính sách 
khác còn dư nợ. Dư nợ các chương 
trình tín dụng theo kế hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ giao (dư 
trưởng nợ tín dụng đối với các 

chương trình tín dụng được Thủ 
tướng Chính phủ giao hàng năm 
và dư nợ các chương trình cho 
vay theo Nghị quyết số 11) đạt 
230.410 tỷ đồng, tăng 20.536 tỷ 
đồng (tương đương +9,8%) so với 
cuối năm 2021. 

Tổng doanh số cho vay toàn hệ 
thống đạt 62.966 tỷ đồng, tăng 
14.968 tỷ đồng so với cùng kỳ 
năm 2021, với gần 1,5 triệu lượt 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách khác được vay 
vốn. Vốn tín dụng chính sách xã 
hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất 
kinh doanh, tạo việc làm cho gần 
495,9 nghìn lao động, giúp hơn 3,1 
nghìn lao động đi làm việc có thời 
hạn ở nước ngoài; giúp hơn 12,8 
nghìn HSSV có hoàn cảnh khó 
khăn vay vốn học tập; xây dựng 
gần 921 nghìn công trình nước 
sạch, công trình vệ sinh ở nông 
thôn; xây dựng 703 căn nhà ở cho 
hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 
4,4 nghìn căn nhà ở xã hội cho các 
đối tượng chính sách...

Gắn liền với việc tăng trưởng 
dư nợ, việc nâng cao chất lượng 
tín dụng được chú trọng thực 
hiện. Đến 30/6/2022, tỷ lệ nợ quá 
hạn và nợ khoanh toàn hệ thống 
chiếm 0,7%/tổng dư nợ, trong đó 
nợ quá hạn chiếm khoảng 0,2% 
tổng dư nợ.

Về nhiệm vụ trọng tâm những 
tháng cuối năm 2022, Tổng Giám 
đốc yêu cầu toàn hệ thống tổ chức 
triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế 
hoạch tăng trưởng tín dụng được 
Thủ tướng Chính phủ giao năm 
2022, đặc biệt là giải ngân các 
chương trình cho vay theo Nghị 
quyết số 11/NQ-CP đảm bảo đúng 
đối tượng thụ hưởng. Tích cực, 
chủ động thực hiện công tác huy 
động các nguồn vốn, nhận vốn ủy 
thác từ ngân sách địa phương.

THÙY TRANG - PHAN ANH

NHCSXH tăng  tốc đưa vốn
về với nông dân
Ngày 02/7, NHCSXH tổ chức 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
những tháng cuối năm 2022. 
Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Ủy 
viên HĐQT - Tổng Giám đốc 
Dương Quyết Thắng dự và chủ 
trì Hội nghị.

NHCSXH triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022
Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH đã công bố các 
Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, 
Tổng Giám đốc NHCSXH đối với các tập thể, cá nhân đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc chúc mừng các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm nay, Lễ vinh danh các 
nhà tạo lập thị trường trái 
phiếu Chính phủ xuất 

sắc - “VBMA Best Bond, FX Swap 
Awards 2021” diễn ra trong khuôn 
khổ Hội nghị thường niên VBMA 
2022 được tổ chức tại Đà Nẵng 
vào ngày 24/06/2022. Sự kiện năm 
nay có sự quan tâm và tham gia 
đông đảo của hàng trăm định chế 
tài chính trong và ngoài nước như 
ngân hàng, công ty chứng khoán, 
công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư,… 

Đây là giải thưởng danh giá 
hàng năm ghi nhận đóng góp 

của nhà tạo lập thị trường Trái 
phiếu Chính phủ trong nỗ lực 
xây dựng đường cong lãi suất 
ngắn hạn cho thị trường, thúc 
đẩy thanh khoản và sự phát 
triển của thị trường công cụ nợ 
Chính phủ.

Nhiều năm qua, SCB luôn 

nỗ lực đồng hành cùng sự phát 
triển của thị trường Công cụ nợ  
Chính phủ và là thành viên tích 
cực trong danh sách các nhà tạo 
lập thị trường của VBMA. Năm 
2022, SCB tiếp tục được Bộ Tài 
chính công nhận là nhà tạo lập 
thị trường công cụ nợ của Chính 

phủ cùng 17 Định chế tài chính 
uy tín khác. 

Với giá trị giao dịch Repo Trái 
phiếu Chính phủ được VBMA 
ghi nhận nhiều thứ 3 năm 2021, 
SCB đã khẳng định được vị thế 
và uy tín của ngân hàng trong 
các hoạt động trên thị trường 
Trái phiếu Chính phủ, đồng thời 
thể hiện đóng góp của ngân hàng 
trong việc thúc đẩy thanh khoản 
cho thị trường Repo công cụ nợ 
Chính phủ. Trước đó, SCB cũng 
đã vinh dự nằm trong danh sách 
Top 3 “Nhà tạo lập thị trường 
chào giá giao dịch Repo tốt nhất 
năm 2020”. 

Bên cạnh giải thưởng VBMA 
trao tặng, thời gian vừa qua, 
SCB tiếp tục được nhiều tổ chức 
ghi nhận thành quả trong các 
hoạt động tài chính, sản phẩm 
dịch vụ như “Leadership in 

Debit Payment Volume Growth 
2021” - Ngân hàng dẫn đầu về 
tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ 
ghi nợ năm 2021 do Tổ chức Thẻ 
quốc tế Visa công nhận, “Top 50 
Doanh nghiệp tăng trưởng xuất 
sắc nhất Việt Nam năm 2022” 
do Vietnam Report bình chọn, 
“Fast Enterprise Award” (Doanh 
nghiệp tăng trưởng nhanh) do 
Asia Pacific Enterprise Awards 
2021 trao tặng,…

Thời gian tới, trên nền tảng tài 
chính và nhân sự vững mạnh, 
SCB sẽ tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ các danh mục sản phẩm đa 
dạng, cải tiến công nghệ và không 
ngừng nâng cao chất lượng dịch 
vụ nhằm mở rộng quy mô, đáp 
ứng các nhu cầu của khách hàng 
với định hướng “Ngân hàng bán 
lẻ - đa năng - hiện đại” hàng đầu 
Việt Nam. PV

SCB nhận danh hiệu top 3 
“Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2021”
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa 
được vinh danh là “Nhà tạo lập 
thị trường giao dịch Repo nhiều 
thứ ba năm 2021” do Hiệp hội 
Thị trường Trái phiếu Việt Nam 
(VBMA) trao tặng. 
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Tại cuộc họp báo về tình hình 
kinh tế xã hội Quý II/2022 
do UBND thành phố Hà 

Nội tổ chức mới đây, trả lời câu 
hỏi của PV Tiền Phong về nhiều 
khu chung cư tái định cư với hàng 
nghìn căn hộ bị bỏ hoang, xuống 
cấp nghiêm trọng, ông Mạc Đình 
Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
Hà Nội xác nhận, trên địa bàn 
thành phố có 5 khu nhà tái định cư 
“đang trong quá trình hoàn thiện”. 

Cụ thể, có 4 dự án tại quận 
Hoàng Mai, 1 dự án tại quận Bắc 
Từ Liêm. Theo ông Minh, từ cuối 
năm 2021, UBND thành phố đã có 
rất nhiều văn bản chỉ đạo chủ đầu 
tư các dự án, chỉ đạo các sở, ban, 
ngành thành phố có liên quan, tuỳ 
từng lĩnh vực cụ thể có giải pháp 
tháo gỡ, giải quyết từng dự án.

Ông Minh cho hay, tại quận Bắc 
Từ Liêm, dự án tái định cư CT4 
có 130 căn hộ, đã triển khai từ rất 
lâu. Quá trình kiểm tra, có 2 nội 
dung cần được tháo gỡ là bổ sung 
nguồn vốn thực hiện và hoàn thiện 
các thủ tục liên quan đến phòng 
cháy chữa cháy (PCCC). “Về bố 
trí vốn, Sở KH&ĐT đã bố trí đủ 
vốn để đảm bảo hoàn thiện công 
trình. Đến thời điểm này, toàn bộ 
phần thi công về PCCC đã hoàn 
thiện, đang chờ nghiệm thu. Sau 
khi nghiệm thu, công trình sẽ được 

đưa vào sử dụng”, ông Minh nói.
Tại quận Hoàng Mai, dự án khu 

nhà BC Trần Phú (do Ban QLDA 
công trình dân dụng làm chủ đầu 
tư), hiện còn vướng liên quan 
công tác xả thải. Sở TN&MT đã 
hướng dẫn toàn bộ quy trình, 
thủ tục liên quan. Dự án đang 
trong quá trình nghiệm thu, sắp 
tới sẽ đưa vào sử dụng, bố trí tái 
định cư theo quy định. 

Đối với dự án B10 OTD 3 của 
phường Yên Sở (do UBND quận 
Hoàng Mai làm chủ đầu tư), ông 

Minh cho biết, mới xong phần thô. 
“Nguyên nhân chậm là dự án đang 
thiếu vốn, khoảng 25 tỷ đồng. 
Trong kế hoạch đầu tư công sắp 
tới, quận Hoàng Mai đang báo cáo 
bổ sung vốn để hoàn thiện dự án. 
Dự án cũng đang vướng công tác 
giải phóng mặt bằng. Thành phố 
đã chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai 
thực hiện để mở đường đi vào”, ông 
Minh nói. 

Dự án C13 DT1 phường Trần 
Phú đã hoàn thành các hạng mục 
chính, đang hoàn thiện nốt hạng 

mục PCCC và xả thải theo hướng 
dẫn của Công an thành phố và Sở 
TN&MT. Ông Minh cho biết, trong 
năm 2022, dự án sẽ được nghiệm 
thu, đưa vào sử dụng. 

Còn dự án tái định cư Đền Lừ 3, 
đến thời điểm này công tác PCCC, 
xả thải đã hoàn thiện. “Tháng 5 
vừa qua đã dừng cơ sở thu dung, 
điều trị COVID-19. Công trình 
này được bàn giao về Ban Quản 
lý công trình nhà ở công sở thành 
phố. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và bán 
quỹ nhà này theo quy định”, ông 
Minh nói.

SẼ DÙNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 
CHO TÁI ĐỊNH CƯ

Để tháo gỡ các khó khăn hiện 
nay và phát triển nhà ở tái định 
cư giai đoạn 2021 - 2030, thành 
phố Hà Nội xác định sẽ kiểm soát 
tiến độ các dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở tái định cư và kế hoạch bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư giải 
phóng mặt bằng các dự án hạ 
tầng trọng điểm. Thành phố yêu 
cầu kiểm soát, đôn đốc tiến độ bố 
trí, bàn giao quỹ nhà tái định cư 
trên địa bàn thành phố để đảm 
bảo hiệu quả sử dụng, tránh tình 
trạng bỏ trống, lãng phí tài sản 
nhà nước. 

Đáng chú ý, thành phố sẽ đa 
dạng hoá hình thức tạo lập quỹ 
nhà tái định cư phục vụ giải phóng 
mặt bằng các dự án hạ tầng trọng 
điểm theo quy định như sử dụng 
nguồn vốn ngân sách hoặc vay từ 
Quỹ đầu tư phát triển thành phố; 
sử dụng nguồn vốn xã hội hoá, 
trong đó chủ đầu tư dự án được lựa 
chọn thông qua hình thức đấu giá, 
đấu thầu; mua nhà ở thương mại, 
sử dụng nhà ở xã hội; ưu tiên mô 
hình xây dựng nhà ở xã hội bằng 
nguồn vốn ngoài ngân sách phục 
vụ tái định cư… 

Trường hợp quỹ nhà phục vụ 
tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời 
không sử dụng hoặc quá thời hạn 
sử dụng quỹ nhà và các căn hộ 
nhỏ lẻ, nằm rải rác tại các quỹ nhà 
tái định cư đã hoàn thành nhưng 
chưa sử dụng hoặc đã bố trí nhưng 
không sử dụng hết, thành phố sẽ 
thực hiện tổ chức bán đấu giá để 
thu hồi vốn ngân sách. 

Thành phố sẽ bố trí nguồn vốn 
từ ngân sách để mua lại quỹ nhà ở 
thương mại tại các dự án đã được 
thực hiện theo cơ chế đầu tư thí 
điểm để tạo lập quỹ nhà ở tái định 
cư. Trước mắt ưu tiên mua lại quỹ 
nhà ở tại các dự án đã hoàn thành 
đưa vào sử dụng, tránh rủi ro về 
pháp lý và tháo gỡ vướng mắc về 
thu hồi vốn của nhà đầu tư, hiệu 
quả kinh tế của các dự án. 

TRƯỜNG PHONG - 
TRẦN HOÀNG

Mấy ngày nay, chị 
N.T.Ph. (trú xã 
Cư Suê, huyện 

Cư M’gar, Đắk Lắk) túc 
trực tại khoa Hồi sức tích 
cực và chống độc, Bệnh 
viện Đa khoa vùng Tây 
Nguyên (BVV) để chăm 
sóc chồng (anh P.V.T), bị 
ngộ độc sau khi ăn nhộng 
ve sầu.

Chị Ph. cho biết, chồng 
đi công tác Hà Nội, được 
người em tặng 1 bịch ve 
sầu chưa qua chế biến, 
gọi là đông trùng hạ thảo 
ve sầu. Sáng thứ Bảy 
(tức ngày 2/7), anh T. rủ 
2 người bạn đến một nhà 
hàng ở TP. Buôn Ma Thuột 
nhờ chế biến món “đặc 
sản” này rồi nhậu với bia. 
Nhậu xong, anh T. về nhà 

và chơi cùng con, đến 5 
giờ chiều bắt đầu nôn ói. 
Chị Ph. xem lại ảnh chồng 
đăng trên mạng xã hội lúc 
nhậu thì phát hiện món ve 
sầu nên tra Google và biết 
loại này có độc. Chị tức tốc 
đưa chồng vào bệnh viện 
tư trên địa bàn TP. Buôn 
Ma Thuột cấp cứu. Sáng 
hôm sau (3/7), thấy chồng 
không đỡ nên chị chuyển 
sang BVV.

Cũng bị ngộ độc sau khi 

nhậu món ve sầu với anh 
T., anh V.T.S. (trú phường 
Tân Lợi, TP. Buôn Ma 
Thuột) đang được điều trị 
tại BVV. Theo tìm hiểu 
ban đầu, trong bữa nhậu 
có 5 người. Trong đó, 3 
người bị nặng phải nhập 
viện, còn lại bị ngộ độc 
nhẹ, tự điều trị tại nhà.

Bác sĩ Trịnh Hồng 
Nhựt- Trưởng khoa Hồi 
sức tích cực và chống độc, 
BVV cho hay, sức khỏe của 

Suýt mất mạng vì “đông trùng hạ thảo ve sầu”
Một số bệnh nhân ở Đắk 
Lắk vừa thoát khỏi nguy 
kịch sau khi nhậu đặc 
sản “đông trùng hạ thảo 
ve sầu”.

Q
uảng cáo

THÔNG BÁO

AVIVA VIỆT NAM CHÍNH THỨC ĐỔI TÊN
THÀNH CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MVI
Sau khi được Bộ Tài Chính chấp thuận về việc thay đổi Chủ sở hữu, 
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam xin công bố về 
việc chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ 
MVI ("MVI Life") theo giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC8/KDBH, có 
hiệu lực từ ngày 07/06/2022.
MVI Life đảm bảo rằng mọi quyền lợi bảo hiểm và dịch vụ như đã 
được quy định và cam kết trong hợp đồng bảo hiểm giữa Công ty với 
Khách hàng và các đối tác đều không bị ảnh hưởng.
Trân trọng,
Đào Văn Đồng
Tổng Giám Đốc

các bệnh nhân trên đã được cải thiện, hết 
co giật, nôn ói. Bác sĩ Nhựt cho biết, từ 
khi ông công tác trong ngành y đến nay 
mới ghi nhận các trường hợp bị ngộ độc 
sau khi ăn nhộng ve sầu. 

Theo bác sĩ Nhựt, đang vào hè, đúng 
thời điểm ve sầu thoát xác tạo nên 
nhộng. Loại nhộng này có nhiều chất 

đạm, ít béo, ngon, là món ăn lý tưởng của 
nhiều người. Song trong ve sầu có nhiều 
vi sinh vật, vi trùng, nấm ký sinh, trong 
đó có nấm gyrommitrin- ẩn náu trong 
thân có độc, không bị phân hủy dù nhiệt 
độ cao. Do đó, người dân cần thận trọng 
khi sử dụng nhộng ve sầu nếu không biết 
cách chế biến. HUỲNH THỦY

Một bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn ve sầu được cứu chữa tại BVV

5 KHU NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ BỎ HOANG Ở HÀ NỘI:

Chỗ vướng PCCC, nơi chưa đủ vốn
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng 
Hà Nội xác nhận, trên địa bàn 
thành phố hiện nay có 5 khu 
nhà tái định cư đang chưa hoàn 
thiện, còn để trống, có nhiều 
vướng mắc, khó khăn. Sở Xây 
dựng và một số đơn vị, sở ngành 
đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc 
để đưa các khu nhà này vào sử 
dụng, tránh tình trạng lãng phí, 
bỏ hoang kéo dài... 

Hàng nghìn căn hộ tái định cư ở Hà Nội đang bỏ không, gây lãng phí lớn  ẢNH: TRƯỜNG PHONG

         
Mới đây, trong dự thảo chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai 
đoạn 2021 - 2030 xác định, đến 2025, thành phố phát triển mới khoảng 0,56 
triệu m2 sàn nhà ở tái định cư. Đến năm 2030, con số này là khoảng 1,3 triệu 
m2. Đáng chú ý, thành phố sẽ mua nhà ở thương mại làm nhà ở tái định cư bằng 
nguồn vốn từ ngân sách, trong đó ưu tiên đối với quỹ nhà đang thực hiện cơ 
chế đặt hàng mua nhà ở thương mại làm nhà ở phục vụ tái định cư; thực hiện thí 
điểm mô hình xây dựng nhà ở xã hội làm nhà ở phục vụ tái định cư.



HỖ TRỢ THÍ SINH TẠI 
181 ĐIỂM THI

Anh Trần Quang 
Hưng, Phó Bí thư Thành 
Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh 
viên TP. Hà Nội cho biết, 
trong kỳ thi tốt nghiệp 
THPT 2022 diễn ra từ 
ngày 6 đến 9/72022, 
Thành Đoàn Hà Nội 
huy động gần 5.500 tình 
nguyện viên tham gia hỗ 
trợ, tiếp sức gần 98.000 
thí sinh và người nhà thí 
sinh tại 181 điểm thi. 

Để sẵn sàng tiếp sức 
thí sinh và người nhà 
thí sinh trong kỳ thi 
tốt nghiệp THPT 2022, 
Thành Đoàn Hà Nội đã 
chỉ đạo các cơ sở Đoàn 
khối quận, huyện, thị 
xã thành lập 2 đội hình 
nòng cốt, bao gồm: đội 
hình “Tiếp sức mùa thi” 
và đội hình “Đảm bảo 
trật tự an ninh đô thị”.

Đội hình “Tiếp sức 
mùa thi” thực hiện các 
nhiệm vụ: đặt 1 bàn 
“Đón tiếp và hỗ trợ thí 
sinh”, bố trí, cung cấp 
miễn phí như nước uống 
đóng chai, đồ dùng học 
tập, bánh kẹo… hỗ trợ 
thí sinh và người nhà 
thí sinh. Đặc biệt, đội 
còn hỗ trợ thí sinh trong 
các tình huống cần thiết, 

như: đưa các thí sinh 
khó khăn về mặt vận 
động, khuyết tật vào 
phòng thi; các thí sinh 
quên mang giấy tờ… 

Đội hình “Đảm bảo 
trật tự an ninh đô thị” 
thực hiện các nhiệm 
vụ: hướng dẫn phân 
luồng giao thông các 
tuyến đường, các nút 
giao thông tại điểm thi 
và khu vực xung quanh 
điểm thi.

“Trong ngày cao điểm 
diễn ra thi tốt nghiệp 
THPT 2022, dự kiến 
trời có mưa. Các đội 
hình tại 181 điểm thi 
đều chuẩn bị sẵn sàng ô 
che, áo mưa để đón thí 
sinh từ khu vực ngoài 
cổng trường vào trong 
khu vực thi”, anh Hưng 
cho biết.

MONG THÍ SINH ĐẠT 
KẾT QUẢ TỐT NHẤT 

Để tiếp sức thí sinh, 
Đoàn Thanh niên tại 
các quận, huyện, thị xã 
trên địa bàn TP. Hà Nội 
đồng loạt ra quân với 
thông điệp “Hãy tự tin, 
chúng tôi đi cùng bạn”. 
Các tình nguyện viên áo 

xanh còn tỉ mỉ tạo những 
thông điệp, lời chúc ngọt 
ngào cổ vũ thí sinh như: 
"Tự tin đi thi, không lo 
COVID", "Cố lên", "Bình 
tĩnh, tự tin"...  

Các đội hình tại quận 
Long Biên, thị xã Sơn 
Tây, huyện Sóc Sơn, 
Thanh Trì… công phu 
chuẩn bị các tấm biển 
với hình ảnh bắt mắt 
và các câu cổ vũ truyền 
năng lượng tích cực cho 
các thí sinh. 

Anh Phùng Bảo 
Thạch, Bí thư Đoàn 
phường Gia Thụy 
(Long Biên), phụ trách 
đội tình nguyện Tiếp 
sức mùa thi tại điểm 
Trường THCS Gia 
Thụy cho biết, các tình 
nguyện viên đã sẵn 
sàng tiếp sức thí sinh 
và người nhà thí sinh 

có một mùa thi an toàn 
và hiệu quả nhất. Tại 
điểm thi sẽ có 20 tình 
nguyện viên túc trực 
suốt 3 ngày thi để hỗ 
trợ thí sinh. 

Chị Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung, Bí thư Đoàn 
phường Dương Nội 
(quận Hà Đông) cho 
biết, phường Dương Nội 
lập thêm đội hình Xe 
ôm miễn phí. Đội hình 
luôn sẵn sàng chở thí 
sinh và người nhà thí 
sinh trong các trường 
hợp khẩn cấp. 

“Đội hình Xe ôm miễn 
phí được duy trì với tinh 
thần sẵn sàng xung 
kích cao nhất. Chúng tôi 
mong các thí sinh bước 
vào kỳ thi thật suôn 
sẻ, đạt được kết quả tốt 
nhất”, chị Nhung nói.
� LƯU�TRINH

Thành Đoàn Hà Nội 
đã huy động gần 
5.500 tình nguyện 
viên được tập huấn 
kỹ năng bài bản, cùng 
các nguồn lực xã hội 
hóa sẵn sàng tiếp sức 
thí sinh và người nhà 
thí sinh trong Kỳ thi 
tốt nghiệp THPT 2022, 
diễn ra từ ngày 7 đến 
8/7/2022.

Bạn trẻ quận Long Biên chuẩn bị cổ vũ các thí sinh 2k7 thi vào lớp 10

SỨC TRẺ - HÈ XANH 5.500 tình nguyện viên 
sẵn sàng tiếp sức thí sinh 

         
Thành Đoàn Hà Nội đã huy động được hàng ngàn chai 
nước uống, bánh, kẹo, ô, áo, mũ, khẩu trang… với tổng 
trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng. “Năm nay, Thành Đoàn - Hội 
Sinh viên TP. Hà Nội vẫn nỗ lực huy động nguồn lực xã 
hội, đảm bảo công tác tổ chức tại 100% điểm thi. Mỗi 
điểm thi được cung cấp 25 thùng nước các loại và các 
vật dụng khác”, anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành 
Đoàn cho biết.
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Sẻ chia nơi rẻo caoNHẬT KÝ CHIẾN DỊCH

Tôi vừa tham gia Hành trình 
thiện nguyện - Kết nối yêu 
thương, một hoạt động thường 
niên của sinh viên ĐH Thái 
Nguyên, nhằm lan tỏa yêu 
thương đến cộng đồng, giúp đỡ 
những hoàn cảnh khó khăn 
trong cuộc sống.

Địa điểm chúng tôi đến là xã 
Hồng Ca - một xã vùng sâu, 
vùng xa của huyện Trấn Yên, 
tỉnh Yên Bái. Nhiều hộ gia đình 
nơi đây thuộc diện đặc biệt khó 
khăn, đại dịch COVID-19 càng 
khiến đời sống của họ thêm chật 
vật, bấp bênh. 

Ở đây, nhiều gia đình bố mẹ 
phải đi làm ăn xa nhà, các em 
nhỏ phải bỏ học giữa chừng, 
thậm chí lập gia đình khi ở độ 
tuổi vị thành niên. 

Để chuẩn bị cho hành trình 

đem yêu thương lên rẻo cao, 
chúng tôi đã tự làm hoa giấy để 
bán, xin ve chai, kêu gọi quyên 
góp ủng hộ từ các nhà hảo tâm…

Ngay sau khi đặt chân đến 
Hồng Ca, tôi và đồng đội đã 
xắn tay vào việc, như dọn dẹp 
đường làng, ngõ xóm; sửa sang 

khuôn viên nhà thờ xứ đạo; tới 
thăm và trao hơn 200 suất quà 
cho các hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn…

Người dân xã Hồng Ca phát 
triển kinh tế từ trồng rừng và 
chăn nuôi, trong đó thu nhập 
từ cây quế là chủ yếu. Đội tình 

nguyện đã trao hơn 30 nghìn cây 
quế giống cho bà con nơi đây.

Một chi tiết cảm động là khi 
linh mục ở đây dẫn chúng tôi 
đến thăm chị H.- một hộ dân 
tại xứ đạo Hồng Lâu. Căn nhà 
của chị rất đơn sơ, nhà bếp lợp 
bằng mái cọ. Gia đình chị có tới 
6 người nhưng chỉ có duy nhất 
một chiếc giường. Nhà nghèo, 
đông con nên chồng chị phải đi 
làm ăn xa. 

Hình ảnh đôi bàn tay run run, 
đôi mắt như rớm lệ của chị khi 
nhận những món quà đoàn tình 
nguyện trao, những đứa trẻ thì 
vui sướng khi được uống sữa…
làm tôi day dứt mãi.  

Trẻ em tại Hồng Ca thật 
đáng yêu, nhưng cũng rất đáng 
thương. Các em đến chơi với các 
anh chị tình nguyện đông lắm. 

Mỗi khi đến bữa ăn thì đến rất 
sớm và ăn rất ngon miệng. Với 
những đứa trẻ miền xuôi, những 
cái kẹo hay xúc xích chỉ là món 
quà vặt bình thường, nhưng với 
các em nơi đây, nó như một thứ 
gì đó rất lạ, thậm chí xa xỉ. Có 
em còn kể thi thoảng mới được 
ăn thịt lợn, khiến chúng tôi 
không khỏi nghẹn ngào.

Mỗi chuyến đi là một trải 
nghiệm, mỗi lần cho đi là một 
lần nhận lại. Tôi và các tình 
nguyện viên đều hạnh phúc khi 
được góp một phần sức trẻ để lan 
tỏa yêu thương, những giá trị tốt 
đẹp trong cộng đồng.

(Nguyễn�Hà�Thu,�sinh�viên�
năm�thứ�2�Trường�ĐH�

Ngoại�ngữ,�
ĐH�Thái�Nguyên)

VŨ�THẢO (ghi)

Đoàn tình nguyện trao tặng cây quế giống cho người dân Hồng Ca (Trấn Yên, Yên Bái)

n Ngày 4/7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ khai 
mạc và phần thi hưởng ứng Cuộc thi Olympic tiếng Anh 
dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022. Cuộc thi được 
chia làm 3 vòng. Nội dung thi gồm các chủ đề, các câu 
hỏi liên quan đến kiến thức tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh 
chuyên ngành theo từng nhóm đối tượng. Thí sinh tham 
gia thi bằng cách đăng ký tài khoản và thi trên ba nền 
tảng: Website của Cuộc thi https://olympicenglish.vn/
canbotre; fanpage của Cuộc thi https://www.facebook.
com/OlympicCanbotre/; Ứng dụng/app Thanh niên Việt 
Nam (trên App Store và Google Play).

XUÂN�TÙNG
n Ngày 4/7, chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành 

Đoàn Cần Thơ cho biết, Thành Đoàn phối hợp với đơn 
vị tài trợ đang triển khai công trình “Nước sạch thanh 
niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-
2027”, tổng trị giá trên 42 tỷ đồng. Từ tháng 5 đến hết 
tháng 7/2022, Ban tổ chức đã trao tặng 28.000 bình lọc 
nước sạch cho người dân ở các huyện Phong Điền, Thới 
Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Cái Răng; ĐVTN, công 
nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các doanh nghiệp. 

 HÒA�HỘI
n Ngày 4/7, Đoàn Thanh niên ĐH Luật Hà Nội tổ 

chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 
2022. Hơn 80 tình nguyện viên sẽ thực hiện các hoạt 
động, phần việc ý nghĩa tại huyện Bắc Mê (Hà Giang). 
Trước đó, các tình nguyện viên đã trải qua thời gian tập 
huấn, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để 
tham gia chương trình. THANH�GIANG

Cấy lúa tri ân

GƯƠNG MẶT TÌNH NGUYỆN

Anh Vi Thanh Tuấn - Phó Bí thư Chi đoàn bản 
Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) 
cùng 20 ĐVTN đội nắng nóng 38-40 độ C nhổ mạ, 
cấy lúa giúp gia đình ông Lữ Xuân Bằng tại Bản 
Xiềng - Đôn Phục (gia đình thân nhân liệt sĩ). Đây 
là một trong những hoạt động đền ơn, đáp nghĩa 
của tuổi trẻ Con Cuông nhân dịp kỉ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh- Liệt sĩ. CẢNH�HUỆ
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BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

5 năm trước Adriano Schmidt 
ít khi dùng Facebook và chỉ 
thỉnh thoảng mới kiểm tra 

tin nhắn. Và trong một lần hiếm 
hoi, anh nhận được tin nhắn lạ 
hỏi về mối liên kết với Việt Nam. 
Chàng Việt kiều sinh ra ở miền 
Trung nước Đức càng cảm thấy 
kỳ quặc hơn nữa khi người kia 
muốn xem ảnh cơ thể của anh. 

“Cảm giác như có một động 
cơ thầm kín nào đó”, Schmidt 
cười trong cuộc phỏng vấn với tờ 
Kicker của Đức hồi đầu tháng 
6/2022. Nhưng anh nhanh chóng 
hiểu ra, người kia là một môi 
giới đang tìm kiếm những cầu 
thủ mang dòng máu Việt ở nước 
ngoài. Một trong những yếu tố 
mà ông ta coi trọng là vóc dáng 
và chiều cao. Hình ảnh của 
Schmidt sớm được gửi đến CLB 
Hải Phòng, sau đó anh nhận được 
lời mời về Việt Nam thử việc.

Tới Việt Nam và tìm hiểu quê 
hương của bố, như Schmidt bộc 
bạch với Kicker, vốn nằm trong 
danh sách những việc anh phải 
làm trong đời. Tuy nhiên anh 
nghĩ sẽ thực hiện với tư cách 
khách du lịch. Bây giờ cơ hội đến 
thông qua bóng đá, chẳng có lý do 
gì để cầu thủ đang chơi ở giải khu 
vực thuộc hạng 5 Đức từ chối. 

Vì các vấn đề thủ tục, Schmidt 
sẽ phải mất thêm 1 năm để chính 
thức khoác áo CLB Hải Phòng và 
sải bước ở V-League. Tuy nhiên, 
sự chờ đợi chỉ khiến anh thêm 
háo hức, và những khó khăn ban 
đầu, như anh gọi là “cú sốc văn 

hóa” càng làm anh quyết tâm 
hơn. “Mọi thứ không dễ dàng khi 
thay đổi môi trường sống, nhưng 
tôi không muốn sau này phải dằn 
vặt bản thân vì không nỗ lực đủ 
nhiều. Tôi phải đạt được giấc mơ 
và khiến gia đình, với người bố 
Việt Nam, tự hào”, Schmidt nói.

Thật ra theo Schmidt, vấn 
đề lớn nhất với anh là trên 
sân cỏ. Hồi mới đến, về cấp độ 
chiến thuật, anh nghĩ V-League 
tương đương giải hạng 4 Đức. 
Những thứ anh học ở Học viện 
FC Augsburg và FC Ingolstadt 
không có nhiều ý nghĩa, bởi các 
đội bóng Việt Nam đề cao thể lực 
và những đường bóng dài. Điều 
tích cực là bóng đá thay đổi nhiều 
trong những năm gần đây. 

“Các trận đấu bây giờ hấp dẫn 
hơn bởi các đội đều triển khai thứ 
bóng đá hiện đại, xây dựng lối 
chơi từ tuyến dưới, chuyền ngắn 
và phối hợp nhanh”, Schmidt cho 
biết, “Tôi nghĩ sự cải thiện này 
đưa V-League ngang tầm với 
hạng 3 Đức”. 

Những thay đổi này liên quan 
đến cách chơi ở ĐTQG, dẫn đến 
sự kiện chàng Việt kiều lên tuyển 
hồi đầu năm nay. “Khi mới về 

Việt Nam, người ta nói rằng với 
những cầu thủ Việt kiều như 
tôi hay Alexander Đặng, Martin 
Lò sẽ sớm được gọi. Những năm 
sau mọi người không ngừng nói 
về điều ấy”, anh kể. Thế nhưng 
nó đã không đến sớm, khiến 
Schmidt hiểu rằng lên tuyển 
không phải điều mặc nhiên. 

Ngay cả khi được triệu tập, 
Schmidt vẫn phải chờ đợi để có 
lần ra sân đầu tiên. Trung vệ 27 
tuổi nói: “Trận gặp Nhật Bản, 
HLV Park Hang-seo nói sẽ để tôi 
vào sân trong khoảng 20, 30 phút 
cuối. Thế nhưng tỷ số là 1-1 và 
ông không muốn xáo trộn hàng 
thủ. Tôi hiểu, bởi có được 1 điểm 
là thành công lớn”. 

Ngày 1/6, Schmidt chính 
thức bước ra trong màu áo ĐT 
Việt Nam ở trận giao hữu với 
Afghanistan. Không chỉ vậy, 
anh còn góp công lớn trong bàn 
thắng của Tuấn Hải. “Không gì 
tuyệt vời hơn thế. Tôi đã rất hạnh 
phúc”, anh hào hứng nói. Nếu có 
điều gì tiếc nuối, chỉ là Schmidt 
chưa thành thạo tiếng Việt. 

“Tôi mới chỉ hát được một 
nửa bài quốc ca mà không mắc 
lỗi. Nhiều từ vẫn bị vấp”, anh 

nói trên tờ Bild, “Tôi biết kha 
khá vốn từ sau 4 năm ở Việt 
Nam nhưng ngữ pháp và phát 
âm vẫn là vấn đề. Tôi nghe 
hiểu 60% nhưng nói chỉ 30%. 
Kể từ khi chuyển đến Bình 
Định, tôi đã thuê gia sư để sớm 
đạt được 100%”. 

Schmidt muốn trở thành một 
người Việt thực thụ, sau khi đã 
trở thành tuyển thủ quốc gia và 
tìm thấy sự gắn bó đặc biệt với 
quê hương. Nhìn lại hành trình 
của mình, anh khẳng định “Về 
Việt Nam là quyết định đúng 
đắn nhất cuộc đời tôi”. Đơn giản 
vì Việt Nam đã mang lại cho anh 
quá nhiều, đến mức chàng hậu vệ 
27 tuổi “không mảy may nghĩ về 
việc quay lại Đức chơi bóng”. 

    THANH HẢI

Nguyễn Quốc Việt là người 
bỏ lỡ tình huống tốt nhất 
để ghi bàn ở trận mở 

màn gặp chủ nhà Indonesia. Tuy 
nhiên, cầu thủ 18 tuổi này đã 
không để pha bóng đó ảnh hưởng 
đến mình khi trở lại rực rỡ trong 
buổi chiều 4/7 với cú đúp, làm nên 
chiến thắng 4-1 trước Philippines.

Bàn mở tỷ số phút thứ 4 cho thấy 
sự tự tin cao độ của Quốc Việt, khi 
anh đi bóng qua trung vệ đối thủ. 
Cú dứt điểm đầu tiên bị chặn lại 
cũng không làm anh nao núng. 
Việt bình tĩnh căn chỉnh trước khi 

thực hiện một cú sút chìm. Trên đà 
hưng phấn, Quốc Việt tiếp tục phá 
lưới Philippines trong hiệp hai với 
pha chọn vị trí thông minh để tung 
ra cú đánh đầu trái phá.

Không chỉ Quốc Việt, sự tự tin 
còn được thấy ở mọi cầu thủ U19 
Việt Nam, từ pha bỏ bóng thông 
minh của Minh Trọng trong tình 
huống dẫn đến bàn thắng đầu 

tiên, pha đá phạt đền quyết đoán 
của Khuất Văn Khang ở bàn thứ 
3 đến cú panenka lạnh lùng ấn 
định tỷ số 4-1 của Nguyễn Văn 
Trường. Nó cũng được thể hiện 
trong suốt trận, với những đường 
chuyền chính xác, phối hợp mạch 
lạc để tạo nên thế trận lấn lướt 
của các cầu thủ áo đỏ.

HLV Đinh Thế Nam đã đúng 
khi nói rằng màn trình diễn ở 
trận hòa Indonesia bị ảnh hưởng 
bởi vấn đề tâm lý. Chiều thứ Hai 
trên sân GBK Madya vắng vẻ 
hơn, các học trò của ông đã trở lại 
là chính mình, nắm quyền kiểm 
soát và dẫn dắt trận đấu. 

Thoáng mất tập trung khi 
tỷ số là 2-0, U19 Việt Nam để 
Philippines tạo ra nhiều tình 
huống nguy hiểm, trong đó có bàn 
gỡ có phần may mắn của Sandro 

Reyes. Tuy nhiên ngay lập tức 
chúng ta dập tắt sự hưng phấn 
của đối thủ, tái lập khoảng cách 
dẫn trước 2 bàn trước khi gia tăng 
cách biệt. 

Với chiến thắng tưng bừng ở 
GBK Madya và sự tự tin trở lại, 
U19 Việt Nam hoàn toàn có thể 
hướng đến mục tiêu giành trọn 6 
điểm trước 2 đối thủ tiếp theo là 
Brunei và Myanmar. 

Điều cần thiết hiện nay là U19 
Việt Nam phải có chiến lược đúng 
đắn nhằm phân bổ nhân sự, tránh 
rơi vào tình trạng mệt mỏi trước 
trận đấu quyết định với người 
Thái. Bên cạnh đó, tiếp tục cải 
thiện kỹ năng cầm bóng và duy trì 
sự tập trung trong mọi thời điểm. 
Có như vậy họ mới có thể tiến xa ở 
U19 AFF 2022.  

 HẢI LÝ

 Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng  ẢNH: ANH ĐOÀN

Hạ Philippines 4-1, U19 Việt Nam có chiến thắng đầu tay

         
Adriano Schmidt chơi cho TSV 
Schwabmunchen ở giải vùng 
Bavaria, tương đương hạng 5 Đức 
trước khi tới Việt Nam. Trong giai 
đoạn 2018-2022, anh khoác áo 
Hải Phòng. Kể từ đầu năm nay, 
trung vệ Việt kiều chuyển sang 
Bình Định, chơi 5 trận và ghi 1 bàn.

Ronaldo nghỉ tập 
tại M.U

Hôm qua, các cầu thủ M.U, trong 
đó có Ronaldo, đã trở lại trung tâm 
Carrington tập luyện để chuẩn bị cho 
mùa giải mới. Tuy nhiên, siêu sao Bồ 
Đào Nha đã xin vắng mặt vì "lý do gia 
đình". Trước đó, tờ The Times đưa tin 
Ronaldo muốn rời M.U để tìm kiếm 
cơ hội tham dự Champions League, 
trong khi Quỷ đỏ chỉ được đá Europa 
League mùa tới.

Djokovic gặp Sinner 
ở tứ kết Wimbledon

Novak Djokovic giành vé vào tứ 
kết Wimbledon 2022 sau khi hạ Tim 
van Rijthoven 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 hôm 
qua. Đây là trận thắng thứ 25 liên 
tiếp ở Grand Slam sân cỏ của tay vợt 
người Serbia. Đối thủ tiếp theo của 
Djokovic là Jannik Sinner, người đã 
loại hạt giống số 10 Carlos Alcaraz 
sau bốn set đấu với các tỷ số 6-1, 
6-4, 6-7(8), 6-3.

Võ sĩ UFC bảo vệ đai 
năm lần liên tiếp

Áp đảo 
qua 5 hiệp 
đấu, võ 
sĩ Israel 
Adesanya 
đã đánh 
bại đối 
thủ Jared 
Cannonier 
bằng điểm 
trọng tài 
để tiếp tục giữ đai hạng trung tại 
UFC 276 mới đây. Với kết quả này, 
Adesanya có năm trận bảo vệ thành 
công đai hạng trung liên tiếp. Anh 
trở thành võ sĩ thứ tư trong lịch sử 
UFC thắng 12 trận ở một hạng cân, 
sau nhà vô địch hạng bán trung 
Kamaru Usman, cựu vô địch hạng 
trung Anderson Silva và cựu vô địch 
hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov.

 H.M

Từ một cầu thủ ở giải hạng 
5 Đức trở thành ngôi sao ở 
V-League và khoác áo Đội 
tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt 
Nam, đó như một giấc mơ với 
Adriano Schmidt. Vì vậy, khi 
nhìn lại, anh nói rằng “Về Việt 
Nam là quyết định đúng đắn 
nhất cuộc đời tôi”. 

Adriano Schmidt đã có lần đầu ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam  ẢNH: ANH ĐOÀN

CẦU THỦ NGOẠI VÀ KÝ ỨC BÓNG ĐÁ VIỆT:

“Về Việt Nam là quyết định 
đúng đắn nhất đời tôi”

Chiều 4/7, U19 Việt Nam đánh 
bại Philippines với tỷ số 4-1, 
qua đó có 4 điểm sau 2 trận để 
tự tin tiến bước trên hành trình 
chinh phục U19 AFF 2022. 


