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PHẦN I: TIN ĐIỆN BIÊN 

* Dienbientv.vn (31/12): Xử phạt 745 vụ vi phạm hành chính, thu nộp NSNN trên 

10 tỷ đồng 

Năm 2020, Các Ngành, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên thường xuyên 

bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết: 

Không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc. xuất 

xứ, không qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn thực phẩm.... Kiểm tra, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trong năm, các lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra, giám sát về hàng 

chính trên 3.400 lượt vụ, phát hiện, xử phạt VPHC 745 vụ, thu nộp NSNN trên 10 

tỷ đồng trong đó: Tiền phạt vi phạm hành chính trên 3,8 tỷ đồng, truy thu, truy hoàn 

thuế, chậm nộp thuế trên 6,2 tỷ đồng; tiền bán tang vật thu nộp NSNN 63,11 triệu 

đồng; Tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy và vận động tiêu hủy hàng hóa quá hạn sử 

dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo ATTP, hàng giả, hàng cấm... trị 

giá trên 348 triệu đồng... 

 

* Baodienbienphu.vn (03/11): Giao thông đi trước một bước 

Ðể phát triển hạ tầng giao thông hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan 

chức năng tập trung thực hiện hiệu quả Quyết định 44/QÐ-UBND ngày 4/2/2012 

của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai 

đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Ðây là cơ sở quan trọng để mạng lưới 

giao thông vận tải được đầu tư phát triển đồng bộ. Mục tiêu của quy hoạch là nâng 

cấp đồng bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp III, các 

tuyến đường tỉnh cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V. Nhựa hóa và bê tông 

hóa 100% đường huyện và 80% đường xã, gắn với xây dựng nông thôn mới có hạ 

tầng giao thông hiện đại. Ðối với giao thông đô thị, phát triển mạng lưới giao thông 

phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, đảm bảo quỹ đất cho giao thông đạt từ 

18% - 23% đất xây dựng đô thị. Những trục phố chính đạt quy mô 4 - 6 làn xe trở 

lên; những tuyến nhánh có quy mô ít nhất 2 làn xe, hệ thống công trình phụ trợ đảm 

bảo hiện đại. 

Ðối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh 

đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải bổ sung để hoàn thiện 2 dự án dở dang là: Quốc lộ 

12 đoạn Mường Lay - Mường Chà và quốc lộ 279B đoạn Nà Tấu - Mường Phăng; 

đồng thời đầu tư khởi công mới 3 dự án. 

Ðặc biệt đối với đường hàng không, thời gian qua tỉnh ta đã phối hợp chặt chẽ 

với các bộ, ngành liên quan điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Ðiện 

Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ Giao thông vận 

tải phê duyệt tại Quyết định số 2501/QÐ-BGTVT ngày 28/8/2017, làm cơ sở pháp 

lý quan trọng cho việc sớm đầu tư xây dựng phát triển Cảng Hàng không Ðiện Biên 

theo đúng quy hoạch. 

  

* Dienbientv.vn (01/01): Thanh niên dân tộc thiểu số tích cực phát triển kinh tế 
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Những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên đã triển 

khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, các mô 

hình đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 

Với tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ, giúp cho thanh niên, nhất là thanh niên 

DTTS phát triển kinh tế, trong năm 2020, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức 12 

hoạt động về hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo việc làm cho 538 lượt thanh 

niên DTTS. 

Qua đánh giá, các chương trình, dự án bước đầu đã thay đổi được nhận thức, 

ý chí vươn lên làm giàu chính đáng của thanh niên, nhiều mô hình phát huy hiệu 

quả, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Nuôi bồ câu Pháp ở Tuần Giáo, Mô hình cây 

ăn quả, nông sản sạch ở huyện Điện Biên… 

Với nỗ lực của các cấp bộ Ðoàn từ tỉnh đến cơ sở sẽ thúc đẩy tinh thần xung 

kích, sáng tạo khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên để có thêm nhiều hơn nữa các 

mô hình phát triển kinh tế và tấm gương thanh niên người dân tộc thiểu số tiêu biểu 

trong hành trình lập thân, lập nghiệp. 

 

* Baodienbienphu.vn (03/1): Phát triển bền vững trên “Cánh đồng lớn” 

Mường Thanh là cánh đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện dự 

án “Cánh đồng lớn” trong sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Ðến nay dự án đã 

đạt được những kết quả rõ rệt về năng suất, chất lượng; bước đầu hình thành liên kết 

“4 nhà” (nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân). 

Năm 2018, xã Thanh Hưng được chọn làm điểm triển khai dự án dồn điền đổi 

thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. 40ha ruộng với 944 thửa được dồn thành 340 

thửa với diện tích 38,4ha (trừ diện tích bờ, đường nội đồng), diện tích bình quân từ 

1.000 - 3.000m2/thửa. Sau gần 3 năm thực hiện, hiệu quả đã rõ rệt. Hiện nay, toàn 

bộ diện tích dồn điền đã được cơ giới hóa 100% ở các khâu: Làm đất và thu hoạch. 

Cánh đồng sau khi đã được dồn điền, đổi thửa, nông dân áp dụng phương pháp canh 

tác “3 giảm, 3 tăng” vào sản xuất, tiết kiệm được chi phí giống, phân bón, thuốc trừ 

sâu, công lao động, chăm sóc (lượng giống gieo trồng trước đây bình quân gieo sạ 8 

- 10kg/1000m2, giảm còn 4 - 5kg/1000m2). Thuận lợi cho áp dụng khoa học, kỹ 

thuật vào sản xuất đã tăng năng suất lúa trung bình đạt 65 tạ/ha; giá trị sản xuất tăng 

3,1%. 

Thành công ban đầu của mô hình “Cánh đồng lớn” tại huyện Ðiện Biên là cơ 

sở để ngành Nông nghiệp tỉnh mở rộng trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2026 

diện tích cánh đồng lớn tăng lên 2.428ha với 9.582 hộ nông dân tham gia, đưa nông 

nghiệp Ðiện Biên phát triển theo hướng bền vững và hiện đại. 

 

* Baodienbienphu.vn (04/1): Tủa Chùa nỗ lực vượt khó 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng cấp ủy, 

chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã đoàn kết, nỗ 

lực vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. 
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Dù chịu tác động tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi 

tái phát song kinh tế nông nghiệp của huyện Tủa Chùa vẫn đạt những kết quả tích 

cực. Diện tích cây lương thực có hạt đạt 9.640ha, sản lượng đạt 26.733,44 tấn (đạt 

104,31% kế hoạch); sản lượng chè búp tươi đạt 68 tấn, sản lượng chè thương phẩm 

đạt 11,33 tấn. Ðặc biệt, năm 2020 huyện Tủa Chùa đã thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch tả lợn châu Phi tái phát. Ðến nay, trên địa bàn huyện chưa tái phát dịch; 

người chăn nuôi đã và đang tổ chức tái đàn lợn. 

Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư 

được xem là kết quả nổi bật của huyện Tủa Chùa trong năm 2020, là giải pháp hữu 

hiệu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, huyện Tủa Chùa hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị 

quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về phát triển giao 

thông nông thôn. Ðến nay 100% số xã có đường nhựa đến trung tâm huyện. Ðặc biệt 

là UBND huyện đã ưu tiên nguồn vốn đầu tư rải nhựa, bê tông hóa đường trục chính 

của 2 xã khó khăn nhất huyện: Trung Thu và Lao Xả Phình; hoàn thành công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng, phương án di chuyển đường điện của Dự án Ðường Na 

Sang - trung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức - thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng (phân 

đoạn thị trấn Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí); giải phóng mặt bằng để thực hiện 

dự án cấp điện cho các bản Hồng Ngài, Can Hồ, Háng Pàng (xã Huổi Só), bản Sông 

Ún (xã Mường Báng). 

Khép lại một năm đầy khó khăn, thách thức, huyện Tủa Chùa tiếp tục phát 

huy những thành tựu, kinh nghiệm, đề những giải pháp phù hợp để hoàn thành 11 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

 

* Dienbien.tv (04/1): Điện Biên: Phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn, 8 xã cơ bản 

đạt chuẩn NTM 

Năm 2021, Điện Biên phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 

7%, đồng thời phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn và 8 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn 

mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, số tiêu chí bình quân đạt 

11,8 tiêu chí/xã. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2021, tỉnh Điện Biên đã xây 

dựng kế hoạch  huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh 

tế, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở để xây dựng 

nông thôn mới. 

Ban Chỉ đạo Chương trình các mục tiêu Quốc gia tỉnh yêu cầu UBND, Ban 

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các 

cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện 

Chương trình; đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã thường xuyên bám 

cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện; hướng dẫn xã thực hiện tiêu chí, nhất là tiêu chí chưa đạt, đồng thời 

có kế hoạch củng cố, giữ vững tiêu chí đã hoàn thành; ưu tiên phê duyệt thủ tục liên 

quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra. 
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Đối với các sở, ngành, đơn vị, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương rà 

soát lại Bộ tiêu chí, tiêu chí NMT để ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm đánh 

giá, thực hiện và công nhận đạt chuẩn tiêu chí NTM thuộc phạm vi quản lý của 

ngành… 

PHẦN II: TIN TỨC – THỜI SỰ 

TIÊU ĐIỂM 

* Vtv.vn (04/1): "Đào rừng dân trồng vẫn được chơi Tết" 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin về 

chỉ đạo của Thủ tướng về việc cấm chặt đào rừng chơi Tết. 

Sáng 4/1, phát biểu tại buổi Họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP 

và Nghị quyết 02/NQ-CP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến 

Dũng đã lý giải về chỉ đạo của Thủ tướng "cấm chặt đào rừng chơi Tết". 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc cấm chặt đào rừng ở đây được hiểu là 

cấm chặt đào rừng ở rừng tự nhiên. 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc người dân tự trồng đào rừng để phát 

triển kinh tế vẫn được khuyến khích. 

 

* Laodong.vn (03/1): Bộ máy Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 

7.2 

Bộ máy hành chính nhà nước của Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động 

vào ngày 7.2.2021. 

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Thủ 

Đức thuộc TPHCM. 

Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 1.1 đến 7.2.2021, phấn đấu hoàn thành việc sắp 

xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, 

các tổ chức thuộc ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tại các đơn vị hành 

chính thuộc diện sắp xếp. 

Từ đó, đưa bộ máy hành chính nhà nước của Thành phố Thủ Đức chính thức 

hoạt động vào ngày 7.2.2021. 

Giai đoạn 2, từ ngày 7.2 đến ngày bầu cử 23.5, UBND TPHCM đề nghị các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau 

khi sắp xếp. Từ đó, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Giai đoạn 3, sau ngày bầu cử 23.5, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ 

quan sau bầu cử; hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. Xây dựng và ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền 

cho UBND, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức mang tính đột phá, góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Thành phố Thủ Đức. 

 

https://vtv.vn/xa-hoi/nghiem-cam-chat-dao-rung-choi-tet-20201225032242875.htm
https://vtv.vn/dao-rung.html
https://laodong.vn/xa-hoi/thanh-pho-thu-duc-truc-thuoc-tphcm-chinh-thuc-thanh-lap-866830.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/cong-bo-thanh-lap-tp-thu-duc-tao-he-sinh-thai-moi-sang-tao-nang-cao-chat-luong-cuoc-song-nguoi-dan-866700.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/cong-bo-thanh-lap-tp-thu-duc-tao-he-sinh-thai-moi-sang-tao-nang-cao-chat-luong-cuoc-song-nguoi-dan-866700.ldo
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* Thanhtra.com.vn (04/1): Chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược ngày càng dân chủ, 

chặt chẽ và kỹ lưỡng hơn 

Đánh giá cán bộ không chỉ định tính, mà cả định lượng 
Với cách đặt vấn đề như vậy, công tác nhân sự cấp chiến lược khóa XIII đã 

được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trong gần 2 năm qua với 

tinh thần quyết liệt nhưng cũng rất cẩn trọng. 

Nổi bật là việc ban hành Quy định 214/2020 thay cho Quy định 90/2017 đã 

cho thấy quyết tâm đầu tiên của Đảng đó là việc tập trung hoàn thiện thể chế, với 

những đổi mới về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá. Những nội dung mới của 

Quy định 214 đã cho thấy việc đánh giá không chỉ định tính mà cả định lượng với 

những tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể. 

Đối với 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trong Quy định 

214, Bộ Chính trị đã bổ sung tiêu chuẩn đặc biệt quan trọng: phải là “trung tâm đoàn 

kết”, thay cho cụm từ “hạt nhân đoàn kết” trong Quy định 90 và phải có “uy tín cao 

trong nhân dân”. Những tiêu chuẩn này thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là 

lấy “dân làm gốc”.  

Chỉ đạo ráo riết, quyết liệt nhưng cẩn trọng 

Để có được kết quả như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải khẳng 

định rằng, cùng với chỉ đạo ráo riết, quyết liệt nhưng cũng rất cẩn trọng của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, không thể không nhắc tới 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước với những chỉ đạo sâu sát, sắc sảo, đặc biệt về công tác nhân sự. 

Công tác nhân sự Đại hội XIII cũng được đặc biệt chú trọng về chất lượng 

trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp 

tiêu chuẩn. 

Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự được tiến hành theo quy trình 5 bước và trình 

tự: Chuẩn bị nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

trước, nhân sự mới tham gia sau và cuối cùng là “trường hợp đặc biệt”. Việc áp dụng 

quy trình 5 bước với 5 lần rà soát, 5 lần lấy phiếu, 5 lần lấy ý kiến, được đánh giá là 

một điểm mới rất quan trọng ở kỳ đại hội này, nó giúp cho công tác nhân sự được 

mở rộng dân chủ hơn, chặt chẽ, khách quan và kỹ lưỡng hơn quy trình 3 bước trước 

đây, từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao hơn. 

 

* Vtv.vn (04/1): Đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người hơn 85 triệu đồng trong 

năm 2021 

Đây là một trong hơn 12 chỉ tiêu thuộc Nghị quyết 01/NQ-CP mới được Chính 

phủ ban hành. 

Theo thông lệ kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bước vào năm mới, Chính phủ ban 

hành các Nghị quyết 01 và 02 nhằm đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm mới. 

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP): Khoảng 6,5% (kế hoạch 

năm 2021 Quốc hội giao là khoảng 6%). 

2. GDP bình quân đầu người: Khoảng 3.700 USD (hơn 85 triệu đồng) 

3. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân: Khoảng 4% 

https://vtv.vn/kinh-te/gdp-binh-quan-dau-nguoi-viet-tang-len-3000-usd-nam-20190813163634421.htm
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4. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng 

trưởng: Khoảng 45-47% 

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội: Khoảng 4,8% 

6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: Khoảng 66% (trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%) 

7. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: Khoảng 91% 

8. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều: 1 - 1,5 điểm 

% 

9. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp 

nước tập trung: Trên 90% 

10. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Trên 87% 

11. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: Khoảng 91% 

12. Tỷ lệ che phủ rừng : Khoảng 42%. 

 

CHỈ THỊ MỚI 

* Baochinhphu.vn (01/1): Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ nổi bật trong tuần 

Thần tốc truy vết người tiếp xúc BN1440, kiểm soát chặt nhập cảnh; mức hỗ 

trợ phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; mỗi xã, phường, thôn bản xây dựng mô hình 

giảm nghèo tiêu biểu;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ nổi bật trong tuần. 

Thần tốc truy vết người tiếp xúc BN1440, kiểm soát chặt nhập cảnh 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Công điện 1838/CĐ-

TTg về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu thần tốc truy vết 

người tiếp xúc với bệnh nhân 1440, kiểm soát chặt người nhập cảnh, không để dịch 

lây lan ra cộng đồng. 

Thủ tướng chỉ thị: Cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh 

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-

TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển 

rừng ngay từ đầu năm 2021. 

Chỉ thị nêu rõ: Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm 

vừa qua, khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời chủ động triển khai thực hiện công tác 

quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng ngay dịp Tết Tân Sửu năm 2021, cả nước 

chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Tân Sửu năm 2021 

với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần và từ năm 2022 đến 2025 cao gấp 2 lần 

so với kết quả thực hiện năm 2020. 

Điều kiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202105
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202105
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Theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện 

sau: 

1- Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường 

xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi. 

2- Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

3- Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công 

lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ. 

Danh mục này không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành 

quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ 

phần. 

4- Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

99 công nghệ cao được ưu tiên phát triển 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục 

công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao 

được khuyến khích phát triển. 

Cụ thể, có 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển gồm: Công nghệ 

trí tuệ nhân tạo; công nghệ Internet kết nối vạn vật; công nghệ lượng tử; công nghệ 

tin sinh học; công nghệ hàng không, vũ trụ, viễn thám; công nghệ thiết kế, chế tạo 

màn hình độ phân giải cao; công nghệ in 3D tiên tiến… 

Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm 107 

công nghệ như: Thẻ thông minh, đầu đọc thẻ thông minh; dịch vụ tư vấn, thiết kế và 

cho thuê hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống, thiết bị giáo dục và đào tạo thông 

minh; sản phẩm, giải pháp công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới… 

Mức hỗ trợ phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi 

Theo Quyết định số 2254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 

sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi năm 2020, Nhà nước hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ 

trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi (cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu 

hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau: 1- Đối với lợn con, lợn 

thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi; 2- Đối với lợn nái, lợn đực đang khai 

thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi. 

Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không 

bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi 

phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

với mức hỗ trợ cụ thể như sau: a- Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 10.000 

đồng/kg lợn hơi; b- Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 12.000 đồng/kg 

lợn hơi. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202152
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202174


 
 

  

 

ĐC: 851, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Điện Biên Phủ,  Tỉnh Điện Biên/ ĐT: (0215)3 830 493 / Websie: dienbien.gov.vn|

 11 
 

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh 

sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có). 

Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không 

bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi 

phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 

500.000 đồng/con lợn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm nâng cao các biện pháp 

an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống 

phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh. 

Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở giao 

dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ 

sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán thành 

phố Hồ Chí Minh. 

VNX là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH một thành 

viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng. 

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 

2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt chỉ tiêu đến năm 2025 tối 

thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp 

dịch vụ; 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ 

giúp bằng các hình thức khác nhau. 

Mỗi xã, phường, thôn bản xây dựng mô hình giảm nghèo tiêu biểu 

Trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng 

Chính phủ đề nghị cả nước triển khai phong trào mới: Mỗi xã, phường, mỗi thôn bản 

xây dựng “mô hình giảm nghèo tiêu biểu” phù hợp với địa phương mình với cách 

làm sáng tạo hơn nữa. Các địa phương khá hơn nhận hỗ trợ các huyện nghèo, xã có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; cấp ủy phân công đảng viên tham gia 

hỗ trợ người nghèo. 

 

CHÍNH SÁCH – VĂN BẢN – NGHỊ ĐỊNH MỚI 

* Vietnamnet.vn (02/1): Loạt thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ trong năm 

2021 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai sẽ chính thức có hiệu lực từ 8/2/2021, trong đó có một số 

điểm thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ. 

Thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ 

Theo đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất 

đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là Văn phòng đăng ký 

đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (hiện nay, tại Điều 60 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng đăng ký đất đai); 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202107
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202148
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202104


 
 

  

 

ĐC: 851, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Điện Biên Phủ,  Tỉnh Điện Biên/ ĐT: (0215)3 830 493 / Websie: dienbien.gov.vn|

 12 
 

Với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất 

ở tại Việt Nam. 

Như vậy, từ 8/2/2021, thêm một cơ quan nữa được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại 

sổ đỏ là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

Người dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà 

Về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, Nghị 

định 148/2020 đã bổ sung nội dung: Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại 

Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được 

thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do 

UBND cấp tỉnh quy định. 

Theo đó, người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu song 

phải đáp ứng thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh từ 8/2/2021. 

Quy định mới về cơ quan thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định 

Nghị định 148 sửa đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 87 của Nghị định 43 về việc 

thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định. Trong đó bổ sung một quy định như sau: 

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi sổ đỏ trong các trường hợp thu hồi sổ đỏ theo 

bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; theo 

thông báo của người sử dụng đất, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ tại thời điểm thu hồi sổ đỏ. 

Dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi sổ đỏ 

Nghị định 148 quy định một trong những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ cũng 

như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công 

trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”. 

Theo đó, khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của 

hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa, trong trường hợp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân hàng thì người sử dụng đất phải 

nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho 

sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới. 

Việc trao sổ đỏ được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng 

ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng. 

Trong đó, người sử dụng đất ký, nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký đất 

đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; tổ chức tín dụng có trách 

nhiệm trao sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý. 

 

https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thi-truong/tu-hom-nay-nguoi-dan-co-the-duoc-phep-xay-dung-tren-dat-quy-hoach-treo-702265.html
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thi-truong/moi-toan-bo-thong-tin-moi-ve-cap-so-hong-nguoi-mua-chung-cu-nen-biet-700993.html
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van/moi-nhat-3-truong-hop-chi-phai-dong-50-tien-su-dung-dat-khi-cap-so-do-696678.html#inner-article
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van/moi-nhat-3-truong-hop-chi-phai-dong-50-tien-su-dung-dat-khi-cap-so-do-696678.html#inner-article
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* Thanhnien.vn (04/1): Đất ở nông thôn không phải xin phép xây dựng 

Từ ngày 1.1.2021, luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực, quy định đất ở 

nông thôn sẽ không cần phải xin phép xây dựng. Tuy nhiên, quy định này đã không 

được áp dụng tại một số thành phố lớn, trong đó có TP.HCM. 

3 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng 

Theo luật Xây dựng sửa đổi 2020, có 3 trường hợp được miễn giấy phép xây 

dựng. Thứ nhất là xây dựng nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư 

xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong 

trường hợp này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ 

thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa 

phương. 

Thứ hai là xây nhà ở riêng lẻ ở nông thôn quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực 

không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi 

tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Thứ ba là xây dựng nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không 

có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây 

dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa. 

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các trường hợp 

kể trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo 

quy định của pháp luật. 

Ngoài ra theo điểm b khoản 36 điều 1 luật Xây dựng sửa đổi 2020, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét 

hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có 

thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời (rút ngắn 10 ngày so với 

quy định của luật Xây dựng năm 2014). 
 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP 

* Chinhphu.vn (02/1): Chính sách mới gỡ khó cho nhà đầu tư 

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, Luật Đầu tư 2020 hướng đến mục tiêu thể chế 

hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.  

Tiếp tục cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không 

cần thiết, bất hợp lý, gây cản trở quá trình gia nhập thị trường của người dân, doanh 

nghiệp (gồm 22 ngành, nghề quy định tại Phụ lục IV). 

Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, Luật Đầu tư 2020 đã sửa đổi, bổ sung các 

ngành, nghề ưu đãi đầu tư nhằm bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng theo 

Nghị quyết số 50/NQ-TW của Bộ Chính trị, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng 

bộ trong việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu 

tư, các luật thuế và các luật liên quan. 

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nhap-chuot-xin-phep-xay-dung-869984.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dia-oc/du-an-nha-chung-cu-duoi-2-ha-khong-can-lap-quy-hoach-chi-tiet-1500-360214.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/
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Nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu 

tư, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí không cần thiết trong hoạt 

động đầu tư, kinh doanh, Luật phân định rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng từng hình 

thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, gồm: (1) Đấu giá quyền sử 

dụng đất; (2) đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; (3) chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương 

đầu tư theo Luật Đầu tư. 

 

* Vtv.vn (04/1): Có gói hỗ trợ kinh tế lần 2 trong năm 2021? 

Theo dự báo, tình hình COVID-19 rất phức tạp và tiếp tục ảnh hưởng đến nền 

kinh tế nước ta trong năm 2021. 

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương trả lời báo chí về gói hỗ trợ kinh 

tế lần 2 tại buổi họp báo Chính phủ chuyên đề thông tin về Nghị quyết 01 và 02 của 

Chính phủ sáng 4/1. 

Cũng theo ông Phương, các giải pháp trực tiếp để hỗ trợ nền kinh tế cần phải 

có được nghiên cứu chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, phù 

hợp với các hoàn cảnh cụ thể của 2021, đòi hỏi công tác theo dõi, giám sát, nắm bắt 

tình hình thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, lúc đó mới đề ra được giải pháp phù hợp. 

Bên cạnh đó, còn phải căn cứ vào các điều kiện về mặt nguồn lực, cũng như cách 

thức triển khai các giải pháp mà chúng ta đề ra. 

Do vậy, để trả lời thời điểm nào có gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai này, áp dụng 

ra sao, quy mô, phạm vi thế nào, tại thời điểm này chúng tôi chưa thể trả lời chi tiết 

được. Đến thời điểm chín muồi, chúng tôi hoàn tất nghiên cứu, chuẩn bị thì sẽ thông 

tin, báo cáo với các nhà báo", ông Phương nói. 

 

* Saigoneconomy.vn (03/1): Việt Nam có tiềm năng hơn Ấn Độ, Trung Quốc để 

thành đối tác kinh tế triển vọng của Australia 

Theo báo cáo của Hiệp hội châu Á Australia và Trung tâm Nghiên cứu APEC, 

nền kinh tế châu Á mới nổi có khả năng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Australia 

chính là Việt Nam. 

Báo cáo mới đây của Hiệp hội châu Á Australia và Trung tâm Nghiên cứu 

APEC đã xác định một nền kinh tế châu Á mới nổi khác có khả năng đáp ứng nhu 

cầu của nền kinh tế Australia: Việt Nam. 

Mặc dù dân số Việt Nam không đông như Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng việc 

chuyển đổi cơ cấu trong vài thập kỷ qua, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang 

nền kinh tế hỗn hợp với sự tham gia của quốc tế đã giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng 

kinh tế, cũng như tăng đáng kể mức sống của người dân. 

Việc tái cơ cấu này đã mang lại một số cơ hội gia tăng cho các doanh nghiệp 

Australia. Năm 1990, thương mại hai chiều giữa hai nước là 32,3 triệu USD, nhưng 

đến năm 2019, con số này đã tăng lên khoảng 11,8 tỷ USD. Mặc dù thấp hơn nhiều 

so với giá trị 252 tỷ USD thương mại hai chiều giữa Australia và Trung Quốc, nhưng 

báo cáo cũng chỉ ra những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa đối với thương 

mại của Australia với Việt Nam. 

 

https://vtv.vn/kinh-te/cac-goi-ho-tro-co-nhu-may-tho-vuc-day-nen-kinh-te-20200411093751328.htm
https://vtv.vn/kinh-te/cac-goi-ho-tro-co-nhu-may-tho-vuc-day-nen-kinh-te-20200411093751328.htm
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* Baoxaydung.vn (03/1): Việt Nam - nền kinh tế 1.000 tỷ USD: Những kỳ vọng và 

thách thức 

Quy mô GDP tính theo sức mua tương đương của Việt Nam đạt 1,05 nghìn tỷ 

USD là điều đáng mừng song với một nền kinh tế phụ thuộc FDI, trọng lao động giá 

rẻ thì phía trước còn nhiều thách thức. 

Tại sự kiện kỷ niệm 75 ngành truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, năm 2020, quy mô nền kinh tế nước ta đạt 

khoảng 343 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD. 

Dẫn báo cáo của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) về kinh tế Việt Nam, người đứng 

đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Quy mô GDP Việt Nam nếu tính theo sức mua 

tương đương có thể đạt 1,05 nghìn tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt trên 

10.000 USD. 

Tạp chí Economist nhận định, Việt Nam là một trong 16 nền kinh tế mới nổi 

thành công nhất thế giới. Ngân hàng Thế giới đánh giá với mức tăng trưởng kinh tế 

bình quân của Việt Nam ở mức 6,8%/năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam 

nằm trong Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 

 

* Vneconomy.vn (02/1): "Việt Nam sẽ gia nhập nhóm nước có thu nhập cao sớm 

hơn khi thực thi Bộ luật Lao động mới" 

Bộ luật mới sẽ giúp Việt Nam tăng tốc trên con đường vì việc làm thỏa đáng 

cho mọi người lao động, gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao sớm hơn, theo 

ILO... 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chia sẻ như vậy nhân dịp Bộ luật Lao động 

sửa đổi của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2021. 

Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee, cho biết: "Bộ luật mới sẽ giúp Việt 

Nam tăng tốc trên con đường vì việc làm thỏa đáng cho mọi người lao động, cả nam 

và nữ". 

ILO đánh giá, thay đổi quan trọng đầu tiên là mở rộng phạm vi điều chỉnh với 

người lao động làm việc mà không có hợp đồng lao động bằng văn bản. Bộ luật có 

một số nội dung được áp dụng cho toàn bộ khoảng 55 triệu người, thay vì phạm vi 

điều chỉnh hiện tại chỉ khoảng 20 triệu người là những người lao động có quan hệ 

lao động. 

Bộ luật cũng bổ sung, hoàn thiện thêm các quy định nhằm đảm bảo nguyên 

tắc không phân biệt giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 

 

* Vtv.vn (03/12): Kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ tăng tốc mạnh mẽ 

Với tất cả những gì đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 được kỳ vọng về 

một năm mới bứt phá của kinh tế Việt Nam. 

Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới 

Nhiều tờ báo trong tuần cùng đưa thông tin nổi bật trên trang nhất "Việt Nam 

thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới" với Tổng sản phẩm trong nước 

tăng 2,91%. 

Sức hấp dẫn của một Việt Nam an toàn 
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Theo quan sát của tờ Lao động, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của Việt 

Nam tốt hơn nhiều quốc gia khác chứng tỏ sức hấp dẫn của Việt Nam nhờ những lợi 

thế từ chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, nguồn nhân lực dồi 

dào, thị trường rộng lớn, chi phí cạnh tranh, chính sách ưu đãi hấp dẫn và vị trí địa 

lý thuận lợi nằm ở trung tâm Đông Nam Á. 

Bên cạnh đó, từ trung ương đến địa phương cũng nỗ lực cải thiện môi trường 

đầu tư, cải cách chính sách, thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động thành công tại Việt Nam. 

Kinh tế Việt Nam xuất hiện cơ hội phát triển mới 

Theo tờ Đầu tư, Quốc hội đã thông qua mức tăng trưởng GDP là khoảng 6%, 

nghĩa là tăng gấp đôi so với mức đạt được của năm nay. Ngân hàng Thế giới dự báo 

kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 2021 và ổn định quanh 

mức 6,5% trong các năm tiếp theo. 

Với tất cả những gì đã đạt được trong năm 2020 đã tiếp thêm niềm tin vững 

chắc trong việc "biến nguy thành cơ", biến tất cả những ưu trội của dân tộc thành 

một sức mạnh to lớn để đất nước tiếp tục bứt phá trong năm 2021. 

 

* Vnexpress.net (02/1): Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục lập đỉnh mới 

Reuters cho biết, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 500-505 USD một 

tấn vào thứ Năm tuần này (31/12), từ mức 500 USD một tấn hồi tuần trước do nguồn 

cung trong nước ít. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ tháng 12/2011. 

Khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2020 được dự báo giảm 

3,5% xuống còn 6,15 triệu tấn, theo số liệu sơ bộ của Chính phủ. Tuy nhiên, doanh 

thu xuất khẩu gạo trong năm 2020 dự kiến tăng 9,3% lên 3,07 tỷ USD. 

Trong khi đó, gạo 5% tấm tiêu chuẩn của Thái Lan được xuất khẩu với giá 

510-516 USD một tấn, thấp hơn 4-6 USD một tấn tuần trước đó. Các thương nhân 

cho biết, nhu cầu đối với gạo Thái tương đối ổn định vì giá cao. 

 

* Vtv.vn (03/1): Hà Nội chi hơn 832 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025" với dự kiến kinh phí hỗ trợ 

các doanh nghiệp lên tới 832 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. 

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh 

vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; công nghiệp điện tử; 

cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông sản, thực 

phẩm, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị... 

Kinh phí để thực hiện đề án là gần 958 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 

Hà Nội hỗ trợ hơn 832 tỷ đồng; đối ứng của các tổ chức, cá nhân là hơn 125 tỷ đồng. 

 

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN 

* Tuoitre.vn (02/1): Tính chuyện 'dán nhãn' đào trồng 

Trước chủ trương cấm chặt cây đào rừng, một số nơi ở Tây Bắc đang tính đến 

việc "dán nhãn" đào trồng trên nương để có thể dễ dàng tiêu thụ. 

https://vtv.vn/tang-truong-gdp.html
https://vtv.vn/doanh-nghiep-nho-va-vua.html
https://vtv.vn/doanh-nghiep-nho-va-vua.html
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Nhiều người dân ở Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La) đã đến UBND xã để xin 

chứng thực cho vườn đào "rừng" của gia đình. Các thương lái đã đến đặt cọc mua 

đào tại vườn cũng yêu cầu chủ vườn phải xin chính quyền xác nhận đào được trồng 

trên núi chứ không phải đào rừng tự nhiên. 

Đào trồng trên nương 

Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên được cánh buôn đào đánh giá 

là một trong những nơi có nhiều đào cổ thụ đẹp nhất miền Bắc. Đào ở đây thân to 

xù xì, nhiều rêu mốc, cành khẳng khiu, hoa nở dày, tươi lâu.  

Tập quán canh tác của người Mông ở đây là làm nương một vài năm, đất bạc 

màu thì họ sẽ bỏ hoang vài năm để đất "hồi" rồi quay lại làm nương tiếp. Những 

năm bỏ nương, cây cối, dây leo phủ lấy cây đào khiến cành đào bị uốn thành nhiều 

thế, rêu mốc mọc ngay trên thân khiến cây đào ở đây có hình dáng rất độc, lạ.  

"Có những nơi người dân lấn đất rừng làm nương, trồng đào, rồi lại bỏ đi một 

thời gian như thế. Tôi đi khắp nơi có đào như Tà Xùa, Mường La, Tủa Chùa... chưa 

thấy nơi nào có đào tự nhiên, nguồn gốc đều do người dân trồng" - anh Bảy khẳng 

định. 

Tay "săn" đào có tiếng này cũng ngậm ngùi tiếc nuối vì đào ở Tủa Chùa năm 

nay gần như không còn. Những cây còn "sống sót" là những cây ở nương rất xa trên 

núi hoặc những năm trước nở hoa không đúng dịp tết.  

"Đào bị khai thác quá mức, gần tết năm ngoái mỗi ngày có hàng trăm người 

từ Lai Châu sang Tủa Chùa mua đào. Ở Điện Biên cũng vào hơn chục người nữa. 

Họ lùng hết các đỉnh núi, bờ nương, khe đá và mua hết, không cần biết xấu đẹp. Dân 

ở Tủa Chùa cũng biết trồng lại đào rồi, nhưng phải chục năm nữa mới có đào đẹp" - 

anh Bảy nói. 

Cây đào cho thu nhập cao 

Vùng đào được giới buôn đào coi như "vựa" là các xã Tà Xùa, Háng Đồng, 

Xím Vàng... của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ước tính ở Bắc Yên có gần 1.000ha 

đào. Ông Vương Hồng Hải, trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện 

Bắc Yên, cho hay khi còn làm bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, ông cùng cán bộ xã 

vận động bà con trồng đào để tăng thu nhập.  

Cây đào được trồng ở trên nương của bà con có từ hàng chục năm trước, có 

giá trị cao. Nhiều hộ đã trồng thành vườn để bán cành như người dân ở Mộc Châu, 

Vân Hồ. "Tôi đi rừng rất nhiều, thỉnh thoảng có gặp cây đào trong rừng nhưng rất ít. 

Đào bà con bán vào dịp tết là đào trồng ở ven nương hoặc gần nhà" - ông Hải nói. 

Anh Bàn Văn Minh (thôn Phiêng Đón, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn 

La) cho hay người dân ở Tân Lập chuyển từ trồng đào lấy quả sang trồng đào lấy 

cành từ hơn chục năm trước. Cứ mảnh nương nào dốc, không trồng được cây khác 

thì người dân trồng đào. Riêng nhà anh có khoảng 1.000 gốc đào trồng gối vụ ở 4 

mảnh nương khác nhau, nơi xa nhất cách bản hơn chục cây số, trên núi. Nếu chăm 

sóc tốt, cây đào trồng 3 năm bán được cả cành, cả gốc.  

Anh Minh cho biết: "Ở vùng này không có đào rừng. Loại đào mà người ta 

mang về xuôi bán thực chất là đào trồng trên nương. Các cây đào cổ thụ cũng được 
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trồng ở ven nương, làm đường biên hoặc lấy quả. Nếu có người mua, được giá thì 

dân chặt bán". 

Ông Vàng A Thào - chủ tịch UBND xã Tân Lập - cho hay toàn xã có hơn 

100ha đào. Đây là diện tích đào trồng tập trung, còn những cây đào trồng phân tán 

chưa kiểm đếm được. Ngoài trồng tập trung, người dân Tân Lập còn trồng xen canh 

trong vườn mận, vườn hồng hoặc trồng ở những nơi đất dốc, cằn cỗi.  

Theo ông Thào, cây đào trồng lấy cành cho hiệu quả kinh tế cao tương đương 

với cây mận, vốn là cây trồng chủ lực ở vùng này. Mỗi gốc đào từ 4 đến 5 tuổi có 

giá từ 300.000 - 700.000 đồng. Mỗi năm, vào dịp tết, nhiều hộ gia đình thu nhập 

hàng trăm triệu đồng từ bán đào. 

Ông Thào rất bất ngờ khi nhiều người dân trong xã đến UBND xã để xin giấy 

xác nhận gia đình trồng đào để bán. Vào dịp này, các thương lái đã rục rịch đến tận 

các vườn đào để đặt mua. Ông Thào khẳng định ở vùng này không có đào rừng, tuy 

nhiên ông cũng lúng túng chưa xác nhận được cho người dân vì chưa có căn cứ vào 

văn bản cụ thể nào. 

Theo thống kê của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mộc 

Châu, toàn huyện có khoảng 267ha đào. Trong đó chỉ có 20% diện tích cây đào trồng 

lấy quả, 80% còn lại là trồng để... chặt cành chơi tết. Số đào trồng lấy quả khi hết 

thời gian khai thác quả người dân cũng chặt để bán dịp tết.  

Mộc Châu, Vân Hồ là điểm tập kết bán đào "rừng" nhiều nhất khu vực Tây 

Bắc. Một phần các "vựa" đào từ Điện Biên, Tà Xùa chuyển về. Vài năm gần đây, 

người dân còn sang cả Lào để nhập đào về bán cho khách dưới xuôi. Tình hình dịch 

bệnh COVID-19 còn phức tạp, nguồn đào từ Lào không nhập được, các tay săn đào 

đã đến tận vườn để đặt cọc cho vụ tết sắp tới. 

 

* Laodong.vn (02/1): Thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh: Nửa triệu m2 bãi đỗ xe đang 

bị bỏ hoang 

Trong khi giao thông tĩnh ở thủ đô chỉ đáp ứng được 8-10%, thì nửa triệu m2 

bãi đỗ “bỏ hoang” suốt 2 thập kỷ qua là một kỷ lục, một sự thật không thể chấp nhận 

được. 

 Đó là 83 ô đất với diện tích 514.600m2 được quy hoạch bãi đỗ xe đang bị 

“bỏ hoang” theo báo điện tử Vietnamnet. 

Nửa triệu ấy trên địa bàn Hoàng Mai, một quận 60 vạn dân, đông dân nhất thủ 

đô và dân đang khát từng điểm đỗ. 

Và nửa triệu m2 ấy bỏ hoang trong hoàn cảnh diện tích đất dành cho giao 

thông tĩnh của Hà Nội mới chỉ đáp ứng chưa tới 10% nhu cầu đỗ xe của dân. Trong 

hoàn cảnh 90% phương tiện “đỗ tự phát”, tràn cả lên vỉa hè, chui rúc ngõ ngách lòng 

đường, sân chung cư, đường nội thị, sân cơ quan… 

Nửa triệu m2 đắp chiếu, trong khi báo điện tử VNN dẫn thống kê của chính 

Hoàng Mai cho biết trên địa bàn quận có đến 100 bãi xe không phép. 

Chỉ tính với mỗi xe 100 ngàn/tháng (giá từ những bãi đỗ xe tự phát), không 

biết Hoàng Mai, không biết Thủ đô đã lãng phí bao nhiêu tiền bạc trong những năm 

qua. 
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Hồi giữa năm ngoái, HĐND TP Hà Nội đã thông qua một nghị quyết trong đó 

ưu tiên, khuyến khích xây dựng các bãi, điểm đỗ ô tô. Một nghị quyết được cho là 

mang tính “đột phá”, “cởi trói” về cơ chế chính sách để thu hút đầu tư cho giao thông 

tĩnh Thủ đô. 

Nhưng, như ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng 

Mai cho hay, các chủ đầu tư cho rằng cơ chế của Hà Nội hiện nay chưa hấp dẫn. 

Chẳng hạn khiến họ băn khoăn khi thành phố yêu cầu bãi xe phải xây nhiều tầng, 

thiết bị máy móc hiện đại theo chuẩn quốc tế. Để làm được vậy sẽ tốn nhiều tiền đầu 

tư công nghệ, hạ tầng, tuy vậy, cơ chế hỗ trợ tài chính chưa thiết thực. 

Nguyên nhân có là gì thì hẳn nhiên nửa triệu m2 bỏ hoang suốt 2 thập kỷ qua 

là không thể chấp nhận được. 

Bởi cái thiếu của Thủ đô đất chật người đông chưa chắc đã phải là thiếu diện 

tích đất cho giao thông tĩnh mà là thiếu trách nhiệm của những người có trách nhiệm, 

thiếu cơ chế để tháo gỡ cảnh nửa triệu m2 bỏ hoang. 

Phát biểu về công tác xây dựng quản lý và phát triển đô thị, tại Hội nghị 3 

chương trình công tác của Thành uỷ, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh từng nhấn 

mạnh việc tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh khớp nối hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, 

tăng tỷ lệ diện tích giao thông tĩnh toàn đô thị. Việc đầu tiên, có lẽ Chủ tịch nên có 

cơ chế đối với nửa triệu m2 này. 

Bởi ngoài sự lãng phí, việc bỏ hoang nửa triệu m2 bãi đỗ còn rất phản cảm 

trong hoàn cảnh dân đang phải kiếm từng điểm để “đỗ lậu”. 

 

* Tuoitre.vn (03/1): Để họa cho đồng bào vì món lợi nhỏ 

Trong khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vẫn có người vì hám 

lợi trước mắt đã tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Hành vi này không chỉ 

vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng... 

TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 

3 bị cáo tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. 

Đây lẽ ra chỉ là một phiên tòa hình sự bình thường như bao phiên tòa khác và 

sẽ được xét xử tại TAND tỉnh. Nhưng TAND tỉnh Tây Ninh quyết định mở phiên 

tòa xét xử lưu động, bởi các bị cáo đã đưa người trái phép qua biên giới bất chấp 

lệnh cấm xuất, nhập cảnh để phòng dịch COVID-19. 

Việc đưa ra xét xử lưu động là vừa để tuyên truyền vừa răn đe, cảnh báo... cho 

những ai còn xem nhẹ ý thức phòng chống COVID-19. Do vậy, phiên tòa được mở 

ngay tại Nhà văn hóa xã Phước Bình (thị xã Trảng Bàng). 

Sáng hôm ấy, rất đông người dân đã đến dự phiên xét xử 3 bị cáo: Trịnh Vũ 

Bảo (33 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu), Võ Quang Luân (33 tuổi) và Nguyễn Văn An 

(35 tuổi, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng). 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 11-7 đến 31-7-2020, vì vụ lợi, 

Bảo, Luân và An đã 3 lần tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh trái 

phép từ Campuchia vào Việt Nam và ngược lại để hưởng lợi số tiền 11 triệu đồng. 

Bảo hưởng 3,2 triệu đồng, Luân 5,4 triệu đồng và An 2,4 triệu đồng. 
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Trước tòa, Bảo khai năm 2019 đã sang Campuchia, có quen và thường liên 

lạc với một người đàn ông Campuchia (không rõ nhân thân, lai lịch). Đến đầu tháng 

7-2020 thì người này gọi cho Bảo đề nghị đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt 

Nam sang Campuchia với tiền công 5,5 triệu đồng. Bảo đồng ý. 

Hành vi của các bị cáo rất đơn giản: khi có "khách", người đàn ông Campuchia 

gọi điện thoại cho Bảo. Bảo phân công cho Luân nhận "khách" đưa đi và đón về với 

tiền công 2,7 triệu đồng, An làm nhiệm vụ cảnh giới với tiền công 1,2 triệu đồng, 

riêng Bảo hưởng 1,6 triệu đồng còn lại. Là người địa phương, thông thuộc địa bàn, 

các bị cáo dẫn "khách" đi bộ băng qua đồng ruộng sang biên giới. 

Đến lần thứ ba, vào lúc 20h40 ngày 31-7-2020, tại khu vực cột mốc phụ 173/3 

thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, trong lúc Luân đang đưa một 

người Nigeria nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng tuần 

tra Đồn biên phòng Phước Chỉ phát hiện. 

Nghe xong cáo trạng của viện kiểm sát, nhiều người dự khán không khỏi lắc 

đầu ngao ngán, bởi món lợi mà các bị cáo được hưởng quá nhỏ so với cái giá mà họ 

phải trả. 

Vậy nên, phiên tòa từ ồn ào, lao xao, đôi khi giận dữ lúc ban đầu từ phía người 

dự khán dần chuyển sang xót xa, tiếc nuối cho các bị cáo khi hội đồng xét xử tuyên 

các mức án khá nặng: Trịnh Vũ Bảo 7 năm tù giam, Võ Quang Luân 6 năm tù và 

Nguyễn Văn An 5 năm tù giam. 

Rời phiên xử, tôi cứ mãi nghĩ về cái lợi mà các bị cáo thu được và hậu quả mà 

họ phải lãnh: 11 triệu đồng và 18 năm tù giam chia cho cả ba. 

Rõ ràng, hội đồng xét xử đã tuyên các mức án rất nghiêm khắc cho họ. Bởi 

trong khi cả nước ra sức chống dịch thì họ lại tổ chức cho người khác xuất, nhập 

cảnh "chui" qua biên giới. Hành vi của các bị cáo đem lại mối nguy hại cho những 

nỗ lực phòng dịch của chúng ta, mà bài học từ ca bệnh 1440 là nhãn tiền. 

Thời gian qua, không ít người đã phải hầu tòa, phải nhận những mức án nặng 

với hành vi tương tự. Thế nhưng, vì món lợi trước mắt mà không ít người cạn nghĩ, 

bất chấp, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam giữa lúc dịch COVID-19 

đang hoành hành.  

Vì món lợi nhỏ, họ quên rằng cả nước phải tổn hao nhân lực, vật lực để chống 

dịch. Và họ quên rằng rất nhiều người phải hi sinh cả những nhu cầu, tình cảm cá 

nhân, rời xa gia đình xông pha lên tuyến đầu chống dịch. 

 

Những bản án nghiêm minh dành cho các bị cáo trên là bài học thích đáng cho 

những ai vì đồng tiền mà xem thường pháp luật, xem thường tính mạng và sức khỏe 

người khác. Nó cũng là lời cảnh tỉnh, răn đe đầy sức nặng cho những ai vì món lợi 

nhỏ mà sẵn sàng để họa cho đồng bào... 

 

QUẢN LÝ 

* Vtv.vn (04/1): Việt Nam nhập khẩu 30 triệu liều vaccine COVID-19 từ Anh 

trong năm 2021 
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Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế đang đàm phán 

với 4 nước: Anh có vaccine của Công ty AstraZeneca; Mỹ có Công ty Pfizer; Nga 

có vaccine Sputnik V và của Trung Quốc. 

Theo đó, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết thêm, kết quả gần nhất đạt 

được là với Công ty AstraZeneca của Anh. Chúng ta đã ký với họ bảo đảm cho 15 

triệu dân, tức là khoảng 30 triệu liều. Theo lộ trình, từ quý I đến quý IV/2021 đều 

có vaccine. Tuy nhiên, Công ty Pfizer của Mỹ cũng ra lộ trình mà thời điểm cuối 

cùng của hợp đồng là đến quý IV/2021. Riêng của Nga, Bộ Y tế đàm phán có thể 

Việt Nam sẽ sản xuất theo chuyển giao công nghệ của Nga tại một công ty trực thuộc 

Bộ Y tế. 

Ông Cường khẳng định, Bộ Y tế thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng là 

làm sao có sự vào cuộc nhanh nhất để người dân sớm tiếp cận với vaccine; đặc biệt 

là có sự phối hợp rất chặt chẽ của các bộ, ngành. 

 

* Tuoitre.vn (02/1): Quản lý thị trường sẽ được đào tạo bậc đại học chính quy 

Lần đầu tiên sau hơn 60 năm thành lập, lực lượng quản lý thị trường sẽ được 

đào tạo chính quy, bài bản trong một trường đại học. Đây là chiến lược quan trọng 

của Bộ Công thương nhằm chuẩn bị nguồn lực trong giai đoạn mới. 

Chiều 2-1, Bộ Công thương cho biết Tổng cục Quản lý thị trường và Trường 

đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) sẽ ký thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo đại học 

cho lực lượng quản lý thị trường theo hệ chính quy vào ngày 4-1.   

Việc đào tạo bậc đại học cho lực lượng quản lý thị trường, theo Bộ Công 

thương, "là điều kiện tiên quyết để phát triển theo hướng chính quy - chuyên nghiệp 

- hiện đại". 

 

* Dantri.com.vn (04/1): Đề nghị Hà Nội, TPHCM thu hồi xe cũ nát 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội, TPHCM thực hiện thu hồi, loại 

bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô 

nhiễm môi trường trong thành phố. 

Thu hồi phương tiện cũ nát, không sử dụng than tổ ong 

Riêng đối với Hà Nội và TPHCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, lắp đặt, vận hành các trạm quan trắc không khí tự động, liên 

tục; thường xuyên tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng không 

khí định kỳ và cung cấp thông tin kịp thời về chất lượng không khí trên địa bàn cho 

nhân dân. 

Đáng chú ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội và TPHCM triển 

khai ngay việc tuyên truyền, vận động, có chính sách hỗ trợ các hộ gia đình, hộ kinh 

doanh nhỏ hạn chế, tiến tới không sử dụng than, than tổ ong gây ô nhiễm môi trường 

trong sinh hoạt. 

Ngoài ra phải đôn đốc, kiểm tra các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn 

thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh 

nguồn bụi, khí thải lớn; đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải 

https://vtv.vn/xa-hoi/khi-nao-nguoi-dan-co-the-tiem-vaccine-covid-19-nhap-khau-20210104115409092.htm
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lắp đặt quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

 

* Tuoitre.vn (03/1): Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Tết gần đến nơi rồi, phải lo 

cho dân nhiều hơn!' 

Bên cạnh khắc phục mạnh mẽ hậu quả của bão lũ, Thủ tướng yêu cầu các cấp 

ủy chính quyền Quảng Nam phải lo cho dân nhiều hơn, không để dân bị ảnh hưởng 

thiên tai chịu cảnh 'màn trời chiếu đất' khi tết đã cận kề. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2021) và 

tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm 

kỳ 2016-2021 ngày 3-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đại biểu Quốc hội phải 

đại diện chính đáng cho quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân. 

"Tết gần đến nơi rồi, cấp ủy chính quyền phải lo cho dân nhiều hơn. Phải làm 

sao cho người dân có cơm ăn áo mặc, không để người dân, nhất là đồng bào dân tộc 

thiểu số màn trời chiếu đất. Trường học, vùng sâu vùng xa có đường giao thông 

thuận lợi. Phải lo cái tết cho nhân dân" - ông yêu cầu. 

 

* Thanhtra.com.vn (02/1): Kon Tum: Nỗ lực đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

Năm 2020, với nhiều giải pháp và nỗ lực liên tục, ngành Thanh tra tỉnh Kon 

Tum đã gặt hái được nhiều thành quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 

(PCTN) trên địa bàn. 

Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác về PCTN; trong đó 

tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai các hoạt động quản lý; 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức (CC,VC) 

trên địa bàn; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ; ban hành kế hoạch triển khai, đánh giá công tác PCTN trong năm 2020... 

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 1.313 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về PCTN với 62.848 lượt người tham gia. Năm 2020, có 14 cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 106 cán bộ, CC,VC. 

Đã có 11 đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 69 cán bộ, CC,VC; 

các đơn vị còn lại đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. 

Toàn tỉnh triển khai 93 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 74 cuộc theo 

kế hoạch được phê duyệt và 19 cuộc thanh tra đột xuất. Kết thúc 74 cuộc thanh tra 

trên các lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; PCTN; quản 

lý, sử dụng đất đai... với tổng số tiền sai phạm hơn 11 tỷ đồng và 450.622m2 đất. 

Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 6 tỷ đồng, 450.622m2 đất và một số kiến nghị 

xử lý khác 5 tỷ đồng. 

Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 50 cuộc thanh tra, kiểm tra; kết thúc 31 

cuộc thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm 561,5 triệu đồng. Kiến nghị thu nộp 

ngân sách gần 195 triệu đồng, truy thu thuế 212 triệu đồng và xử lý khác 154 triệu 

đồng; xử phạt vi phạm hành chính 203 triệu đồng. 
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Năm 2021, ngành Thanh tra Kon Tum sẽ tập trung thanh tra công tác PCTN 

trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; nhất là các vụ việc để mất rừng do buông lỏng 

trách nhiệm hoặc bắt tay, tiếp tay cho lâm tặc tàn phá rừng trái phép. 

 

* Nhandan.com.vn (03/1): Thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực thi 

Trước những khó khăn của doanh nghiệp (DN) trong đại dịch Covid-19 vừa 

qua, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ để các DN nhanh chóng 

khắc phục khó khăn và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD). Tuy 

nhiên, khoảng cách từ thiết kế chính sách đến thực thi còn khá lớn khi vẫn còn nhiều 

DN chưa được tiếp cận các gói hỗ trợ, điều này khiến các chính sách hỗ trợ từ Chính 

phủ chưa đạt được hiệu quả cao, chưa thật sự bám sát thực tiễn cuộc sống. 

Hiệu quả từ chính sách đã phát huy được tác dụng nhất định, giúp nhiều DN 

có thêm nguồn lực về tài chính để vượt qua khó khăn. Với việc cho phép gia hạn 

nộp tiền thuê đất, DN còn được giãn, hoãn nộp nhiều khoản thuế, phí, lệ phí, lãi suất 

cho vay, bảo hiểm xã hội,... Bên cạnh đó, giá các loại hình dịch vụ cũng được điều 

chỉnh giảm như: điện, dịch vụ hàng không, chứng khoán… nhằm giảm chi phí đầu 

vào cho DN, tạo thuận lợi cho SXKD, thúc đẩy xuất khẩu, phục hồi và phát triển các 

ngành như du lịch, hàng không. Từ đó, góp phần tạo thuận lợi cho DN về tiếp cận 

vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử,...  

Ðiều này cho thấy, dù chính sách tốt, nhưng tính thực thi thì vẫn còn nhiều 

vấn đề đặt ra, bởi theo một khảo sát của VCCI mới đây, có tới gần 80% số DN được 

khảo sát cho biết chưa nhận được hỗ trợ từ Chính phủ và gần 30% số DN cho biết 

đã nghe "loáng thoáng", nhưng có rất ít DN biết thông tin để tìm hiểu và hưởng lợi 

từ các chính sách này. Ðiều này cho thấy, vấn đề thiết kế chính sách và thực thi đang 

có khoảng cách quá lớn. Mặc dù chính sách tốt nhưng chính những rào cản, thủ tục 

phức tạp không đi vào thực tế khi triển khai sẽ làm giảm hiệu quả hỗ trợ. 

 

* Vtv.vn (02/1): Tết Dương lịch, gần 9.000 trường hợp vi phạm giao thông; phạt 

tiền 9,3 tỷ đồng 

Chỉ trong ngày mùng 1 Tết dương lịch năm nay, lực lượng CSGT cả nước xử 

lý 669 trường hợp tài xế "ma men" và 1 lái xe dương tính với ma túy. 

Thống kê số liệu về an toàn giao thông trong ngày đầu tiên của năm mới 2021 

cho thấy toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, khiến 11 người thiệt mạng, 12 

người bị thương. 

Trong số đó, lực lượng chức năng xử lý hơn 8.800 trường hợp vi phạm trên 

đường bộ; phạt tiền 9,3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 61 xe ô tô, 1.202 

xe mô tô; tước 765 giấy phép lái xe. 

Theo Báo Giao thông, Cảnh sát đường thủy Công an các đơn địa phương đã 

kiểm tra, phát hiện xử lý 167 trường hợp vi phạm; phạt tiền 162 triệu đồng. Thủy 

đoàn I và Thủy đoàn II, Cục CSGT đã xử phạt 8 trường hợp, phạt tiền 5,2 triệu đồng. 

 

* Vnexpress.net (02/1): Quảng Ninh sẽ có tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài nhất Việt 

Nam 

https://vtv.vn/tai-nan-giao-thong.html
https://vtv.vn/giay-phep-lai-xe.html
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Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành trong năm nay sẽ kết nối đồng bộ 

tuyến cao tốc dài khoảng 170 km trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khởi công ngày 3/4/2019, thực hiện theo 

hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn là 11.195 tỷ đồng. Tuyến đường dài 

80,23 km, rộng 25,25 m, 4 làn xe, tốc tối đa 100 km/h. 

Đầu tháng 5/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ điều chỉnh 

cao tốc này theo hướng tách thành hai dự án độc lập, tăng vận tốc tối đa từ 100 lên 

120 km/h và được Thủ tướng đồng ý. Theo đó, tuyến Vân Đồn – Tiên Yên dài 16,8 

km được triển khai theo hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư 3.667 tỷ đồng. 

Dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, công trình sẽ rút ngắn thời gian từ Vân 

Đồn đi Móng Cái xuống còn 50 phút thay vì 2 giờ; góp phần hoàn thiện tuyến cao 

tốc từ Lào Cai đi qua Hà Nội, Hải Phòng đến TP Móng Cái (Quảng Ninh), tạo thành 

tuyến cao tốc liền mạch dài nhất Việt Nam. 

 

* Vtc.vn (03/1): 2 ngày đầu năm, phát hiện 364 người nhập cảnh trái phép 

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, ngày 2/1, bộ đội biên phòng 

toàn quốc bắt quả tang 184 người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở 

khu vực biên giới. 

Trong ngày đầu năm 2021, bộ đội biên phòng cả nước phát hiện 180 công dân 

Việt Nam nhập cảnh trái phép. Trong đó, 162 người từ Trung Quốc trở về và 18 

người đi qua biên giới với Campuchia. 

Tất cả những người nhập cảnh trái phép được đưa đi kiểm tra y tế, cách ly 

theo quy định và bị điều tra, xử lý theo pháp luật. 

 

* Vtv.vn (02/1): Tiền điện được giảm giá đợt 2 sẽ được hoàn trả trong hóa đơn 

tháng 1/2021 

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng công ty Điện lực sẽ thực 

hiện hoàn trả phần tiền hỗ trợ cho khách hàng trong hóa đơn tháng 1/2021. 

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú sẽ 

tiếp tục được hỗ trợ giá điện đợt 2. Các đơn vị này sẽ được chuyển từ giá điện kinh 

doanh sang giá sản xuất, như vậy theo tính toán tiền điện sẽ giảm tương đương gần 

37%. 

Ước tính, năm 2020, cả hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện của EVN có tổng 

giá trị dự kiến trên 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 6 tháng. 

 

* Vietnamnet.vn (03/11): Tổng thầu Trung Quốc phải báo cáo đường sắt Cát Linh 

- Hà Đông vận hành thử 

Ban quản lý dự án đường sắt cho biết, từ 12-31/12/2020, Tổng thầu EPC dự 

án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã thực hiện công tác vận hành thử toàn hệ thống 

20 ngày theo đề cương được duyệt để kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu vận hành phục 

vụ công tác đánh giá an toàn, nghiệm thu kỹ thuật. 

Đặc biệt, kiểm tra công tác đào tạo, mức độ thành thục, tính sẵn sàng của các 

nhân sự thuộc đơn vị vận hành Metro Hà Nội cho giai đoạn vận hành thương mại. 

https://vtv.vn/tien-dien.html
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Tổng thầu báo cáo chi tiết vận hành thử 

Ban quản lý dự án đường sắt đã yêu cầu Tổng thầu EPC ngay sau khi kết thúc 

vận hành toàn hệ thống 20 ngày khẩn trương có báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình 

thực hiện, giao Tư vấn giám sát kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo đề cương 

vận hành đã được duyệt. 

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt cho rằng, dự án còn rất nhiều nội dung 

cần thực hiện tiếp như: Hoàn thiện hồ sơ tài liệu, khắc phục hiện trường, thực hiện 

nghiệm thu, báo cáo... 

 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

* Qdnd.vn (02/1): Tổng cục Hậu cần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành 

chính 

Công tác cải cách hành chính được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần 

(TCHC) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc; đồng thời được xác 

định là khâu quan trọng trong các khâu đột phá về “xây dựng cơ quan, đơn vị tổng 

cục VMTD "tiêu biểu mẫu mực” năm 2020. 

Điểm nổi bật là toàn tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nâng cao chất lượng giải quyết thủ 

tục hành chính (TTHC); xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm soát 

TTHC năm 2020. Thời gian qua, TCHC được giao thực hiện 26 TTHC gồm: 24 

TTHC thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh; 2 TTHC thuộc lĩnh vực tàu thuyền quân sự 

và quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự. Ngoài ra, TCHC còn triển khai, thực 

hiện tốt các TTHC nội bộ (các quy trình xử lý, giải quyết công việc, văn bản tài liệu), 

rút ngắn thời gian giải quyết ở các khâu trung gian và giảm văn bản giấy không cần 

thiết; cài đặt, hướng dẫn cán bộ, nhân viên sử dụng phần mềm chuyển công văn qua 

hệ thống mạng, do đó đã giảm 2/3 quy trình, thủ tục ban hành văn bản, thời gian 

được bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời; đồng thời quản lý chặt chẽ việc ban 

hành mới văn bản hành chính, bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản hành chính của cấp trên... 

 

* Antv.gov.vn (03/1): Quảng Bình triển khai làm căn cước công dân gắn chíp 

Tại Quảng Bình, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công 

an tỉnh cũng chính thức vận hành hệ thống làm căn cước công dân gắn chíp điện tử. 

Đây là một sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an Quảng Bình trong việc sớm 

hoàn thiện tiếp nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phần mền để thực hiện đề án 

theo lộ trình đề ra của Bộ Công an. 

Trước khi vận hành hệ thống làm căn cước công dân gắn chíp điện tử cho toàn 

dân từ ngày 1/1/2021, ngày 30 tháng 12 năm 2020, Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình triển khai làm sớm cho đoàn đại 

biểu Đảng bộ tỉnh tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần tứ XIII của Đảng. Tất cả 

thông tin cá nhân làm căn cước công dân đã được khái thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia một cách an toàn, chính xác. 
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* Vtv.vn (04/1): Camera "phạt nguội" - "liều thuốc" hiệu quả xử lý vi phạm giao 

thông 

Lắp đặt camera "phạt nguội" trên toàn quốc sẽ là "liều thuốc" điều trị hiệu quả 

hành vi cố tình vi phạm luật giao thông. 

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo 

đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Việc phân công quản lý nhà nước về 

trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin bằng hệ thống camera 

giám sát đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CSGT kiểm soát trật tự an toàn 

giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, còn giúp lực lượng chức 

năng khác giám sát việc bảo đảm an ninh, theo dõi, phát hiện đối tượng phạm tội 

trên địa bàn. 

Thời gian vừa qua, hệ thống camera đã xử phạt trên 120.000 trường hợp vi 

phạm và được đánh giá là hệ thống hiện đại nhất được sử dụng hiện nay. 

Có thể nhận thấy hiệu quả của việc lắp đặt camera "phạt nguội" trên toàn quốc 

sẽ là "liều thuốc" điều trị hiệu quả hành vi cố tình vi phạm luật giao thông khi không 

có lực lượng chức năng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc tăng cường 

"phạt nguội", hạn chế xử phạt thủ công sẽ đảm bảo được sự minh bạch trong xử phạt 

và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông. 

Trong giai đoạn từ nay đến 2025, Bộ Công an cho biết sẽ ưu tiên ứng dụng 

công nghệ, để đổi mới cách xử lý, giám sát vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao 

thông trên toàn quốc. 

Hệ thống camera sẽ được kết nối từ Bộ Công an đến các địa phương và sẽ trở 

nên hữu ích trong việc xử lý vi phạm về an toàn giao thông và các lĩnh vực khác. 

 

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH 

* Vtv.vn (03/11): Xử phạt 23 tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng an toàn lao 

động 
Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương nơi tập trung nhiều khu công nghiệp 

nặng, cảng biển quốc tế. 

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 

23 tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về an toàn vệ sinh lao động với số tiền 

gần 500 triệu đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

đang phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm người lao động 

và những doanh nghiệp không chấp hành các quy định an toàn lao động. 

Thời điểm cuối năm, khi các doanh nghiệp gia tăng sản xuất, cũng là thời 

điểm dễ xảy ra các vụ tai nạn lao động nhất. Điều này đòi hỏi ngành chức năng các 

địa phương phải siết chặt công tác đảm bảo an toàn lao động trong những khu công 

nghiệp, nhà máy... 

 

* Vietnamnet.vn (01/01): Đường 35 tỷ đồng mới nghiệm thu đã xuống cấp, chủ 

tịch huyện gọi gấp nhà thầu 

https://vtv.vn/xa-hoi/cong-bo-so-duong-day-nong-ve-dam-bao-an-toan-giao-thong-dip-tet-duong-lich-20201231154633879.htm
https://vtv.vn/vi-pham-quy-dinh-ve-an-toan-lao-dong.html
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Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã gọi điện gấp cho nhà thầu 

yêu cầu sửa chữa lại các điểm hư hỏng của tuyến đường hơn 35 tỷ đồng vừa nghiệm 

thu xong. 

Đích thân chủ tịch đã gọi điện trực tiếp cho nhà thầu là Công ty Cổ phần xây 

dựng Tiến Đạt (có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa) lên khắc phục, sửa chữa ngay. 

Quy mô công trình, đường giao thông cấp IV, tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng, 

vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch Nghị quyết 30a của Chính phủ, do 

UBND huyện Lang Chánh làm chủ đầu tư.  

Tuyến đường mới được nghiệm thu, đưa vào sử dụng chưa đầy một tháng đã 

bộc lộ kém chất lượng, xuống cấp. Dọc tuyến đường dài gần 12km bề mặt đường đã 

bong tróc, trơ trọi đá. Nhiều đoạn nền đường bị nứt, gẫy. Mương thoát nước hư 

hỏng… 

 

* Daidoanket.vn (04/1): Vì sao Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên 'ém' thông tin gói thầu 

37 tỷ đồng? 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hưng Yên một mực khẳng định việc 

lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục cho các trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 là đúng quy định. Tuy nhiên, khi phóng 

viên đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác đấu thầu thì Sở này lại liên 

tục khất lần rồi “bặt vô âm tín”. 

Ngày 28/9/2020, Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên đăng tải thông tin mời thầu Gói 

thầu số 1 Mua sắm thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2020, với hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi trong nước. Theo đó, 

giá gói thầu là 37 tỷ 833 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. 

Mặc dù là gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi trong cả nước, nhưng đến thời 

điểm đóng thầu, chỉ có 3 nhà thầu “bản địa” nộp hồ sơ dự thầu.  

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết về vấn đề nêu trên, đại diện sở GDĐT tỉnh 

Hưng Yên một mực khẳng định, Sở đã tổ chức đấu thầu đúng quy định và đơn vị 

trúng thầu có đủ năng lực. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị cung cấp các tài liệu 

liên quan đến việc tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu và năng lực cụ thể của 

Công ty TNHH Phố Hiến 786 thì đại diện Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên liên tục nại ra 

nhiều lý do để khất lần cung cấp thông tin và sau đó “bặt vô âm tín”. Phải chăng có 

gì thiếu minh bạch tại gói thầu trên mà Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên lại bưng bít thông 

tin…? 

Theo giới chuyên gia về đấu thầu, các quy định của pháp luật về đấu thầu 

không hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Tuy nhiên, trên thực tế khi các nhà thầu 

tham gia dự thầu với mong muốn mình trúng thầu thường tìm hiểu rất kĩ các yêu cầu 

của hồ sơ mời thầu, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ dự thầu. Đồng thời, căn cứ trên các yêu 

cầu của hồ sơ mời thầu, các nhà thầu có thể tính toán được khả năng trúng trượt của 

mình từ trước khi tham gia dự thầu. 
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* Phapluatplus.vn (03/1): Bộ Công an điều tra việc đào tạo chui ngành Dược tại 

Trường Đại học KD&CN Hà Nội 

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công 

An đã có văn bản đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác xác minh vụ việc có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. 

Trong quá trình xác minh làm rõ vụ việc nêu trên Cục Cảnh Sát kinh tế yêu 

cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hợp tác cung cấp các giấy tờ 

bằng chứng liên quan. 

Như Pháp luật Plus đã thông tin tại các bài viết trước về sai phạm trong 5 năm 

qua đào tạo liên thông ngành Dược của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

Hà Nội khiến hàng ngàn sinh viên “uất hận”. 

Số tiền thu được từ các học viên liên thông ngành Dược trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà Nội nhận 70% số phần trăm còn lại 20 trạm liên kết được 

hưởng; có năm trường hưởng 30%, các trạm liên kết hưởng 70%. 

Theo Kết luận thanh tra từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trường Đại học Kinh doanh 

và Công nghệ Hà Nội không có hồ sơ minh chứng về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định và công nhận giá trị chuyển đổi kiến thức: Trường chưa công bố công khai chỉ 

tiêu, quy trình và kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng 

kiến thức, kỹ năng được miễn trừ trên trang thông tin điện tử của Trường theo quy 

định... 

 

* Nld.com.vn (03/1): Bằng giả Trường ĐH Đông Đô: 12 trường hợp học tiến sĩ, 

thạc sĩ Học viện Khoa học xã hội 

Học viện Khoa học xã hội đã hủy toàn bộ kết quả học tập của 12 học viên sử 

dụng văn bằng giả của Trường ĐH Đông Đô tại cơ sở đào tạo này, bao gồm 11 người 

đang làm tiến sĩ và 1 người học thạc sĩ. Học viện đã tiến hành rà soát và thống kê 

được 12 trường hợp sử dụng văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Đông 

Đô để đủ điều kiện đầu vào thạc sĩ, nghiên cứu sinh tại Học viện. Cụ thể, có 11 người 

đang làm tiến sĩ và 1 người học thạc sĩ. 

 

* Dantri.com.vn (03/1): Hà Nội: Bịt lối thoát hiểm, biến nhà xe chung cư thành 

căn hộ để bán 

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã xây dựng sai thiết kế được cấp phép, 

bịt sảnh cầu thang thoát hiểm, biến nhà để xe thành căn hộ rồi bán hoặc cho thuê 

khiến cư dân bức xúc. 

Biến sảnh cầu thang thoát hiểm thành căn hộ 

Thực trạng nêu trên xảy ra tại tòa Chung cư Nhà B trên địa bàn tổ dân phố 

Xuân Lộc 4 (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty cổ phần Xây 

dựng số 2 (đã đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2, gọi tắt là 

Vina2) làm chủ đầu tư. 

Trước những vi phạm này, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành quyết 

định xử phạt đối với Vina2 về hành vi lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung của 

https://nld.com.vn/dh-dong-do.html
https://nld.com.vn/dh-dong-do.html
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tòa chung cư; kèm biện pháp khắc phục hậu quả buộc chủ đầu tư khôi phục lại tình 

trạng ban đầu. 

Chuyển công an điều tra nếu Vina2 tiếp tục chây ì? 

Liên quan đến vụ việc trên, UBND quận Bắc Từ Liêm vừa có văn bản trả lời 

cử tri về quá trình xử lý vi phạm của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2. 

Theo đó, đối với vi phạm tại Chung cư Nhà B, UBND quận đã nhiều lần yêu 

cầu Vina2 giải quyết khắc phục các tồn tại, trả lại đúng công năng theo thiết kế đã 

được phê duyệt nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình không giải quyết. 

UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đôn đốc đơn 

vị này thực hiện xử lý các vi phạm. 

Trong trường hợp không tự giác chấp hành hoặc không chủ động giải quyết 

kiến nghị của cư dân, UBND quận sẽ báo cáo UBND thành phố không giao Vina2 

làm chủ đầu tư triển khai các dự án tiếp theo trên địa bàn; kiến nghị hủy bỏ hợp đồng 

đã bán phần diện tích sở hữu chung không đúng quy định. 

Đặc biệt, UBND quận Bắc Từ Liêm sẽ chuyển vụ việc này cho cơ quan công 

an tiếp nhận điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của chủ đầu tư trong việc 

bán phần diện tích sở hữu chung và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan. 

 

* Cafef.vn (01/1): Tạm giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế liên quan vụ 

"Phát dầu" 

Cơ quan công an đã bắt giữ ông Tô Hữu Tề – nguyên Chi cục trưởng Chi cục 

Thuế huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để điều tra về các hành vi phạm tội liên quan 

tới Phát "dầu". 

Liên quan đến vụ án đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu") buôn bán số lượng 

cực lớn hóa đơn giá trị gia tăng, cơ quan công an đã bắt giữ ông Tô Hữu Tề – nguyên 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để điều tra về tội 

“Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ". 

Thông tin từ Công an Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt tạm 

giam ông Tô Hữu Tề (sinh năm 1959), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện 

Thủy Nguyên (Hải Phòng) vì có liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép 

hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu") tổ chức, 

cầm đầu. 

Theo thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng, từ năm 2012 đến nay, ông Ngô Văn 

Phát đã thành lập 14 doanh nghiệp, hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. 

Trong đó có tới 13 doanh nghiệp không hoạt động tại địa bàn đã đăng kí hoặc đã 

ngừng hoạt động; chỉ còn duy nhất 1 công ty hoạt động là Công ty cổ phần thương 

mại xăng dầu Phát (hay còn gọi là Phát Petraco) trên địa bàn huyện An Dương, Hải 

Phòng. 

 

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 

* Thanhtra.com.vn (02/1): Bức tranh tổng thể về ngân sách Nhà nước năm 2021 



 
 

  

 

ĐC: 851, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Điện Biên Phủ,  Tỉnh Điện Biên/ ĐT: (0215)3 830 493 / Websie: dienbien.gov.vn|

 30 
 

Theo Quyết định 1927 về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2021 của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 là 

1.343.330 tỷ đồng; tổng chi NSNN năm 2021 là 1.687.000 tỷ đồng. Mức bội chi 

NSNN là 343.670 tỷ đồng, bằng khoảng 4%GDP. 

 

* Thanhnien.vn (02/1): Bế tắc dự án PPP, áp lực đè ngân sách 

Hàng loạt bế tắc không được khơi thông khiến 3 - 4 năm trở lại đây, không có 

dự án PPP hạ tầng giao thông đường bộ nào được triển khai. 

Các dự án BOT, PPP đều xin điều chỉnh theo hướng tăng phần vốn góp ngân 

sách hoặc chuyển hẳn sang đầu tư công. 

Ồ ạt xin chuyển đầu tư công 

 “Ế thầu”, để đảm bảo tiến độ dự án, tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Chính phủ 

chuyển đổi dự án sang hình thức đầu tư công, đồng thời phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn. 

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đánh giá, việc chuyển đổi từ PPP sang đầu tư công 

sẽ đảm bảo chắc chắn triển khai thành công dự án. 

Kịch bản này cũng từng xảy ra tại dự án cao tốc Bắc - Nam, 2 dự án thành 

phần hình thức PPP là QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã không tìm 

được nhà đầu tư sau khi kết thúc vòng sơ tuyển.  

Tính tới nay, trong số 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, chỉ mới đoạn 

Nha Trang - Cam Lâm tìm được nhà đầu tư (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) theo 

hình thức PPP, loại hợp đồng BOT. Đáng chú ý, khi xây dựng dự án đường cao tốc 

Bắc - Nam phía đông, Bộ GTVT đề xuất 8 dự án thực hiện theo hình thức PPP (trong 

11 dự án thành phần), nhưng tới nay đã có 5 dự án phải chuyển từ PPP sang đầu tư 

công.  

Không chỉ chuyển hẳn sang đầu tư công do “ế” nhà đầu tư, nhiều dự án BOT 

đã tìm được nhà đầu tư nhưng phải đề xuất tăng phần tham gia hỗ trợ của nhà nước 

lên tới 40 - 50%.  

Gỡ khó cho PPP ra sao? 

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, tổ chức đấu thầu PPP cao tốc 

Bắc - Nam vừa qua không thành công do luật PPP năm 2021 mới có hiệu lực. 

“Không có đầu tư theo hình thức PPP thì không thể hoàn chỉnh được hệ thống giao 

thông, vì nguồn vốn rất lớn, không ngân sách nào chịu được cả, kể cả các nước phát 

triển cũng đầu tư theo hình thức PPP”, ông Thể nói. 

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho hay, theo luật PPP, đầu tư của nhà nước không 

quá 50%, còn lại 50% phải huy động vốn của các nhà đầu tư, trong đó có vốn tín 

dụng ngân hàng. Một số dự án như cao tốc Bắc - Nam tại miền Trung, vốn nhà nước 

chiếm 50%. Nhưng tỷ lệ này nếu áp dụng cho các dự án thuộc khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long khó thực hiện, không thu hút được PPP, vì phải gia cố nền đất yếu 

rất nhiều, phần tham gia của nhà đầu tư lớn trong khi khả năng hoàn vốn nhỏ. 

 

* Baoxaydung.com.vn (03/1): Đầu tư công "ế" 80.600 tỷ đồng, có "siêu dự án" 

chỉ tiêu được 27% vốn 

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/cao-toc-bac-nam-bao-gio-ve-dich-1261082.html
https://thanhnien.vn/kinh-doanh/chinh-sach-phat-trien/
https://thanhnien.vn/kinh-doanh/chinh-sach-phat-trien/
https://thanhnien.vn/bo-giao-thong-van-tai/
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ngan-hang/
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ngan-hang/
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, tình hình giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2020 dù có tỷ lệ cao nhưng tính đến nay vốn đầu tư công được giao vẫn 

không giải ngân hết. 

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi về Bộ KH&ĐT, thực hiện giải ngân 

vốn đầu tư công đến hết tháng 11 là hơn 329.800 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ giao. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2020 là 389.900 tỷ đồng, đạt 

82,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (470.600 đồng). 

Như vậy, vốn Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương giải ngân hết 

năm 2020 còn ế hơn 80.600 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Bộ KH&ĐT khẳng định: Năm 

2020 là năm có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 

với kỷ luật được thắt chặt. 

Cùng kỳ của 5 năm trước, giải ngân đều thấp hơn, cụ thể như năm 2016 đạt 

80,3%, năm 2017 đạt 73,3%, năm 2018 đạt 66,87% và năm 2019 đạt 67,46%. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận, việc giải ngân cao nhờ sự chỉ đạo quyết 

liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là lập đoàn công tác do Thủ 

tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính làm trưởng đoàn, điều này đã khiến tiến độ giải ngân từ cuối tháng 

7/2020 có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt từ tháng 10 đến cuối năm tốc độ giải 

ngân vốn rất cao. 

Theo Bộ KH&ĐT, tính đến hết ngày 31/12, có 17 Bộ, cơ quan trung ương và 

17 địa phương có ước tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%, trong đó: 10 Bộ, cơ quan trung 

ương và 06 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 90%. 

Có 13 Bộ, cơ quan trung ương và 05 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 

60%, trong đó có 06 Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%. 

Về nguyên nhân chậm giải ngân, Bộ KH&ĐT dẫn giải là do công tác lập kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của nhiều nơi chưa sát với thực tế, khả năng 

giao vốn và khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế 

hoạch, nhiều dự án được giao kế hoạch vốn lớn hơn khả năng giải ngân. 

 

* Cafef.vn (03/1): Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng từ giảm công tác nước ngoài: Không 

chỉ là biện pháp tình thế 

Hơn 10.000 tỷ đồng tiền thuế của dân đã được tiết kiệm trong năm 2020 nhờ 

giảm các chuyến công tác nước ngoài và hội nghị trực tiếp. Số liệu vừa được Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng công bố đã nhận được sự quan tâm đặc biệt 

của người dân. 

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, ngành đã siết chặt chi tiêu, như chi cho hội nghị 

hội thảo, đi công tác nước ngoài cắt giảm tối thiểu 70% và cắt giảm thêm 10% chi 

phí ngoài lương. Nhờ đó, ngân sách Trung ương đã tiết kiệm chi trên 10.000 tỷ đồng 

và có nguồn để giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh. 

Đáng chú ý là tiết giảm hội họp trực tiếp, tiết giảm tiền tiếp khách, công tác 

nước ngoài, nhưng công tác điều hành, chỉ đạo từ Trung ương, các bộ ngành cho tới 

địa phương vẫn thông suốt, nền kinh tế vẫn đạt được những kết quả ấn tượng. Điều 
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dư luận quan tâm là làm sao để duy trì sự tiết kiệm hiệu quả này, không chỉ trong 

đợt dịch COVID-19 mà phải là việc làm thường xuyên, lâu dài. 

Đại biểu Quốc hội khóa 13 Lê Như Tiến đánh giá: “10.000 tỷ đồng rất lớn và 

dành cho những nhu cầu thiết yếu hơn, như an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và 

tập trung vào những lĩnh vực đang nóng là y tế, giáo dục… Con số 10.000 tỷ nói lên 

một điều rằng, nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta vẫn tiết kiệm được”. 

 

* Cafef.vn (02/1): Thu nghìn tỷ đồng tiền thuế từ cá nhân kiếm tiền qua Facebook, 

Google 

Đó là thông tin được ông Đặng Ngọc Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 

Thuế cho biết tại cuộc họp báo chí cuối năm 2020. "Số thuế này được xác định dựa 

trên số liệu Facebook, Google trả tiền trực tiếp cho cá nhân hoặc qua doanh nghiệp 

có hoạt động quảng cáo". 

Tổng cục Thuế vừa qua đã chỉ đạo toàn bộ các cơ quan thuế trong hệ thống 

phải thành lập các tổ chuyên môn trách khảo sát các hệ thống kinh doanh trực 

tuyến.Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị quản lý thị trường và công ty trung gian 

thanh toán để tìm giải pháp quản lý doanh thu từ các dịch vụ số. 

Liên quan đến thể chế, Tổng cục Thuế đã đưa nhiều quy định liên quan tới 

quản lý số và giao dịch xuyên biên giới vào Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. 

Theo đó, cơ quan này sẽ ban hành một số Thông tư hướng dẫn về trách nhiệm của 

các bên trong công tác quản lý thuế. 

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài đang thực hiện cung ứng nền tảng tại 

Việt Nam, cơ quan thuế đã có kế hoạch làm việc với các công ty tư vấn, kiểm toán 

để mời các doanh nghiệp, gồm: Netflix, Amazon, Google, Youtube để trao đổi, 

hướng dẫn về nghĩa vụ thuế và phương pháp quản lý thuế theo quy định mới. 

 

THẾ GIỚI 

* VTv.vn (03/1): Nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thách thức kết quả bầu cử 

Mỹ 

Ngày 2/1, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz cho biết sẽ cùng 10 

Thượng nghị sĩ khác phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tại cuộc họp của Quốc 

hội ngày 6/1. 

Trong một tuyên bố chung, nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa do Thượng 

nghị sĩ Ted Cruz đứng đầu khẳng định sẽ bác bỏ kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn 

trừ khi Quốc hội chỉ định một ủy ban bầu cử với đầy đủ quyền điều tra và tìm hiểu 

thực tế nhằm tiến hành một cuộc kiểm tra khẩn cấp trong 10 ngày đối với kết quả 

bầu cử ở các bang tranh chấp. 

Sau khi hoàn thành, các bang riêng lẻ sẽ đánh giá kết quả của ủy ban và có 

thể triệu tập một phiên họp để xác nhận sự thay đổi trong lá phiếu của họ nếu cần. 

Tuyên bố cho biết: "Chúng tôi dự định bỏ phiếu vào ngày 6/1 nhằm bác bỏ 

phiếu đại cử tri ở những bang tranh cãi vì không được chứng nhận hợp pháp (điều 

kiện cần thiết theo luật định), trừ khi và cho tới khi việc kiểm tra kết quả cuộc bầu 

cử khẩn cấp kéo dài trong 10 ngày được hoàn thành". 
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* Vtv.vn (02/1): Cuba triển khai kế hoạch thống nhất tiền tệ 

Chính phủ Cuba đã bắt đầu triển khai một kế hoạch quan trọng trong chiến 

lược KT-XH của đất nước đó là thống nhất tiền tệ, xóa bỏ hệ thống tiền tệ kép. 

Với chính sách mới, Cuba thiết lập tỷ giá hối đoái 24 Peso nội tệ đổi 1 USD. 

Đồng Peso chuyển đổi sẽ ngừng lưu hành vào cuối tháng 6. 

Những hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ trang trải chi phí sinh hoạt 

cơ bản. Còn các doanh nghiệp quốc doanh báo lỗ do cải cách tiền tệ sẽ được nhận 

trợ cấp Chính phủ trong 1 năm. 

Bên cạnh đó, Cuba cũng có kế hoạch nâng gấp 5 lần mức lương trung 

bình, lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội. 

 

* Tuoitre.vn (04/1): Lộ băng ghi âm ông Trump gây áp lực để bang Georgia trao 

chiến thắng cho mình 
Báo Washington Post ngày 3-1 công khai đoạn ghi âm dài 1 giờ đồng hồ để 

rộng đường dư luận về một trong những nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald 

Trump nhằm đảo ngược chiến thắng của đối thủ Joe Biden. 

Theo đoạn băng ghi âm, ông Trump đã có cuộc điện đàm dài 1 giờ với ông 

Brad Raffensperger, người phụ trách bầu cử của bang Georgia, một người cũng là 

thành viên đảng Cộng hòa vào ngày 2-1. 

Theo tóm tắt trên Washington Post, ông Trump lúc thì trách cứ, lúc thì ca ngợi 

ông, lúc thì đề nghị ông Raffensperger giúp đỡ và có lúc lại đe dọa mơ hồ là "sẽ có 

hậu quả hình sự" nếu ông Raffensperger từ chối thực hiện yêu cầu này. 

Ông Raffensperger, có luật sư trưởng của Bộ hành chính bang Georgia ngồi 

cạnh suốt cuộc điện đàm, đã giải thích nhiều lần rằng những cáo buộc gian lận mà 

ông Trump đưa ra là dựa trên những giả thuyết mơ hồ không có bằng chứng cụ thể. 

Theo các chuyên gia về bầu cử, cuộc điện đàm này đặt ra nhiều câu hỏi về 

pháp lý. 

 

* Thanhnien.vn ( 04/1): Chiến dịch 'lật kèo' phút chót bầu cử Mỹ 

Trước ngày chính thức đếm phiếu đại cử tri, 11 thượng nghị sĩ đảng Cộng 

hòa tuyên bố không chứng nhận chiến thắng của Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden. 

AFP hôm qua 3.1 dẫn tuyên bố chung của nhóm 11 thượng nghị sĩ Cộng hòa 

do ông Ted Cruz dẫn đầu, cho rằng các cáo buộc về gian lận và bất thường trong 

cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 có mức độ “vượt quá bất kỳ cáo buộc nào 

từng thấy”. Nhóm này thông báo sẽ phản đối việc chứng nhận kết quả kiểm phiếu 

đại cử tri của một số bang tại phiên họp quốc hội vào ngày 6.1. 

Cuộc họp này trước nay vốn chủ yếu mang tính hình thức sau khi các đại cử 

tri đã bỏ phiếu xong xuôi, nhưng năm nay lại được chú ý vì quá nhiều tranh cãi. 

 

* Baotintuc.vn (03/1): Thủ tướng Anh khuyến khích học sinh đi học 

https://vtv.vn/luong-huu.html
https://tuoitre.vn/bang-georgia.html
https://thanhnien.vn/video/the-gioi/nghi-si-dang-cong-hoa-phai-dau-tranh-tu-tuong-ve-ung-ho-ong-trump-tai-tranh-cu-150184.html
https://thanhnien.vn/video/the-gioi/nghi-si-dang-cong-hoa-phai-dau-tranh-tu-tuong-ve-ung-ho-ong-trump-tai-tranh-cu-150184.html
https://thanhnien.vn/joe-biden/
https://thanhnien.vn/the-gioi/phe-tong-thong-trump-lai-co-bang-chung-gian-lan-bau-cu-gi-de-tung-ra-ngay-61-1323741.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/phe-tong-thong-trump-lai-co-bang-chung-gian-lan-bau-cu-gi-de-tung-ra-ngay-61-1323741.html
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Ngày 3/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định các trường học là môi 

trường an toàn và khuyến khích trẻ tiếp tục đến trường tại những khu vực cho phép 

điều này. 

Tuyên bố được đưa ra nhằm xoa dịu những lo ngại số ca mắc COVID-19 gia 

tăng khi các lớp học dự kiến được mở cửa trở lại sau kỳ lễ Giáng sinh. 

Nhà lãnh đạo Anh cũng cho biết trong ngày 4/1, nước này sẽ nhận 530.000 

liều vaccine phòng bệnh COVID-19 của Oxford/AstraZeneca. Ông bày tỏ hy vọng 

trong 3 tháng tới, hàng chục triệu người dân Anh sẽ được chủng ngừa./. 

 


