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- Xong việc rồi, ra bờ kè làm vài ly cho mát ông ơi! 
- Ông biết Sài Gòn chiều nay bao nhiêu độ không mà đòi 

bia với bọt?
- Thời tiết nắng mưa thì có liên quan quái gì tới chuyện lai rai? 
- Có hết, có hết. Bộ Công Thương vừa trình làng cái dự thảo 

thông tư, trong đó quy định phải đảm bảo nơi kinh doanh bia 
có nhiệt độ không quá 30 độ C. Ông liệu coi mấy cái quán bia 
bờ kè tui với ông hay ngồi có đảm bảo cái nhiệt độ lý tưởng 
này không?

- Thế mùa nóng thì dẹp quán à? Hay uống bia ở cái nơi trên 
30 độ C thì không đủ độ phê? 

- Ông đi mà hỏi Bộ Công Thương ấy. Mà chưa hết đâu, dự 
thảo còn thêm quy định nhân viên rót bia phải đeo găng tay 
nữa nè, tinh tươm hết cỡ luôn! 

- Thiệt là quá rảnh! Mà thôi, tui hiểu rồi…
- Hiểu gì?
- Cấm bán bia vỉa hè không trôi, cấm bán cho bà bầu không 

được nên giờ quay qua dựa hơi nhiệt độ để cấm tiếp. Trước 
giờ cứ tưởng cái máy lạnh không có tội, giờ thì tội trạng của 
cái máy lạnh rành rành ra rồi nhé!

- Máy lạnh làm gì nên tội cha?
- Tội gây mê những người suốt ngày ở trong phòng lạnh nên 

mới đẻ ra những quy định tào lao mía lao chớ tội gì!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Gấp rút chuẩn bị phương án 
phòng, chống siêu bão

(PL)- “Chậm nhất đến tháng 6-2015 phải có phương án ứng 
phó với bão mạnh, siêu bão (sức gió từ cấp 13 trở lên). Đây 
là việc rất gấp rút vì bão lớn có thể đổ bộ vào nước ta bất cứ 
lúc nào” - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh như 
trên tại hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó bão mạnh, 
siêu bão. Hội nghị do Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão 
Trung ương và UBQG tìm kiếm cứu nạn tổ chức sáng 7-10. 

Theo Phó Thủ tướng, diễn biến khí hậu gần đây trên thế 
giới và ở nước ta cho thấy các phương án và kinh nghiệm 
ứng phó với bão không còn phù hợp nếu gặp phải bão mạnh, 
siêu bão… Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải rà 
soát, phân loại các công trình hạ tầng, nhà ở tương ứng với 
từng cấp độ bão để làm cơ sở triển khai việc ứng phó với 
từng tình huống bão đổ bộ. Các bộ TN&MT, NN&PTNT và 
Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các phương án, 
kịch bản về bão. Ngoài ra đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức của người dân là một trong những giải 
pháp quan trọng nhất để ứng phó với bão mạnh, siêu bão.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, bản đồ bão của Việt Nam 
có năm vùng chịu sự ảnh hưởng khác nhau của bão mạnh và 
siêu bão gồm: Quảng Ninh - Thanh Hóa; Nghệ An - Thừa 
Thiên-Huế; Đà Nẵng - Bình Định; Phú Yên - Khánh Hòa; 
Ninh Thuận - Cà Mau. Trong đó vùng Quảng Ninh - Thanh 
Hóa đã từng ghi nhận cường độ bão cấp 15. TRỌNG PHÚ

TP.HCM sắp ngập nặng
(PL)- Ngày 7-10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm 

kiếm cứu nạn TP.HCM cho biết mực nước hạ lưu sông Sài 
Gòn - Đồng Nai hiện đang lên nhanh theo kỳ triều cường 
rằm tháng 9 âm lịch. Dự báo đỉnh triều sẽ xuất hiện vào các 
ngày 9 và 10-10 với mực nước cao nhất tại trạm Phú An - 
sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè - kênh Đồng Điền đạt 1,58 m 
đến 1,63 m (vượt mức báo động III).

Theo ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài khí tượng 
thủy văn khu vực Nam Bộ, điều đáng lo ngại là trong những 
ngày tới trên địa bàn TP vẫn còn xảy ra mưa vừa, mưa to, 
một số nơi mưa rất to. Ngoài ra, từ ngày 9-10, Công ty TNHH 
MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cũng sẽ xả 
nước xuống sông Sài Gòn với lưu lượng 100 m3/giây. 

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và 
tìm kiếm cứu nạn TP yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND 
các quận, huyện bố trí lực lượng sẵn sàng khắc phục sự cố 
ngập úng và thường xuyên thông báo đỉnh triều trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. TRUNG THANH

Thoi su
Việt Nam dự hội nghị thứ trưởng 
quốc phòng ASEAN - Nhật 

Tin vắn

Trục vớt được mỏ neo khổng lồ

Ngày 7-10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn đại biểu 
Việt Nam tham dự hội nghị thứ trưởng quốc 
phòng ASEAN-Nhật lần thứ sáu tại Yokohama 
(Nhật). Hội nghị tập trung thảo luận hai chủ 
đề chính: “Hiện trạng liên quan đến an ninh 
biển ở châu Á-Thái Bình Dương” và “Những 
cách thức để duy trì/cải thiện tình hình an 
ninh biển trong khu vực”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, ASEAN 
và Nhật cùng chung lo ngại về diễn biến mới 
đây ở biển Hoa Đông và biển Đông. Các 

nước đều nhận thức cần tăng cường hợp tác 
giữa ASEAN và Nhật trong các lĩnh vực an 
ninh cũng như với các quốc gia khác để các 
vùng biển trở nên ổn định hơn. Bên cạnh đó, 
các bên cần đề ra biện pháp đối phó nhằm 
ngăn chặn nguy cơ nổ ra xung đột quân sự. 
Đánh giá về bước tiến trong quan hệ Nhật 
và ASEAN trong lĩnh vực quốc phòng, an 
ninh, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng 
định bước tiến đầu tiên là các bên đều đạt 
được nhận thức chung là cần phải hợp tác 
về an ninh… TX (Theo TTXVN)

(PL)- Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc 
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ngày 
7-10 cho biết đã cử đoàn giám sát xuống nhà 
dân để tìm hiểu chiếc mỏ neo được người 
dân phát hiện trên biển. Theo ông Hải, nếu 
đúng mỏ neo này thuộc thời chúa Nguyễn, 
sẽ thuyết phục gia đình nhượng lại cho trung 
tâm nhằm phục vụ nghiên cứu và trưng bày.

Trước đó, ông Nguyễn Hảo (ngụ thôn 
Tân An, thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa 
Thiên-Huế) trong lúc lặn biển đã phát hiện 
một mỏ neo khổng lồ làm bằng gỗ ở khu 
vực cửa biển Thuận An. Mỏ neo có chiều dài 

8,1 m, khối hình trụ với kích thước 30 x 40 
cm, đầu mỏ neo được bọc sắt. Sau khi trục 
vớt, ông Hảo đã bán mỏ neo này lại cho anh 
Nguyễn Văn Chinh (trú tại thị trấn Thuận 
An) với giá 10 triệu đồng.

Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho rằng khả 
năng đây là mỏ neo bị đứt của một tàu khi vào 
cảng Thuận An xưa, vào khoảng thời chúa 
Nguyễn (thế kỷ 17) đến trước năm thất thủ 
kinh đô 1885 (Pháp đánh chiếm Huế). Cũng 
theo ông Phan, các nhà nghiên cứu, khảo cổ 
trong vùng chưa từng nhìn thấy chiếc neo gỗ 
có kích thước lớn như trên. VIẾT LONG

(PL)- Chiều 7-10, ông Nguyễn Văn Đại, 
xóm trưởng xóm Đồng Trụ Tây (xã Kỳ Đồng, 
huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết chính 
quyền địa phương vừa nhận được thông tin 
anh Nguyễn Hồng Quân (quê xóm Đồng Trụ 
Tây) - lao động trong công trình ở Angola, 
đã đột ngột tử vong hôm 6-10. Nguyên nhân 
tử vong có thể do khí hậu không thích hợp. 
Anh Quân lên cơn đột quỵ quá nhanh, mọi 
người không kịp đưa đi cấp cứu.

Cũng theo ông Đại, anh Quân được “cò” 
đưa sang làm việc “chui” trong các công 
trường xây dựng ở Angola với chi phí 100 
triệu đồng. Anh Quân mới sang Angola được 

năm tháng, tiền lương gửi về nhà chưa đủ trả 
nợ vay trước khi đi. 

Như vậy, từ tháng 3-2013 đến nay, đã có ít 
nhất 25 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh đi lao 
động “chui” bị chết ở Angola do sốt rét ác 
tính, tai nạn lao động và cướp sát hại. Gần 
đây nhất, ngày 16-9, khi năm lao động quê 
tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đang ở trong một 
lán xây dựng công trình ở Cacuaco (Luanda, 
Angola) thì bị một toán cướp xông vào tấn 
công, cướp hết tiền bạc và tư trang… Trong 
vụ này, anh Nguyễn Văn Thế (quê xã Công 
Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị nhóm 
cướp đánh chết. ĐẮC LAM

Thành lập Sở Du lịch TP.HCM

Mỏ neo 
khổng lồ 
nghi từ 
thời chúa 
Nguyễn. 
Ảnh: VIẾT 
LONG

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định 
thành lập Sở Du lịch TP trên cơ sở tách 
chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ 
Sở VH-TT&DL. 

Theo quyết định này, từ ngày 16-10, Sở 
Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
TP.HCM, giúp UBND TP thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về du lịch. Sở có tên giao 
dịch, đối ngoại là Department of Tourism of 
Ho Chi Minh City; trụ sở đặt tại 140 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 6, quận 3. 

Sở có nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý 

nhà nước ở lĩnh vực du lịch như đảm đương 
việc tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy 
phép kinh doanh lữ hành quốc tế; thẩm 
định, tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú 
du lịch hạng một sao, hai sao, tiêu chuẩn tối 
thiểu…; tham mưu, đề xuất UBND TP, Bộ 
VH-TT&DL xem xét, công nhận và phân 
cấp quản lý, khai thác, sử dụng các khu du 
lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và các tài 
nguyên du lịch trên địa bàn TP…

TP.HCM là địa phương đầu tiên tách Sở 
VH-TT&DL ra thành hai sở riêng biệt. TL

Dừng tổ chức 
giải thưởng 
“Doanh nhân 
Việt Nam làm 
theo lời Bác”

Phó Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc vừa yêu cầu Ban 
Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương phối hợp với các cơ quan 
liên quan dừng việc tổ chức 
Chương trình xét, tôn vinh và 
trao giải thưởng “Doanh nhân 
Việt Nam làm theo lời Bác” 
của Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam. 

Trước đó, Văn phòng Chính 
phủ nhận được phản ánh 
Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến 
thương mại và đầu tư công 
nghệ thuộc Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam (đơn vị được giao nhiệm 
vụ tổ chức Chương trình xét, 
tôn vinh và trao giải thưởng 
“Doanh nhân Việt Nam làm 
theo lời Bác”) đã tổ chức in 
tờ gấp quảng cáo và dự kiến 
chương trình bình xét tôn vinh 
và trao giải thưởng. Trong đó 
có những thông tin sai lệch 
về việc tổ chức giải thưởng, 
việc thu kinh phí của các 
doanh nghiệp tham gia cũng 
trái với quy định.

Từ phản ánh trên, Phó Thủ 
tướng yêu cầu kiểm tra, làm 
rõ các vi phạm pháp luật trong 
việc tổ chức chương trình của 
Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam và xử 
lý theo quy định của pháp 
luật. Đồng thời, áp dụng các 
biện pháp chấn chỉnh kịp thời 
việc tổ chức xét, tôn vinh danh 
hiệu và trao giải thưởng của 
cá nhân, tổ chức; báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ kết quả xử 
lý trước ngày 15-10 tới. 
  TL (Theo chinhphu.vn)

l Cần hỗ trợ việc làm cho 
người mãn hạn tù. Đó là lưu 
ý của Trung tướng Cao Ngọc 
Oánh, Tổng Cục trưởng Tổng 
Cục VIII, tại hội nghị biểu 
dương mô hình, điển hình tái 
hòa nhập cộng đồng đối với 
người chấp hành xong án tù. 
Hội nghị do Bộ Công an phối 
hợp với tỉnh Thừa Thiên-Huế 
tổ chức. V.LONG

l Công dân thủ đô ưu 
tú được thưởng 100 triệu 
đồng/người. Nhân kỷ niệm 
60 năm ngày giải phóng thủ 
đô, chủ tịch UBND TP Hà 
Nội vừa ký quyết định tặng 
danh hiệu “Công dân thủ đô 
ưu tú” năm 2014 cho 10 cá 
nhân… V.THỊNH

l Quảng Ngãi tiếp nhận 
BV Dầu khí Dung Quất. 
Tỉnh Quảng Ngãi vừa có 
văn bản gửi Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam về việc đồng 
ý tiếp nhận nguyên trạng BV 
Dầu khí Dung Quất. Việc 
này nhằm kịp thời phục vụ 
nhu cầu khám chữa bệnh của 
người dân. P.MỊNH

Lại một lao động Hà Tĩnh tử vong tại Angola 
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TRỌNG PHÚ - LÊ LINH

“Hiện vẫn chưa nhận 
được  thông 
tin gì về 18 

thuyền viên trên tàu chở dầu 
Sunrise 689 sau năm ngày 
mất liên lạc. Chúng tôi đã 
yêu cầu Trung tâm Phối hợp 
tìm kiếm cứu nạn hàng hải 
Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh 
sát biển và Bộ Tư lệnh Hải 
quân tăng cường tìm kiếm”.

Tối 7-10, Đại tá Phạm Văn 
Tỵ, Cục phó Cục Cứu hộ, cứu 
nạn (Bộ Tổng tham mưu) 
kiêm Phó Chánh văn phòng 
Ủy ban quốc gia Tìm kiếm 
cứu nạn, cho biết như trên.

Thân nhân thuyền 
viên đã được 
thông báo

Cùng ngày, Văn phòng 
Ủy ban quốc gia Tìm kiếm 
cứu nạn đã phối hợp với Cục 
Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có 
công hàm gửi đại sứ quán tám 
nước ASEAN tại Hà Nội (gồm 
Singapore, Malaysia, Indonesia, 
Myanmar, Philippines, Thái 
Lan, Brunei và Campuchia) 
và đại sứ quán Việt Nam tại 
các nước trên đề nghị hỗ trợ, 
phối hợp điều tra và tìm kiếm 
tàu chở dầu Sunrise 689.

Trước đó, Trung tâm Phối 
hợp tìm kiếm cứu nạn hàng 
hải Việt Nam thông báo tàu 
Sunrise 689 của Công ty CP 
đóng tàu Thủy sản Hải Phòng 
đã bị mất liên lạc lúc 13 giờ 21 
phút ngày 3-10 tại vị trí cách 
đông bắc Singapore khoảng 

120 hải lý, cách nam đông 
nam mũi Cà Mau khoảng 
360 hải lý.

Tàu có trọng tải gần 6.000 
tấn, trên tàu có 18 người. Tàu 
đang vận chuyển 5.226 tấn dầu 
từ cảng Horizon (Singapore) 
về Cửa Việt (Quảng Trị). 

Chiều 7-10, ông Đào Văn 
Quảng, Chủ tịch HĐQT, Giám 
đốc Công ty CP đóng tàu Thủy 
sản Hải Phòng, cho biết nếu 
tàu chìm hoặc trôi dạt thì sẽ 
phải phát tín hiệu khẩn cấp. 
Vì vậy nhiều khả năng tàu 
đã bị cướp biển khống chế 
và tắt hết các thiết bị liên lạc.

Ông cho hay: “Sáng 7-10, 
chúng tôi đã mời thân nhân 
các thuyền viên đến động 
viên và thông báo về diễn 
biến công tác tìm kiếm cứu 
nạn tàu Sunrise 689”.

Cách thức mất tích 
quá bí ẩn

Trong bản tin cảnh báo ngày 
7-10, Trung tâm Thông tin 
cướp biển thuộc Cục Hàng 
hải quốc tế tại Kuala Lumpur 
(Malaysia) lo ngại tàu chở dầu 
Sunrise 689 có thể đã bị cướp. 
Trung tâm cho biết đến nay 
vẫn chưa có bất kỳ liên lạc 
nào từ tàu Sunrise 689 kể từ 
khi tàu rời Singapore. 

Trung tâm kêu gọi các 
tàu đi qua khu vực tìm kiếm 
tàu Sunrise 689 và báo cáo 
cho trung tâm nếu phát hiện 
thấy tàu.

Cùng ngày, trang mạng thông 
tin an ninh hàng hải Maritime 
Security Review (Anh) cho 
biết nếu tàu chở dầu Sunrise 
689 được xác nhận bị cướp 

thì đây là vụ cướp tàu dầu 
thứ 13 được thực hiện thành 
công ở Đông Nam Á trong 
năm 2014.

Maritime Security Review cho 
rằng có những lo ngại về 
thời gian mất tích của tàu 
Sunrise 689.

Thông thường trước khi rời 

tàu bị cướp, bọn cướp biển 
sẽ phá hủy các trang thiết bị 
liên lạc và điều khiển tàu. 
Tình trạng mất liên lạc chỉ 
kéo dài vài giờ vì sau đó tàu 
bị cướp có thể cập cảng gần 
nhất hoặc các thuyền viên 
thiết lập liên lạc với chủ tàu.

Bọn cướp biển ở ngoài khơi 
bờ biển Tây châu Phi thường 
giữ tàu bị cướp nhiều ngày. 
Trong khi đó, bọn cướp biển 
Đông Nam Á thường chỉ 
khống chế tàu bị cướp vài 
giờ để chuyển hàng hoặc hút 
dầu sang tàu bọn chúng rồi 
tẩu thoát.

Tàu Sunrise 689 bặt thông 
tin đến nay là điều rất đáng 
ngại vì vùng biển tàu Sunrise 
689 đi qua có rất nhiều tàu qua 
lại. Nếu tàu Sunrise 689 bị bọn 
cướp biển bỏ lại, các tàu đi 
ngang sẽ dễ dàng phát hiện.

Trong khi đó, dữ liệu hệ 
thống nhận dạng tự động 
từ trang MarineTraffic.com 
(chuyên cung cấp thông tin vị 
trí tàu bè theo thời gian thực) 
cho thấy vị trí cuối cùng của 

“Liên quan đến việc giải quyết các đơn kêu oan với án 
tử hình, chung thân, phạt tù 20 năm trở lên, chúng ta mới 
giải quyết được 53/102 trường hợp là chậm. Án này liên 
quan đến sinh mạng của tử tù nên phải có tinh thần trách 
nhiệm để xem xét giải quyết sớm” - Chủ tịch Hội đồng 
dân tộc Kso Phước nêu ý kiến như thế tại phiên thảo luận 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 6-10) về công tác 
giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014. 

Về nội dung này, Phó Chánh án TAND Tối cao Tống 
Anh Hào cho hay thực hiện nghị quyết của Quốc hội, tòa 
án đã phối hợp với VKS, Bộ Công an xem xét 102 trường 
hợp có đơn kêu oan (được xét xử trong nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa XIII) có mức phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử 
hình. Trong số 102 trường hợp nêu trên, đã xem xét, giải 
quyết 53 trường hợp và chánh án TAND Tối cao đã kháng 
nghị để giải quyết lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 
ba trường hợp do có vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình 
giải quyết vụ án.

Đề cập về nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp còn hạn chế, TAND Tối 
cao cho rằng do đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết 
đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đáp ứng cả về 

số lượng và chất lượng. Một số cán bộ làm việc với tinh 
thần trách nhiệm chưa cao nên chưa bảo đảm chất lượng và 
hiệu quả công tác. Chất lượng công tác xét xử của tòa án 
các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, 
dẫn đến việc gia tăng về số lượng đơn đề nghị giám đốc 
thẩm, tái thẩm.

Ngoài ra biên chế cán bộ, thẩm phán hiện nay của TAND 
Tối cao, đặc biệt là số lượng thẩm phán còn thiếu so với 

chỉ tiêu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ (thiếu 
50 thẩm phán) nhưng không thể bổ sung vì vướng quy định 
của Hiến pháp. “Đây là một trong những nguyên nhân ảnh 
hưởng đến quá trình xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám 
đốc thẩm, tái thẩm tại TAND Tối cao, nơi tập trung số lượng 
lớn đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm” - ông Hào cho hay.

Tuy nhiên, đại biểu Đỗ Văn Đương - Thường trực Ủy 
ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng TAND Tối cao đã 
không hoàn thành nghị quyết mà Quốc hội giao cho. Ông 
Đương cũng tỏ ra băn khoăn khi trong số 5.000 đơn khiếu 
nại, tố cáo mà TAND các cấp đã giải quyết chưa nêu rõ 
đúng bao nhiêu, sai bao nhiêu, vừa có đúng mà vừa có sai 
là bao nhiêu. “Hiện còn đến 5.000 đơn tồn đọng chậm xem 
xét như vậy thì công lý sẽ ra sao?” - ông Đương nói và đề 
nghị phải rà soát, giải quyết dứt điểm chứ không để kéo 
dài như thế. Đồng thời phải xem xét xử lý nghiêm minh 
trách nhiệm của người giải quyết sai. “Như vụ ông Chấn 
(ông Nguyễn Thanh Chấn - Bắc Giang phải ngồi tù oan 
hơn 10 năm), nếu giải quyết án oan sai từ đầu thì đâu để 
đến tận bây giờ” - ông Đương nói và đề nghị VKS, tòa án 
cần lựa chọn người giỏi, bố trí vào khâu này.

 THÀNH VĂN

Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không thể chậm trễ với đơn kêu oan án tử 

Phó Chánh án TAND Tối cao Tống Anh Hào cho hay trong 
10 tháng đầu năm, tòa án các cấp đã giải quyết 52 đơn khiếu 
nại, tố cáo liên quan đến cán bộ công chức có biểu hiện tiêu 
cực, vi phạm pháp luật; tố cáo cán bộ, thẩm phán có hành 
vi quan liêu, yêu sách trong việc nhận đơn khiếu kiện; cố 
ý làm sai các quy định của pháp luật tố tụng; không kịp 
thời giải quyết các yêu cầu của đương sự... Qua xem xét 
38 đơn tố cáo nhận thấy có hai trường hợp tố cáo đúng và 
36 trường hợp không có sự việc như nội dung tố cáo đã nêu. 
“Đối với hai trường hợp tố cáo đúng, có kết luận có hành vi vi 
phạm: Quy tắc ứng xử của thẩm phán và cán bộ, công chức 
tòa án nhân dân. Tòa án đã xử lý kỷ luật với hình thức cách 
chức chức danh thẩm phán” - ông Hào cho hay.

Tàu SunriSe 689 và 18 Thuyền viên mấT liên lạc

Đề nghị tám nước ASEAN 
tìm kiếm 
Theo đơn vị chủ tàu, có thể tàu chở dầu Sunrise 689 đã bị cướp biển khống chế. 

Danh sách các thuyền viên trên tàu Sunrise 689 

Tàu chở dầu Sunrise 689 của Công ty CP đóng tàu Thủy sản Hải Phòng.
Ảnh: MARINETRAFFIC.COM 

13 
vụ cướp tàu dầu được thực hiện 
thành công ở vùng biển Đông 
Nam Á trong năm 2014 nếu 
quả thật tàu chở dầu Sunrise 
689 bị cướp. Trang mạng thông 
tin an ninh hàng hải Maritime 
Security Review   (Anh) ghi 
nhận như trên. AFP ghi nhận 
số vụ cướp tàu ở Đông Nam 
Á tăng mạnh trong năm nay. 
Đa số vụ xảy ra gần đây ở khu 
vực eo biển Malacca đều diễn 
ra theo kịch bản: Bọn hải tặc 
khống chế các thuyền viên và 
hút dầu sang tàu bọn chúng.

Tiêu điểm

1 - Nguyễn Quyết Thắng (thuyền trưởng, 
SN 1981, Hải Phòng) 
2 - Phạm Đức Thành (SN 1988, Hải Phòng)
3 - Phạm Văn Hoàng (SN 1984, Hải Phòng) 
4 - Vũ Xuân Sáng (SN 1978, Hải Phòng) 
5 - Nguyễn Duy Đông (SN 1978, Hải Phòng)
6 - Phạm Xuân Lộc (SN 1993, Hải Phòng)
7 - Nguyễn Cao Thành (SN 1955, Hải Phòng) 
8 - Trần Đình Phương (SN 1972, Hải Phòng) 
9 - Vũ Văn Thư (SN 1970, Hải Phòng)

10 - Nguyễn Đức Huynh (SN 1989, Thái Bình) 
11 - Trần Quang Vinh (SN 1982, Thái Bình)
12 - Lương Đại Thành (SN 1962, Nam Định) 
13 - Đỗ Minh Vương (SN 1990, Thái Bình)
14 - Hoàng Thế Yên (SN 1986, Thái Nguyên) 
15 - Trần Văn Lịch (SN 1986, Nam Định)
16 - Phạm Văn Công (SN 1989, Nam Định) 
17 - Đặng Văn Trường (SN 1988, Hà Nam)
18 - Lê Văn Trung (SN 1984, Hải Dương)

tàu Sunrise 689 là ở eo biển 
Singapore vào ngày 2-10. Eo 
biển Singapore rộng 16 km, 
dài 105 km, phía tây giáp eo 
biển Malacca và phía đông 
giáp biển Đông. s
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TRÀ PHƯƠNG - TÁ LÂM 

Bộ Công Thương vừa 
đưa ra dự thảo lần hai 
thông tư hướng dẫn 

quy định điều kiện bảo đảm 
an toàn thực phẩm đối với cơ 
sở sản xuất, kinh doanh bia. 
Theo đó, đối với cơ sở kinh 
doanh bia, hệ thống thông 
gió, chống nóng được lắp 
đặt phù hợp với yêu cầu bảo 
quản nhằm bảo đảm thông 
thoáng ở các khu vực, bảo 
đảm nhiệt độ nơi kinh doanh 
không quá 30 độ C.

Nếu khó áp dụng 
sẽ xem xét lại 

Trao đổi với Pháp Luật 
TP.HCM, một lãnh đạo Vụ 
Khoa học và Công nghệ (Bộ 
Công Thương) cho rằng việc 
đưa ra quy định giới hạn 
nhiệt độ này nhằm hướng 
đến điều kiện làm việc hợp 
lý cho nhân viên lao động 
cũng như bảo vệ sức khỏe 
cho họ và người tiêu dùng. 
“Người lao động không thể 
làm việc cả ngày trong cửa 
hàng nhiệt độ 35-37 độ C 
được. Người uống bia khi 
vào cửa hàng cũng mong 
muốn có một nơi thoáng mát, 
dễ chịu. Do vậy đưa ra điều 
kiện nhiệt độ cho các quán 
bia nhằm hướng đến quán 
bia đảm bảo văn minh, sạch 
sẽ, thoáng mát hơn” - vị này 
nêu quan điểm.

Về tính khả thi, vị lãnh 
đạo này cho rằng quy định 
hoàn toàn thực hiện được 
bởi với mức 30 độ C thì chỉ 
cần quạt thông gió, một vài 
quạt cây, treo tường thông 
thường cũng đảm bảo đủ 
điều kiện kinh doanh, làm 

dịu nhiệt độ xuống so với 
thực tế ở ngoài trời. “Sở dĩ 
ban soạn thảo chọn mốc 30 
độ C là mức nhiệt độ phù 
hợp, chấp nhận được; nếu 
quy định mức thấp hơn thì 
buộc các nhà hàng, địa điểm 
kinh doanh phải lắp điều hòa. 
Như vậy lại không hợp lý với 
các quán hở. Riêng với các 
quán bia vỉa hè, lòng đường, 
theo quy định quản lý đô thị 
đã cấm loại hình kinh doanh 
này, không xem đây là cơ sở 
kinh doanh được cấp phép” - 
lãnh đạo này phân tích.

Tuy nhiên, lãnh đạo này 
cũng cho rằng hiện dự thảo 
đang lấy ý kiến cộng đồng 
doanh nghiệp, bộ ngành và 
người dân. Trong trường 
hợp tỉ lệ ý kiến cho rằng 
khó áp dụng thực tế cao thì 
ban soạn thảo sẽ xem xét 
có nên loại bỏ quy định này 
hay không.

Lần đầu tiên thấy 
quy định kiểu này

Nói về quy định này trong 
dự thảo thông tư của Bộ Công 
Thương, TS Võ Trí Hảo, khoa 
Luật - Trường ĐH Kinh tế 
TP.HCM, cho rằng quy định 
quán bia không được nóng 
quá 30 độ C là không ổn. 
Theo TS Hảo, người bán bia 
phải tự biết cách tạo ra môi 
trường và điều kiện thích 
hợp để hoạt động kinh doanh 
được thuận lợi, nếu không họ 
tự đập bể nồi cơm của họ.

“Anh chỉ nên cấm cơ sở 
sản xuất, kinh doanh khi 
không đảm bảo an toàn thực 
phẩm. Ở nước ngoài, đối với 
vệ sinh an toàn thực phẩm, 
việc nhà chức trách yêu cầu 
đeo găng tay là có, những 
người làm trong bếp không 
được phép sơn móng tay vì 
trong sơn có chất độc. Còn 

quán bia không được nóng 
quá 30 độ C ai mà kiểm soát 
được. Đây là lần đầu tiên tôi 
nghe nói về quy định như 
thế” - TS Hảo nói.

Về tính khả thi, theo TS 
Hảo, với số lượng quán bia 
nhiều như thế so với lực 
lượng thanh tra thì không 
kiểm soát hết được với quy 
định thế này. TS Hảo cho 
rằng nếu đã biết khó khả thi 
mà vẫn đưa ra các quy định 
kiểu lưng chừng như thế (dù 
mới chỉ là dự thảo) sẽ dễ tạo 
ra cho dư luận những dấu hỏi 
không hay, nhất là khi nạn 
nhũng nhiễu, làm khó người 
dân, doanh nghiệp đang gây 
ra nhiều bức xúc cho xã hội. 

Theo TS Hảo, việc soạn 
thảo các văn bản quy phạm 
pháp luật và để các quy định 
ấy đi vào cuộc sống phải tốn 
nhiều tiền. “Suy cho cùng tiền 
cũng lấy từ thuế của dân mà 

Hết cấm bia vỉa hè đến 
uống bia mát dưới 30 độ C!
Nên hạn chế đưa ra những quy định khó khả thi vì tốn tiền của dân mà chẳng đi vào cuộc sống được.

Các nước xử lý văn bản pháp 
luật bất hợp lý ra sao?

Theo TS Võ Trí Hảo, ở các nước, nếu anh xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật gây ra thiệt hại thì họ có cơ 
chế kiện ra tòa hành chính để hủy văn bản đó nhưng ở 
Việt Nam chưa có cơ chế này. Trong trường hợp không 
chứng minh được văn bản đó bất hợp pháp nhưng bất 
hợp lý, các nước sẽ khởi xướng phong trào tạo áp lực 
để cách chức người ký văn bản đó. Nếu vị này không 
bị cách chức thì uy tín của anh sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Bia để cách nền... 15 cm, 
cách tường... 30 cm

Sản phẩm bia phải được đóng gói và bảo quản ở vị 
trí cách nền tối thiểu 15 cm, cách tường tối thiểu 30 cm 
và cách trần tối thiểu 50 cm. Có quy trình vệ sinh cơ sở 
và ghi nhật ký vệ sinh; các sản phẩm tẩy rửa, sát trùng 
dụng cụ kinh doanh và rửa tay phải an toàn cho kinh 
doanh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Đối với các cơ sở kinh doanh bia hơi, trang thiết bị, 
dụng cụ phục vụ kinh doanh phải được thiết kế và lắp 
đặt nhằm duy trì điều kiện bảo quản lạnh liên tục 24/24 
giờ theo mức nhiệt độ yêu cầu. Đặc biệt nhân viên xuất 
bán bia phải được trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ như 
áo, mũ, khẩu trang, găng tay; trước khi xuất bán, chiết rót 
bia hơi phải thay găng tay sạch hoặc rửa tay sát khuẩn. 
Riêng chủ cơ sở phải được khám sức khỏe và được cấp 
giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế ít 
nhất một lần/năm. Việc khám sức khỏe do các cơ sở y tế 
từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện.

(Trích Dự thảo lần hai thông tư hướng dẫn quy định 
điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh bia)

Quy định bảo đảm nhiệt độ nơi kinh doanh không quá 30 độ C của dự thảo thông tư 
rất khó khả thi. Ảnh: HTD

có. Nguồn tiền của dân không 
phải vô hạn như nước biển 
Đông. Vì thế đáng lẽ ra ông 
phải dành tiền đi giải quyết 
những cái xã hội bức xúc nhất, 
tại sao ông lại tiêu thêm tiền 
của dân mà không giải quyết 
gì cho dân?” - TS Hảo nói. 

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ 
tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước 
giải khát, băn khoăn quy định 
này thiếu tính khả thi và rất 

khó áp dụng tại Việt Nam. 
“Lực lượng nào sẽ quản lý, 
hằng ngày đi kiểm tra nhiệt 
độ của nơi bán để xử phạt?”. 

Ngoài ra ông Việt cho rằng 
khí hậu nắng nóng của Việt 
Nam cùng thói quen uống 
bia giải khát ở các quán bình 
dân, quán vỉa hè, lòng đường 
khiến quy định này rất xa vời 
và khó có thể áp dụng vào 
thực tế. s

Quy định “trên trời” !
Tôi cho rằng đây là một quy định không khả thi, chỉ nhằm 

gây khó cho các đơn vị kinh doanh bia. Thử hỏi các lực lượng 
thanh tra sẽ thực hiện quy định này thế nào? Không lẽ mỗi 
lần kiểm tra lại mang máy đo nhiệt độ như CSGT đo nồng 
độ cồn? Như ở Sài Gòn này, có biết bao nhiêu là cơ sở bán 
bia dọc các vỉa hè, tức là nhiệt độ luôn cao hơn 30 độ C thì 
lực lượng này có làm xuể không? 

Đó là chưa nói về điều kiện tự nhiên ở Sài Gòn cũng như 
nhiều tỉnh, thành phía Nam khác có hai mùa, vào mùa khô 
nhiều lúc nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, còn mùa mưa nhiều 
lúc cũng đạt mốc 35 độ C như những ngày vừa qua. Thử hỏi 
quạt cây, quạt gió nào làm hạ nhiệt xuống 30 độ được? Cho 
nên đối với những nơi có khí hậu nắng nóng của Việt Nam 
cùng thói quen uống bia giải khát ở các quán bình dân, quán 
vỉa hè, lòng đường khiến quy định này rất xa vời, khó có thể 
áp dụng vào thực tế.

Nếu quy định này áp dụng vào thực tế tôi nghĩ chắc chắn 
sẽ phát sinh tiêu cực. Ví dụ như nhà hàng của tôi ngoài khu 
vực máy lạnh thì những khu khác không bao giờ đáp ứng 

được quy định nêu trên. Nếu không muốn bị lập biên bản 
xử phạt thì chỉ còn cách “chung chi” mà thôi. 

(Một chủ nhà hàng ở quận Tân Bình, TP.HCM)

Các quán bình dân nghỉ bán?
Chẳng hiểu tại sao các ông lại nghĩ ra các yêu cầu khắt khe 

nhưng không thực tế kiểu như thế. Nhà tôi kinh doanh gia 
đình nên không làm phòng máy lạnh như dạng tiếp khách. 

Nếu dự thảo đưa vào áp dụng trong thực tế thì những quán 
như gia đình tôi hoặc quán bình dân phải nghỉ bán hay sao? 
Mà bao nhiêu cuộc sống liên quan đến cái quán bia nhỏ này 
của tôi chứ có phải ít đâu. Tôi không muốn nghĩ nhưng không 
thể không nghĩ đến việc các quy định đó nếu thực thi trên thực 
tế sẽ rất dễ phát sinh nhũng nhiễu. Đến khi đó muốn tiếp tục 
hoạt động, chúng tôi lại phải đưa tiền cho cán bộ kiểm tra. 
Trước giờ việc đưa tiền cho các lực lượng kiểm tra để bỏ qua 
lỗi không phải hiếm nhưng thông tư này đi vào hoạt động 
chúng tôi lại phải mất thêm một khoản ngoài luồng nữa. Xin 
đừng để những quy định kiểu như thế làm “miếng mồi béo bở” 
cho những cán bộ phụ trách kiểm tra không có tâm trong sạch. 

(Một chủ quán nhậu ở quận 1 TP.HCM)

Tiền đâu vào quán sang 
Các quán nhậu có máy lạnh thường giá rất cao so với thu 

nhập của người dân lao động sinh sống ở TP. Những quán 
đó thường một lần vào nhậu cũng hết hơn 1 triệu đồng. Ví 
dụ như thu nhập của tôi khoảng 5 triệu đồng/tháng, chi phí 
cho gia đình còn không đủ. Nhiều lúc làm về mệt hay lâu 
lâu bạn bè muốn tụ tập nhau cho vui thì địa điểm thường là 
các quán nhậu bình dân, vỉa hè. Quy định kiểu thế, các quán 
bình dân họ chuyển thành máy lạnh thì những người có thu 
nhập thấp như tôi đành phải mua bia về nhà uống một mình.

Những lãnh đạo, cơ quan nhà nước thường có thu nhập 
ổn định thì quy định vậy là hợp lý. Vì những người này 
toàn ngồi trong máy lạnh có bao giờ ngồi ở lề đường hay 
vỉa hè đâu. Có lẽ vì thế họ không hiểu hết được nhu cầu bé 
nhỏ của những người dân lao động chúng tôi là cũng muốn 
có một ít giây phút thoải mái với cốc bia vỉa hè trong những 
ngày nắng khát. 

Anh THANH TRÍ (công nhân KCN Vĩnh Lộc, 
huyện Bình Chánh, TP.HCM)

MINH QUý ghi

Tiếng nói người trong cuộc
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Chấn chỉnh chính 
quyền “tiếp tay” 
bán hàng dỏm
Tỉnh chỉ đạo xử lý doanh nghiệp, còn quyền 
lợi người tiêu dùng và trách nhiệm của chính 
quyền chưa thấy đề cập.

“Tỉnh Phú Yên sẽ có văn bản yêu cầu các địa phương, 
các cơ quan quản lý chấn chỉnh việc giới thiệu các doanh 
nghiệp (DN) giới thiệu sản phẩm, bán hàng cho dân. 
Tỉnh cũng yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường kiểm 
tra, xử lý nghiêm tình trạng các DN lợi dụng vào giới 
thiệu của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý để 
bán hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng”. Ngày 
7-10, ngay khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình 
trạng nông dân mua hàng dỏm, ông Trần Quang Nhất, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết như trên.

Về việc DN bán hàng kém chất lượng, ông Nhất 
nhận định: “Nếu hàng có chất lượng, DN cần gì chính 
quyền giới thiệu. Chính quyền các cấp phải hết sức 
thận trọng trong việc giới thiệu cho các DN. Đừng để 
tái diễn tình trạng dân bị lừa mua phải hàng dỏm nữa”.

Cùng ngày, ông Huỳnh Công Điềm, Phó Giám đốc 
Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản 
lý thị trường tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này sẽ 
tiến hành kiểm tra, xử lý ngay tình trạng các DN bán 
hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng. Theo ông 
Điềm, trước mắt quản lý thị trường sẽ thu nhận các sản 
phẩm kém chất lượng mà dân đã mua, kiểm tra chất 
lượng, truy xét nguồn gốc, xuất xứ để có hướng xử lý. 

Như đã thông 
tin, Công ty TNHH 
Thương mại quốc 
tế Nhật Việt (quận 
Hà Đông, TP Hà 
Nội) lợi dụng công 
văn giới thiệu của 
UBND huyện Tuy 
An để bán các sản 
phẩm sử dụng năng 
lượng mặt trời dỏm 
cho người dân. 
Công ty CP Ứng 
dụng công nghệ xanh Việt Nam (Hà Tĩnh) bán các sản 
phẩm phân bón lá, thuốc tăng trọng chăn nuôi trái phép 
với giá cao vì có sự giới thiệu của cấp trên. Khi phát 
hiện mua sản phẩm dỏm, người dân mang đến xã “bắt 
đền” vì cho rằng họ tin tưởng vào giới thiệu của chính 
quyền nên mua phải đồ dỏm, đồ đắt… 

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở VH-
TT&DL tỉnh Phú Yên, nói: “Công ty Nhật Việt đã 
lợi dụng việc xin phép quảng cáo trên băng rôn để tổ 
chức bán hàng tại nhiều điểm là trái với quy định của 
pháp luật. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tuy An 
phải kiểm tra, xử lý”. 

Còn ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Nông 
nghiệp (Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên), cho biết Sở 
đã yêu cầu đại diện Công ty CP Ứng dụng công nghệ 
xanh Việt Nam đến làm việc, yêu cầu dừng ngay việc 
bán sản phẩm thuốc tăng trọng chăn nuôi (ảnh) từ 
ngày 7-10. TẤN LỘC

Nha nuoc-Cong dan

LÊ PHI

“Các đơn vị vẫn 
còn chậm trễ 
trong cấp giấy 

phép, kéo dài việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho dân. Các sở còn ách 
tắc, rời rạc khi phối hợp để 
giải quyết công việc. Dân 
vẫn chưa hài lòng về chất 
lượng phục vụ của các đơn 
vị nên cần phải khắc phục 
ngay, không thể để tình trạng 
này tiếp tục diễn ra…”. Ngày 
7-10, ông Trần Thọ, Bí thư 
Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì 
hội nghị mở rộng chỉ đạo 
như trên.

Theo ông Võ Công Chánh 
(Giám đốc Sở Nội vụ TP), thời 
gian qua TP đã xử lý 40 trường 
hợp cán bộ, công chức, viên 
chức vi phạm Chỉ thị 29 của 
Thành ủy Đà Nẵng về “Năm 
xây, ba chống”. (Năm xây: 
trách nhiệm, chuyên nghiệp, 
trung thực, kỷ cương, gương 
mẫu và ba chống là: quan 
liêu, tiêu cực, bệnh hình thức).

Ông Chánh khẳng định: 
Còn một bộ phận công chức 
của TP chưa hoàn thành trách 
nhiệm và nhiệm vụ được 
giao. Một số sở, ngành còn 
gây khó khăn để công dân 
đi lại giải quyết thủ tục hồ 
sơ nhiều lần. “Cuối tháng 
10-2014, Sở Nội vụ sẽ trình 
TP về quy định thời gian giải 
quyết các thủ tục hành chính 
cụ thể cho từng sở, ngành để 
có chế tài xử lý khi vi phạm” 
- ông Chánh nói.

Báo cáo về việc xây nhà 
trái phép để chờ bồi thường 
tại Dự án quy hoạch đường 
vành đai phía Nam, ông Lê 
Văn Toàn (Bí thư Huyện ủy 
Hòa Vang) cho biết đã phát 
hiện và xử lý nghiêm một 
loạt đảng viên, cán bộ, công 
chức. “Việc xây dựng trái 

phép ồ ạt tại dự án này là do 
cán bộ, người dân và người 
được giao thi hành công vụ 
bắt tay với nhau” - ông Toàn 
báo cáo. 

Theo đó, người dân và cán 
bộ đảng viên sống tại xã Hòa 
Phước, Hòa Châu (huyện Hòa 
Vang) đã lén lút xây dựng, cơi 
nới nhà cửa trái phép cả ngày 
lẫn đêm, còn đội quy tắc đô 
thị của huyện thì làm ngơ. 
Những người xây nhà trái phép 
này có đảng viên đang công 
tác tại địa phương, công tác 
tại Sở Công Thương, UBND 
quận Thanh Khê, Sơn Trà… 

chỉ để chờ đập phá, nhận tiền 
bồi thường. Cá biệt, trong chín 
trường hợp xây dựng trái phép 
ở xã Hòa Châu thì có đến sáu 
đảng viên vi phạm… “Chúng 
tôi chỉ đạo kiên quyết xử lý 
nghiêm đối với các đảng viên, 
cán bộ công chức vi phạm với 
nhiều mức như cách chức, 
cảnh cáo, khiển trách” - ông 
Toàn thông tin.

Ông Trần Thọ chỉ đạo: 
Các đơn vị phải kiên quyết, 
xử lý không nương nhẹ với 
những người sai phạm. Lãnh 
đạo các đơn vị phải thường 
xuyên kiểm tra đột xuất về 

giờ giấc, tinh thần làm việc 
và thái độ, tác phong của cán 
bộ công chức đối với người 
dân để chấn chỉnh, xử lý kịp 
thời. s

Cán bộ xây nhà trái
phép chờ bồi thường
Dân Đà Nẵng chưa hài lòng về chất lượng phục vụ của các sở.

“Về dự án Khu công nghệ thông tin tập trung, đến 
quý I-2015 nếu Tập đoàn Rocky Lai & Asscociates không 
tiếp tục triển khai thì TP kiên quyết thu hồi dự án và 
để cho đơn vị khác làm chứ không thể để dự án “đứng 
bánh” như hiện nay. TP rất chia sẻ với nhà đầu tư nhưng 
chia sẻ mãi mà không làm thì phải chấm dứt thôi… 
Không triển khai nhưng nhà đầu tư lại đi đào đất cao 
lanh trong dự án chở đi bán vào ban đêm, chính quyền 
huyện Hòa Vang và công an bắt được. Như vậy là họ 
ăn trộm đất và bị xử phạt 120 triệu đồng về hành vi 
này” - bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Dự án “thung lũng silicon” ở Đà Nẵng đang là khu đất hoang và chủ đầu tư lại lấy đất 
cao lanh đi bán. Ảnh: LÊ PHI 

Phải chi gấp đôi khi 
vào tòa nhà trung 
tâm hành chính 

Ông Võ Duy Khương, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
TP Đà Nẵng, cho biết: Hiện TP 
Đà Nẵng phải chi cho việc vận 
hành tòa nhà hành chính. Kể 
từ khi các sở, ban ngành được 
đưa vào tòa nhà này thì chi từ 
ngân sách tăng gấp đôi so với 
khi các sở, ban ngành chưa vào. 

Tiêu điểm

Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa xử phúc thẩm, bác yêu 
cầu đòi hơn 1 tỉ đồng “thù lao” để đi kiện giùm quyết định 
hành chính về bồi thường giải tỏa.

Theo hồ sơ, tháng 5-2011, vợ chồng ông LVTr ủy quyền 
tại phòng công chứng cho hai ông NVT và NNB đi khiếu 
nại, khởi kiện quyết định hành chính của UBND huyện Tân 
Thành về bồi thường, hỗ trợ. Dựa trên hợp đồng này, giữa 
hai bên ký thỏa thuận nếu bên nhận ủy quyền khiếu nại thành 
công thì được hưởng thù lao 60% số tiền được tăng thêm từ 
việc khiếu nại có được. Sau đó, UBND huyện Tân Thành đã 
ra quyết định hỗ trợ, bồi thường bổ sung, tăng thêm hơn 1,7 
tỉ đồng nhưng vợ chồng ông Tr. không thực hiện thỏa thuận.

Còn theo vợ chồng ông Tr., hai ông trên đã tự ý vào nhà 
đề nghị vợ chồng ông bà ủy quyền cho đi kiện. Ngoài vợ 

chồng ông còn có 18 hộ nữa cùng ký vào văn bản do ông 
T., ông B. đưa. Hợp đồng ủy quyền không có thù lao, nếu 
thắng kiện thì hai ông T. và B. nhận được 60% tổng số tiền 
bồi thường tăng thêm. Nhưng thực tế, hai ông có khởi kiện 
quyết định của huyện không thì vợ chồng ông Tr. không biết, 
không nhận được giấy tờ nào của tòa án, không thấy thuê 
luật sư. Hai vợ chồng ông Tr. phải tự đi khiếu nại, nộp đơn 
khởi kiện hành chính. Trong thời gian ông bà đi khiếu nại, 
một số hộ dân khác cũng khiếu nại và đã được xử thắng. 
Do đó, việc của gia đình ông Tr. cũng được giải quyết mà 
không phải do công của hai ông T. và B. Vợ chồng ông Tr. 
chỉ đồng ý hỗ trợ tiền xăng xe, ăn uống cho cả hai.

Tháng 6-2014, TAND huyện Tân Thành xử sơ thẩm đã 
tuyên ông T. và ông B. thắng kiện. Tòa cho rằng văn bản 

thỏa thuận trên là có cơ sở nên tuyên buộc vợ chồng ông Tr. 
phải trả hơn 1 tỉ đồng cho nguyên đơn.

Sau đó, vợ chồng ông Tr. làm đơn kháng cáo. 
TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng hợp đồng ủy quyền 

được lập xác định là không có thù lao. Việc ghi số tiền thù 
lao 60% số tiền bồi thường tăng thêm đã bị công chứng viên 
không chấp nhận từ khi lập hợp đồng. Tòa cũng bác việc 
giấy thỏa thuận được lập sau khi ký hợp đồng công chứng ủy 
quyền, có căn cứ khẳng định hai ông T. và B. đã tự đến nhà vợ 
chồng ông Tr. để “mời” cho phép hai ông được đi kiện thay.

Mặt khác, tòa khẳng định việc bồi thường thêm là do cơ 
quan chức năng huyện, tỉnh họp và xét chung cho toàn dự 
án, không phải do quá trình khởi kiện của ông Tr. nên sửa 
án như trên. TRÙNG KHÁNH

Bác vụ đòi 1 tỉ đồng thù lao đi kiện giùm
Việc ghi thù lao 60% đã bị công chứng viên không chấp nhận.
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CẨM TÚ 

Không làm sai giấy phép 
nhưng vẫn bị đình chỉ 
thi công và bị cắt điện, 

nước. Đó là thực tế đang xảy 
ra tại công trình số 6/20 Tân 
Hóa, phường 1, quận 11 mà 
Pháp Luật TP.HCM ngày 7-10 
đã phản ánh trong bài “Phạt 
xây sai phép: Còn làm khó 
dân”. Dù thanh tra xây dựng 
(TTXD) đã nhận sai, hủy bỏ 
biên bản vi phạm nhưng UBND 
phường 1, quận 11 vẫn cương 
quyết đình chỉ công trình với 
lý do “chờ hỏi quận”. 

. Phóng viên: Đội trưởng 
đội TTXD địa bàn quận 11 
đã có văn bản nhìn nhận việc 
lập biên bản công trình trên 
là chưa đúng. Do đó đơn 
vị này đã hủy biên bản vi 
phạm, đề nghị phường thu 
hồi quyết định đình chỉ thi 
công. Hiện nay phường đã 
làm đến đâu? 

+ Bà Nguyễn Thị Thu 
Vân, Phó Chủ tịch UBND 
phường 1, quận 11: Phường 
đã gửi công văn hỏi ý kiến 
của quận, trong thời gian này 
công trình vẫn bị cắt điện, 
nước. Nội dung phường hỏi 
quận là vấn đề nội bộ nên 
không thông tin được (!?). 

. Lý do gì mà phường phải 
hỏi quận trong khi về nguyên 
tắc nơi nào ban hành quyết 
định đình chỉ thì nơi đó có 
trách nhiệm thu hồi?

+ Vì trường hợp nhà này có 
nhiều vướng mắc chứ không 
phải đơn giản.

. Cụ thể là vướng mắc nào? 
+ Chẳng hạn công văn 

của TTXD đề nghị phường 
thu hồi quyết định đình chỉ 
là đã đủ căn cứ pháp lý để 
phường thực hiện chưa? Nếu 
chưa đúng thì ai chịu trách 
nhiệm? Rồi công trình này 
được cấp phép xây dựng 
mới hay sửa chữa cải tạo, 
vì mỗi loại giấy phép thì 
có quy định khác nhau khi 
xây dựng… 

. Vậy lúc ký quyết định 
đình chỉ thi công theo biên 

bản vi phạm do cán bộ TTXD 
lập, phường có những băn 
khoăn như vậy không? 

+ Theo quy chế phối hợp 
tại Quyết định 58/2013 thì 
chủ tịch UBND phường ký 
quyết định đình chỉ thi công 
nên phường thực hiện, không 
có băn khoăn hay lo ngại gì. 

. Vậy công trình này tiếp 
tục bị đình chỉ tới bao giờ? 

+ Khi nào quận có công 
văn trả lời thì phường sẽ 
thông tin cho chủ đầu tư. 
Phường sẽ thực hiện theo 
đúng chỉ đạo của quận vì 
phường trực thuộc quận. 
Quận bảo như thế nào thì 
phường làm như thế đó, bảo 
hủy quyết định đình chỉ thì 
phường sẽ thực hiện. 

. Xin cám ơn bà. s

“Bom khí” phá đường ven 
kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

“Các lỗ 
thoát khí 
trên các nắp 
giếng nhỏ, 
lại thiếu hệ 
thống thoát 
khí ngang 
nên khi mưa 
lớn, kéo dài 
làm áp lực 
khí trong 
giếng tăng 
đột ngột, 
phát nổ gây biến dạng mặt đường”. Ngày 7-10, tổ công 
tác liên ngành của TP.HCM xác định nguyên nhân 
như trên gây ra hiện tượng nổ mặt đường Hoàng Sa, 
phường Đa Kao, quận 1.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, ngày 16-6 đã 
xảy ra vụ nổ, gây nứt mặt đường Hoàng Sa một đoạn 
dài 2 m. Người dân khu vực cho hay thời điểm đó có 
mưa lớn và đột nhiên thấy các tia nước phun lên miệng 
giếng với áp lực rất mạnh. Một lát sau có tiếng nổ vang 
lên, đẩy bung nắp cống và làm lún nứt một đoạn mặt 
đường quanh miệng giếng. 

Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay đã xảy ra 14 
lần nổ khí gây sụp lún, biến dạng mặt đường và bật 
nắp hố ga ở các giếng tách dòng của dự án vệ sinh môi 
trường, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Có sự trùng hợp 
là các sự cố chỉ xảy ra vào mùa mưa. Cảnh sát PCCC 
TP.HCM đã loại trừ nguyên nhân nổ do khí metan bởi 
nguồn nhiệt trong các giếng không có, nồng độ metan 
trong giếng khó đạt đến ngưỡng cháy, nổ. 

Sau khi xác định được nguyên nhân, tổ công tác kiến 
nghị cần có biện pháp thông gió, thông khí tức thời như 
khoan thêm lỗ ở nắp hố ga, thay thế 12 nắp giếng trên 
đường Trường Sa và Hoàng Sa. Về lâu dài cần bổ sung hệ 
thống thoát khí ngang cho tuyến cống bao... M.PHONG

Cầu Sài Gòn 2 đội giá hơn 
18 tỉ đồng

(PL)- “Việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết 
kế dự toán xây dựng ở các dự án xây dựng đường liên 
tỉnh lộ 25B giai đoạn 2 (nay là đường Đồng Văn Cống) 
và xây cầu Sài Gòn 2 có nhiều sai sót, làm tăng giá 
thầu lên hơn 22 tỉ đồng” - Thanh tra Bộ Xây dựng vừa 
có kết luận như trên.

Cả hai dự án trên (đều đã được đưa vào khai thác) do 
Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) làm 
chủ đầu tư. Riêng dự án cầu Sài Gòn 2 được đánh giá có 
nhiều điểm son khi hoàn thành vượt tiến độ, giảm tổng 
mức đầu tư so với mức được duyệt. Tuy nhiên, Thanh 
tra Bộ Xây dựng xác định CII và các đơn vị liên quan 
đã tính sai khối lượng ở một số hạng mục, dự toán áp 
nhầm hao phí ca máy… làm tăng giá gói thầu ở dự án 
cầu Sài Gòn 2 lên hơn 18 tỉ đồng; còn dự án đường liên 
tỉnh lộ 25B, giai đoạn 2 tăng gần 4,3 tỉ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu 17 đơn vị thiết kế, 
thi công, giám sát ở hai dự án này kiểm điểm, rút kinh 
nghiệm các cá nhân liên quan. Riêng CII phải điều 
chỉnh dự toán các gói thầu vượt để làm cơ sở thanh 
quyết toán. M.PHONG

Ba tháng cứu gần 1.500 thú 
rừng quý hiếm

(PL)- “Trong ba tháng qua, Trạm cứu hộ động vật 
hoang dã (ĐVHD) Củ Chi -TP.HCM đã tiếp nhận và 
cứu hộ gần 1.500 cá thể ĐVHD quý hiếm. Trong đó 
đã có 1.000 cá thể được trả về tự nhiên”, ngày 7-10, 
Tổ chức cứu hộ ĐVHD War cho biết. 

Theo ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc Tổ chức War, 
đây là con số ĐVHD được cứu hộ đạt mức kỷ lục tại 
Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi trong nhiều năm qua. Các 
loài ĐVHD được tiếp nhận (từ lực lượng cảnh sát môi 
trường - kiểm lâm và một số người dân tự nguyện giao 
nộp) gồm vượn đen má vàng, chà vá chân xám, gấu 
ngựa, mèo rừng, tê tê, rùa núi vàng, vẹt ngực đỏ… 

Đặc biệt lần đầu tiên Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi tiếp 
nhận và cứu hộ thành công một cá thể niệc mỏ vằn. Theo 
sách đỏ Việt Nam, đây là loài chim quý hiếm đang bị 
đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp. TRUNG THANH

 PhạT xây Sai PhéP: còn làm khó dân

Sai nhưng nhất 
quyết không sửa!
Lãnh đạo Sở Xây dựng: “Phường có trách nhiệm và thẩm quyền thu hồi 
quyết định đình chỉ thi công, không việc gì phải xin ý kiến UBND quận cả”.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: 

Tôi sẽ ký công văn đề nghị 
thu hồi quyết định đình chỉ

Trong cuộc họp giao ban với đội trưởng, đội phó các 
đội địa bàn sáng 6-10, tôi đã yêu cầu giải quyết rốt ráo vụ 
việc này. Theo đó, phải cho phép công trình tiếp tục thi 
công, không xử lý là vi phạm xây dựng. 

Tôi đã tiếp xúc với nhà thầu thi công và đánh giá cao 
giải pháp kỹ thuật của họ. Công trình này trước mắt sử 
dụng vật liệu trung gian, sau đó mới tháo dỡ thay vì phải 
tháo dỡ hết toàn bộ trước khi xây dựng mới như cách bình 
thường. Tôi rất tin tưởng vào năng lực và phương pháp 
thực hiện của nhà thầu này. 

Phải nhìn nhận là anh em TTXD có quan điểm chưa đúng 
nên ban đầu mới lập biên bản công trình trên xây dựng 
sai phép. Về phía cơ quan TTXD thì đã giải quyết xong, 
vấn đề đang nằm ở UBND phường. Sở Xây dựng sẽ tiếp 
tục có công văn do chính tôi ký nếu cần thiết gửi phường 
và quận đề nghị thu hồi quyết định đình chỉ thi công. 

Họ đã nói

Xử lý cán bộ lập 
biên bản sai

Theo quy chế phối hợp, 
TTXD lập biên bản vi phạm 
và phường có trách nhiệm ký 
quyết định đình chỉ thi công. 
Khi biên bản vi phạm sai, bị 
thu hồi thì không còn căn cứ để 
đình chỉ thi công, do đó UBND 
phường có trách nhiệm và thẩm 
quyền thu hồi quyết định đình 
chỉ thi công. Không việc gì mà 
phường phải xin ý kiến UBND 
quận cả. Kể cả nếu người dân 
kiện đòi bồi thường thiệt hại 
do quyết định hành chính gây 
ra thì phường cũng phải chấp 
nhận, nếu không thì đừng ký. 

Sở sẽ xem xét trách nhiệm 
cán bộ TTXD lập biên bản công 
trình này.  Tại sao có chuyện như 
vậy? Một là do trình độ, hai là 
do đạo đức. Và dù lý do gì đi 
nữa thì cũng không để người 
dân thiệt thòi. Cứ để như vậy, 
nếu người dân có suy nghĩ bị 
cán bộ nhũng nhiễu thì cũng 
khó trách họ. 
Ông TRẦN TRỌNG TUẤN, Giám đốc 

Sở Xây dựng TP.HCM
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Phạt xây sai phép: Còn làm khó dân 
Có trường hợp không vi phạm gì nhưng cũng bị đình chỉ thi công, cắt điện, nước.CẨM TÚ

N ếu xây nhà lố tầng, lấn 
lộ giới, tăng diện tích 
so với giấy phép… thì chủ đầu tư bị xử phạt vi phạm xây dựng là hiển nhiên. Nhưng có những trường hợp công trình không vi phạm hoặc chỉ đổi mái ngói thành mái tôn cũng bị khép là sai phép, bị đình chỉ thi công hàng tháng trời.

Chưa dỡ nhà cũ 
cũng bị quy sai phép

Sau khi xin phép xây dựng cho căn nhà 6/20 Tân Hóa, phường 1, quận 11, chủ đầu tư là bà Phan Thị Ngọc Mai cho nhà thầu bắt đầu thi công. Mới xây được ít ngày, công trình bị Đội Thanh tra xây dựng (TTXD) địa bàn quận 11 lập biên bản vi phạm rồi yêu cầu ngừng thi công vì đã xây dựng sai phép. Sau đó UBND phường ra quyết định đình chỉ thi công công trình do “đã tách rời liên kết giữa các móng cũ cột cũ, đã thi công 10 hố móng, cắt một phần tường lắp cột và đà kiềng nhưng chưa tháo dỡ toàn bộ công trình cũ theo giấy phép xây dựng mới”. UBND phường 1 cũng yêu cầu các ngành điện, nước ngừng cấp điện, nước cho công trình. Quá ngạc nhiên trước quyết định này, bà Mai đề nghị phường chỉ rõ bà đã xây dựng sai giấy phép như thế nào, căn cứ pháp lý để phường đình chỉ thi công. Tuy nhiên, UBND phường 1 cho hay việc xác lập hành vi vi phạm xây dựng không phải do phường thực hiện nên phường không có chức năng giải quyết! 
“Đọc hết các nghị định, thông tư về xử phạt vi phạm xây dựng, tôi không thấy điều khoản nào nói chưa tháo dỡ công trình cũ là xây sai giấy phép hay có quy định nào bắt buộc phải tháo dỡ công trình 

Sổ  tay

Pháp luật khó hay lòng người khó?
Bày tỏ với Pháp Luật TP.HCM, nhiều người dân đang xây nhà cho hay ngán nhất là việc bị kiểm tra xây dựng công trình. Những người làm sai ngán ngại còn dễ hiểu, đằng này những người xây nhà đúng phép cũng không hài lòng về thái độ một bộ phận cán bộ thanh tra. Đầu tiên là thái độ tiếp xúc với dân khi làm nhiệm vụ. Người dân có khi cả đời mới xây một ngôi nhà và không phải ai cũng hiểu biết hết pháp luật để thực hiện đúng. Nhưng dù dân đúng hay sai thì cán bộ nhà nước vẫn phải hết sức mẫu mực trong hành xử. “Mấy chú đó đều tuổi con cháu tôi nhưng thay vì chỉ dẫn cho tôi sai chỗ nào để tôi tâm phục, khẩu phục thì họ quát mắng, nạt nộ như thể tôi là tội phạm” - một người dân ấm ức kể lại. 

Thứ nữa, cách vận dụng pháp luật để xử phạt của cán bộ thanh tra và cơ quan có thẩm quyền cũng gây nhiều bức xúc. Có những hành vi khi bị cơ quan chức năng xử phạt là xây dựng sai phép, chủ nhà không khỏi ngỡ ngàng. Chủ nhà không đủ tiền hoặc chưa có nhu cầu xây nhà theo nhà mẫu nên chưa xây đủ số tầng cũng bị phạt. Kiến trúc công trình có balcon nhưng chủ nhà chưa làm cũng bị phạt. Rồi chủ nhà để tiết kiệm kinh phí nên bằng giải pháp kỹ thuật công trình cũ được giữ lại một phần cũng bị phạt… Trên thực tế những cái gọi là “vi phạm” trên chẳng ảnh hưởng gì đến quy hoạch, không gian công cộng hay nhà lân cận nhưng vẫn bị bắt lỗi, bị đình chỉ thi công. Nghịch lý ở chỗ thậm chí chủ nhà không biết phải khắc phục như thế nào, trong khi cán bộ thanh tra cũng chẳng thèm hướng dẫn mà chỉ chăm chăm lập biên bản xử phạt.Pháp luật là do con người đặt ra và pháp luật không thể lường hết từng chi tiết khi áp dụng vào cuộc sống. Muốn xã hội phát triển, con người không chỉ cứ máy móc thực hiện một cách cứng nhắc mà phải biết phản biện, biết vận dụng phù hợp rồi thay đổi những quy định lỗi thời, không khả thi.  CẨM TÚ

Căn nhà 6/20 
Tân Hóa, 
phường 1, 
quận 11 bị 
đình chỉ thi 
công vì lý 
do chủ nhà 
chưa tháo dỡ 
hết nhà cũ 
nên bị xem 
là sai phép. 
Ảnh: C.TÚ

cũ mới được xây mới. Việc tách rời liên kết các móng cũ, cắt một phần tường lắp cột đà kiềng… là giải pháp thi công của nhà thầu. Giấy phép xây dựng không đề cập tới và TTXD cũng không có quyền can thiệp vào giải pháp thi công” - bà Mai trình bày. Sau khi bà Mai gửi đơn khiếu nại, Sở Xây dựng TP đã cử một tổ thanh tra cơ động đến kiểm tra thực tế. Kết quả, tổ thanh tra nhận định việc đình chỉ thi công công trình trên là không có cơ sở. “Công trình đã bị đình chỉ gần một tháng nay làm tôi bị ảnh hưởng đủ mọi thứ. Oan 

ức nhất là bỗng nhiên tôi trở thành người vi phạm pháp luật trong khi không làm gì sai” - bà Mai bày tỏ. 
Ngày 29-9, Đội TTXD địa bàn quận 11 có văn bản gửi UBND phường 1 nêu rõ: Căn cứ Thông tư 02/2014 của Bộ Xây dựng, việc chủ đầu tư thi công công trình mới trong khi chưa tháo dỡ hoàn toàn công trình cũ chưa được quy định là sai phép. Do đó, Đội TTXD địa bàn quận 11 đã hủy biên bản vi phạm lập trước đó, đồng thời đề nghị UBND phường 1 hủy bỏ quyết định đình chỉ thi công do phường lập. Tuy nhiên, đến ngày 2-10, trả lời 

bà Mai, UBND phường lúc thì cho biết sẽ đề nghị cung cấp lại điện, nước (nhưng đến nay vẫn chưa thấy), lúc thì bảo đang chờ ý kiến quận! 
Đổi mái ngói thành mái tôn: Phạt

Trường hợp của ông Đào Ngọc Xuân Hoài, chủ đầu tư công trình 320/5 Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú còn căng thẳng hơn. Căn nhà trên đã xây dựng hơn 70% nhưng bị đình chỉ thi công 20 tháng nay, dẫn tới khiếu nại, kiện cáo kéo dài. 
Công trình trên thuộc khu nhà ở cán bộ công nhân viên 

đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 với quy mô ba tầng, lợp mái ngói và có khoảng lùi. Công trình đang xây dựng thì UBND phường Tân Quý lập biên bản vi phạm với lý do “xây dựng sai thiết kế được duyệt và thay đổi kiến trúc mặt đứng công trình”. Cụ thể, ông Hoài cho xây một trệt, một lầu và mái che cầu thang (tức là chỉ xây hai tầng thay vì ba tầng như thiết kế được duyệt) còn mái ngói thì đổi thành mái tôn. Sau đó công trình bị đình chỉ thi công, cắt điện, nước cho đến nay. 
Tại văn bản hướng dẫn xử phạt đối với trường hợp này, 

Sở Xây dựng cho hay công trình chưa hoàn thiện, chưa đưa vào sử dụng nên chưa đủ cơ sở để xác định chủ đầu tư xây ít hơn một tầng so với thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, Sở Xây dựng bổ sung một hành vi vi phạm là “công trình chưa xây balcon tại phía trước là sai kiến trúc mặt đứng”. Gộp các ý kiến của phường và sở, công trình này có hai “lỗi” vi phạm là chưa làm balcon, đổi mái ngói thành mái tôn. Với những căn cứ trên, tòa án quận Tân Phú xử ông Hoài thua kiện. Không đồng ý, ông Hoài đang kháng cáo bản án trên. ▲Cấm đường Nguyễn Huệ để làm phố đi bộ(PL)- “Kể từ ngà y 11-10 sẽ hạn chế tất cả các loại xe lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM (đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) để nâng cấp, sửa chữa” - ngày 6-10, Sở GTVT TP.HCM thông báo.Đường Nguyễn Huệ đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi đã được thi công (và cùng với đoạn vừa nêu) sẽ được nâng cấp, cải tạo thành phố đi bộ đầu tiên ở TP.HCM. Theo dự kiến, việc cấm đường ở đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng sẽ kéo dài đến cuối tháng 4-2015. Trong thời gian cấm đường, Sở GTVT khuyến cáo người dân có thể chọn nhiều lộ trình khác thay thế cho đoạn cấm. 

Theo đó, nếu từ tây sang đông có thể chọn một trong bốn lộ trình như sau: Lộ trình 1: Vòng xoay Quách Thị Trang → Hàm Nghi → Hồ Tùng Mậu → Võ Văn Kiệt → Tôn Đức Thắng → vòng xoay Công trường Mê Linh → Hai Bà Trưng → Công trường Lam Sơn; Lộ trình 2: Vòng xoay Quách Thị Trang → Lê Lợi → Pasteur → Lý Tự Trọng → Đồng Khởi → Công trường Lam Sơn; Lộ trình 3: Vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương → Lý Tự Trọng → Đồng Khởi → Công trường Lam Sơn; Lộ trình 4: Vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương → Nguyễn Thị Nghĩa → Nguyễn Thái Học → Trần Hưng Đạo → Hàm Nghi → Hồ Tùng Mậu → 

Võ Văn Kiệt → Tôn Đức Thắng → Vòng xoay Công trường Mê Linh → Hai Bà Trưng → Công trường Lam Sơn.Theo hướng ngược lại từ đông sang tây cũng có thể chọn: Lộ trình 1: Lê Thánh Tôn → Đồng Khởi → Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Vòng xoay Quách Thị Trang → Lê Lai; Lộ trình 2: Lê Thánh Tôn → Hai Bà Trưng → Nguyễn Du → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Lê Lợi → Vòng xoay Quách Thị Trang → Lê Lai hoặc Lộ trình 3: Lê Thánh Tôn → Hai Bà Trưng → Vòng xoay Công trường Mê Linh → Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Vòng xoay Quách Thị Trang → Lê Lai. KP

Đừ ng quá  má y mó c khi vậ n dụ ng luậ tTheo Thông tư 02/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định 121/2013 về xử phạt vi phạm xây dựng, hành vi xây dựng sai phép được hiểu là “sai một trong các nội dung của giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế được cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu kèm theo giấy phép”. Chính vì quy định này nên có nhiều cách hiểu khác nhau khi xem xét về hành vi sai phép. Nếu cứng nhắc thì chủ đầu tư làm khác bất cứ 

điều gì so với bản vẽ cũng bị phạt, như bản vẽ có cửa sổ mà không làm cửa sổ, cho ba tầng mà xây hai tầng. 
Tuy nhiên, quan điểm của tôi nếu xử như vậy là máy móc và làm khó người dân. Khi nào chủ đầu tư xây lố diện tích, chiều cao, vi phạm khoảng lùi… thì mới nên xem là sai phép. Còn họ làm ít hơn hoặc có thay đổi mặt ngoài nhưng không ảnh hưởng tới ai thì thôi.

Đội trưởng một đội TTXD địa bàn

Mỗi khi mưa lớn thường có những tia 
nước phun mạnh từ các hố ga trên đường 
Hoàng Sa, Trường Sa và đã có trường 
hợp hất văng nắp hố ga. Ảnh: MP

Dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2 tốn 524 triệu USD 
(PL)- UBND TP.HCM vừa phê duyệt kinh phí thực hiện 

dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2. Tổng số 
tiền thực hiện giai đoạn 2 là 542 triệu USD, trong đó vốn 
vay ODA là 450 triệu USD, số còn lại từ nguồn vốn đối 
ứng của TP.

Dự án gồm các hạng mục chính: Xây tuyến cống bao từ 
giếng Bờ Đông đến Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị 
Nghè tại quận 2 (đường kính 3.200 mm, dài 8 km); xây nhà 

máy xử lý nước thải công suất 480.000 m3/ngày; xây mạng 
lưới cống thoát nước cấp 2, cấp 3 và hệ thống đấu nối hộ 
gia đình tại quận 2… 

Sau khi giai đoạn 2 hoàn thành, nguồn nước thải sinh hoạt 
trong lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và quận 2 sẽ được xử 
lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thải ra môi trường. Dự án 
sẽ khởi công trong năm 2015 và hoàn thành sau năm năm 
thi công. MINH QUý
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Lốc làm đổ cây cao su,  
người dân mất trắng

Hàng trăm hecta cao su của người dân ở hai xã Minh 
Lập và Quang Minh (huyện Chơn Thành, Bình Phước) 
phải bị đốn bỏ sau trận lốc vào chiều tối 4-10 vì bị gãy 
đổ. Tại hiện trường, hàng ngàn cây cao su đã cho mủ 5-7 
năm chỉ còn trơ lại gốc. Trung bình 1 ha cây cao su đang 
cho mủ, người dân thu nhập khoảng 60 triệu/tháng, thế 
nhưng bây giờ tất cả rừng cao su chỉ đem bán củi vụn 
50.000-100.000 đồng/cây.

Ông Phạm Hữu Phước ở ấp 1 xã Minh Lập bị mất 
trắng hơn 5 ha. Tất cả rừng cao su của ông bị đốn sạch 
sau cơn lốc. Khi chúng tôi đến, một nhóm thợ đang cưa 
cây cao su bị ngã gãy thành nhiều khúc gỗ chừng 1 m, 2 
m. Xung quanh là khung cảnh ngổn ngang cành lá, gốc 
rễ cây. “Bây giờ mọi thứ đành phải bán củi. Kiếm được 
đồng nào hay đồng nấy thôi. Nhìn cảnh tượng chúng tôi 
rất đau lòng” - ông Phước nói. PHƯỚC TĨNH

Xe máy chở nước đá quá hãi
Sáng 7-10, trên đường Nguyễn 

Xí (phường 26, quận Bình Thạnh, 
TP.HCM) có người đàn ông đi xe 
máy chở nhiều bao nước đá chất 
cao quá đầu, không ràng buộc mà 
vẫn chạy vô tư trên đường (ảnh). 
Nhiều người đi đường thấy cảnh 
này đều lắc đầu ngao ngán trước 
sự liều lĩnh của người chạy xe 
máy. Kiểu chở hàng trên rất nguy 
hiểm vì những bao nước đá có 
thể rơi xuống gây tai nạn bất kỳ 
lúc nào. Đề nghị cơ quan chức 
năng thường xuyên kiểm tra, xử lý những vi phạm như thế 
này. VĂN THẢO

Báo Pháp Luật TP.HCM đã chuyển đến các cơ 
quan chức năng những đơn, thư sau đây nhưng hơn 
30 ngày vẫn chưa nhận được văn bản trả lời:

l Không được giao đất theo hợp đồng. Theo 
đơn của bà Nguyễn Hoàng Nhật Lệ (61 Lê Hồng 
Phong, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), năm 2004 
bà đăng ký mua một lô đất thuộc khu đô thị mới 
Phú Mỹ An, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành 
Sơn) theo hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng với 
Công ty Đầu tư và Xây dựng 579. Ngay sau khi ký 
hợp đồng, bà đã đóng 50% tổng giá tiền của lô đất. 
Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì thời gian dự 
kiến bàn giao đất cho khách hàng là ngày 31-8-
2005. Tuy nhiên, đến nay đã gần cuối năm 2014 
nhưng bà vẫn chưa được giao đất. Mặc dù bà đã 
nhiều lần gửi đơn khiếu nại nhưng suốt 10 năm nay 
công ty này không có bất kỳ một văn bản nào phản 
hồi cho bà biết.

Đơn của bà Nguyễn Hoàng Nhật Lệ đã được 
báo chuyển đến Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 
579 (tầng 9-1-tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 Hùng 
Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào ngày 
28-8.

l Giá bán đấu giá tài sản thi hành án (THA) 
không đúng với giá thị trường. Theo đơn của bà 
Huỳnh Tú Lan (187D Bà Hom, phường 13, quận 6, 
TP.HCM), nhà của bà đang ở là tài sản bị đem bán 
đấu giá để THA. Căn nhà được Công ty TNHH Đầu 
tư dịch vụ thẩm định Đông Nam Á thẩm định giá chỉ 
hơn 3 tỉ đồng. Theo bà thì việc định giá như vậy là 
không đúng với giá thực tế trên thị trường làm ảnh 
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Đơn của bà Huỳnh Tú Lan đã được báo chuyển 
đến chi cục trưởng Chi cục THA dân sự quận 6, 
TP.HCM vào ngày 28-8.

l Quân nhân hy sinh chưa được công nhận 
liệt sĩ. Theo đơn của ông Nguyễn Thành Chính 
(tổ 7, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội), 
anh ruột của ông tình nguyện tham gia bộ đội và hy 
sinh tháng 10-1951 khi đang trên đường hành quân. 
Hiện nay, phần mộ của anh trai ông đang nằm tại 
Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Quảng Minh, huyện Mê 
Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình ông đã gửi rất nhiều 
đơn yêu cầu xác nhận liệt sĩ cho anh mình nhưng 
đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Gia 
đình ông chỉ có một mong muốn duy nhất là anh 
trai được công nhận là liệt sĩ theo đúng quy định.

Đơn của ông Nguyễn Thành Chính đã được báo 
chuyển đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc vào 
ngày 28-8.

l Đất nông nghiệp bị đem bán đấu giá. Theo 
đơn của ông Trần Đình Phong (ấp Bắc Sơn, thị 
trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), gia 
đình ông đang sử dụng một lô đất nông nghiệp ở 
ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang. Đất này được cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất vào năm 2012. Không hiểu căn cứ vào 
đâu mà Chi cục THA dân sự huyện Thoại Sơn lại 
ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài 
sản tỉnh An Giang đem đất này của gia đình ông ra 
bán đấu giá.

Đơn của ông Trần Đình Phong đã được báo 
chuyển đến Chi cục THA dân sự huyện Thoại 
Sơn, tỉnh An Giang vào ngày 28-8.

Báo Pháp Luật TP.HCM đề nghị các cơ quan nêu 
trên giải quyết đơn của bạn đọc để báo thông tin 
kết quả cho bạn đọc. PHÒNG CTBĐ

Ủy ban lơ tòa, 
đương sự chờ dài cổ
Người dân nóng ruột chờ tòa xử, tòa thì mỏi mòn chờ ủy ban đáp lại yêu cầu 
cung cấp chứng cứ cho mình. 

NGUYỄN HIỀN

Gửi thư đến Pháp Luật 
TP.HCM, ông Lâm 
Văn Nhơn (A4/346 

hương lộ 6, phường Tân Vạn, 
TP Biên Hòa, Đồng Nai) 
phản ánh: Gia đình ông có 
một mảnh đất ở ấp Gò Công 
(phường Long Thạnh Mỹ, 
quận 9, TP.HCM). Trong quá 
trình sử dụng, cha ông giao 
cho chú út ông đứng ra làm 
giấy chứng nhận tạm thời 
khu đất trên. Sau khi được 
cấp giấy tạm, chú ông hai lần 
bán đi một phần đất khiến vụ 
việc phải đưa ra tòa. 

Đầu tiên, năm 1996, gia 
đình khởi kiện tại TAND 
huyện Thủ Đức (lúc này 
chưa tách quận Thủ Đức và 
quận 9) yêu cầu người chú 
trả lại đất. Sau đó tòa tạm 
đình chỉ vụ án vì có yếu tố 
nước ngoài. Mãi đến năm 
2007, TAND TP.HCM mới 
tiếp tục giải quyết. Lúc này 
ba ông Nhơn đã mất nên 
ông Nhơn kế thừa, tham gia 
tố tụng với tư cách nguyên 
đơn trong vụ án. Sau khi tòa 
lấy lời khai, tòa cho biết các 
đương sự phải chờ thêm một 
thời gian nữa để tòa thu thập 
chứng cứ. 

Ông Nhơn về nhà, ngày 
qua ngày chờ tin tức của tòa. 
Tuy nhiên, thời gian trôi qua 
mãi mà ông vẫn không thấy 
tòa động tĩnh gì. Đến năm 
2012, không thể chờ nữa, 
ông Nhơn đành trở lại tòa 
hỏi thăm vụ việc. Nghe ông 

trình bày xong, tòa cho biết: 
Thời gian qua tòa đã yêu cầu 
UBND quận 9 cung cấp toàn 
bộ tài liệu liên quan đến khu 
đất đang tranh chấp. Bởi lẽ 
diện tích theo lời khai của 
các đương sự, các giấy tờ 
liên quan không trùng khớp 
diện tích thực tế trên bản đồ 
đo vẽ. Tuy nhiên, hiện vẫn 
chưa thấy phía ủy ban hồi 
âm. Tòa động viên gia đình 
chờ thêm một thời gian nữa. 

“Tôi về lại tiếp tục chờ. 
Giờ đã hai năm trôi qua mà 
vẫn không thấy tin tức. Gia 
đình tôi đã quá mệt mỏi khi 
phải theo vụ án mà đến nay 
vẫn chưa được giải quyết. 
Chúng tôi lo quá…” - ông 
Nhơn than thở.

Chúng tôi đã đưa vấn đề trao 
đổi với phía TAND TP.HCM. 

Vị thư ký của Thẩm phán 
Phạm Thị Lan (thẩm phán 
giải quyết vụ án của ông 
Nhơn) cho biết: Đúng là hiện 
giờ tòa đang thụ lý giải quyết 
vụ án của ông Nhơn. Trong 
vụ án này, tòa cần phải xác 
minh một số chứng cứ và cần 
UBND quận cung cấp tài liệu, 
kết quả xác minh. Tuy nhiên, 
nhiều lần tòa đã gửi công văn 
đến UBND quận 9 nhưng đến 
nay vẫn chưa nhận được phúc 
đáp từ phía ủy ban khiến vụ 
việc kéo dài. Tòa rất mong 
phía ủy ban sớm cung cấp 
thông tin để tòa xử lý, tránh 
vụ việc kéo dài thêm. 

Pháp Luật TP.HCM cũng 
đã liên hệ với phía UBND 
quận 9 và được một lãnh 
đạo UBND quận 9 xác nhận: 
UBND quận đã nhận được 

Ban doc

đơn phản ánh từ phía ông 
Nhơn. Hiện quận đang trong 
quá trình kiểm tra lại những 
thông tin có liên quan đến 
vụ việc trên. UBND quận sẽ 
thông báo lại khi có thông 
tin chính xác.

Nhận phản hồi từ chúng 
tôi, ông Nhơn kỳ vọng: “Vụ 
kiện này từ đời cha tôi và hôm 
nay đến đời tôi vẫn chưa xử 
xong. Tôi năm nay đã ngoài 
70 tuổi cũng không biết có 
thể sống đến khi được xử 
hay không. Vụ án càng kéo 
dài thì tình cảm anh em, chú 
cháu trong gia đình tôi càng 
không tốt. Tôi chỉ mong sao 
các cơ quan chức năng nhanh 
chóng phối hợp với nhau để 
vụ án của tôi sớm được giải 
quyết, đừng bắt chúng tôi 
phải chờ thêm nữa”. s

Báo đề nghị giải 
quyết lần một

Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo 
Pháp Luật TP.HCM  (ngày thứ Tư, thứ Năm)

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ. 
Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, 

TP.HCM. 
Thứ Tư, 8-10: 
 Sáng: Các luật sư PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình 

sự, lao động), NGÔ MINH TRỰC (dân sự, hình sự, kinh tế).
Thứ Năm, 9-10: 
 Sáng: Các luật sư TRẦN MINH SAN (nhà đất, dân sự, 

kinh tế), CHÂU XI (dân sự, hình sự).

Nhiều năm qua, gia đình ông Nhơn mỏi mòn chờ sự phối hợp giữa các cơ quan để 
củng cố chứng cứ nhằm giải quyết việc tranh chấp khu đất này. Ảnh: NH

Cây cao su bật gốc đè sập mái nhà của người dân. 
Ảnh: PT
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Tiêu điểm

Phap luat &Cuoc song

Hủy án vụ “rắc rối dấu vân tay”
(PL)- Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long đã hủy án vụ Nguyễn Văn Quyên trộm 

cắp tài sản, giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.
Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, Quyên bị các cơ quan tố tụng huyện Long 

Hồ xác định cùng hai người chưa rõ lai lịch dùng ô tô tải đi trộm thuốc bảo vệ 
thực vật ở một kho tại địa phương rồi đem bán lấy 10,5 triệu đồng. Chứng cứ 
kết tội Quyên là dấu vân tay của Quyên để lại trên các vỏ thùng thuốc ở hiện 
trường. Tại cơ quan điều tra, Quyên nhận tội nhưng ra phiên xử sơ thẩm, Quyên 
cãi có các dấu vân tay đó là do lúc Quyên còn làm ở nhà máy sản xuất tại Biên 
Hòa lưu lại (chủ kho cũng nhập hàng từ nhà máy này). Tuy nhiên, TAND huyện 
Long Hồ đã phạt Quyên chín năm tù.

Theo tòa phúc thẩm, lời khai nhận tội của Quyên trong giai đoạn điều tra 
không phù hợp với các chứng cứ khác. Lời khai của Quyên và lời khai của nhân 
chứng cũng có nhiều mâu thuẫn nhưng điều tra viên không cho đối chất làm rõ.

Về dấu vân tay của Quyên thu được tại hiện trường, tòa cho rằng không loại 
trừ khả năng Quyên không mang găng tay khi còn làm việc tại nhà máy ở Biên 
Hòa để lại. Tòa sơ thẩm dựa vào trả lời của một cán bộ phòng kỹ thuật hình sự 
là “từ ngày thứ năm trở đi, dấu vân tay sẽ mờ dần và không thể thu mẫu dấu vết 
phục vụ cho công tác giám định” để kết luận dấu vân tay thu được do Quyên 
mới trộm cắp để lại là chưa đảm bảo căn cứ vững chắc. Bởi lẽ quan điểm này 
chưa được xác nhận bởi cơ quan giám định có thẩm quyền. HOÀNG YẾN

NGÂN NGA

Về vấn đề này, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội đã đề nghị chỉnh 
lý dự luật theo đa số ý kiến 

của đại biểu Quốc hội. Theo đó, bỏ 
quy định đương sự phải làm đơn 
yêu cầu thi hành án (THA). Trong 
trường hợp các bên đương sự tự thỏa 
thuận việc THA thì thông báo cho 
cơ quan THA dân sự biết để đình 
chỉ việc THA. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng 
đề nghị sửa Điều 26 Luật THA dân 
sự theo hướng khi ra bản án, quyết 
định thì tòa án, hội đồng trọng tài, 
hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh 
phải giải thích cho đương sự và 
ghi rõ trong bản án, quyết định về 
quyền, nghĩa vụ THA, quyền yêu 
cầu không THA, cơ quan THA có 
thẩm quyền THA.

Bỏ việc làm đơn yêu cầu 
là tiến bộ

Tại hội thảo của Đoàn đại biểu 
Quốc hội TP.HCM, khá nhiều ý kiến 
ủng hộ sửa đổi, bổ sung Luật THA 
dân sự như trên. Các ý kiến này cho 
rằng theo Điều 106 Hiến pháp thì bản 
án, quyết định của tòa án có hiệu lực 
pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, 
cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh 
thi hành. Như vậy cơ quan THA có 

Cơ quan THA dân sự có 
thẩm quyền phải chủ 
động ra quyết định THA, 
không nên bắt đương sự 
phải có đơn yêu cầu THA 
mới vào cuộc.

Đừng bắt dân xác minh 
điều kiện THA

Lâu nay người dân tự đi xác minh 
điều kiện THA là vô cùng khó vì đến 
hỏi thì các cơ quan quản lý thông tin 
đâu có cung cấp cho họ. Do đó việc 
quy định cơ quan THA dân sự phải đi 
xác minh là hoàn toàn đúng. Cơ quan 
THA phải thực hiện quyền lực của mình 
trong việc này.

Ngoài ra hiện nay một số cơ quan 
THA dân sự không tôn trọng quyền tư 
vấn của luật sư. Có cơ quan THA dân sự 
không chấp nhận có luật sư tham gia 
vào giao đoạn THA. Vì thế luật sư phải 
yêu cầu đương sự ủy quyền cho mình 
mới được tham gia nhưng không phải 
ai cũng muốn ủy quyền. Trong khi đó, 
giai đoạn THA cực kỳ quan trọng, từ 
giấy biến thành tiền, thành tài sản. Nếu 
không có người có trình độ pháp lý hỗ 
trợ cho người dân thì phát sinh ra rất 
nhiều vấn đề mà luật lại không đề cập.

Luật sư TRƯƠNG THỊ HÒA,  
Đoàn Luật sư TP.HCM

Bỏ thủ tục 
làm đơn 
yêu cầu 
THA?
Trong hội thảo góp ý dự án Luật Thi hành án dân sự sửa 
đổi, bổ sung do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức 
ngày 7-10, đa số đều đồng tình với việc nên bỏ thủ tục 
làm đơn yêu cầu thi hành án…

thẩm quyền phải chủ động ra quyết 
định THA, không nên bắt đương sự 
phải có đơn yêu cầu THA thì mới vào 
cuộc. Trường hợp người được THA 
từ bỏ quyền lợi hoặc các bên đương 
sự tự thỏa thuận được việc THA thì 
họ làm đơn đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền đình chỉ THA.

Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn 
Luật sư TP.HCM) góp ý: Luật sửa 
đổi theo hướng cơ quan THA dân sự 
chủ động ra quyết định THA nhưng 
phải tôn trọng quyền 
không yêu cầu THA của 
đương sự. “Khi ra bản 
án, tòa phải giải thích 
cho đương sự quyền 
không yêu cầu THA. 
Trong trường hợp đương 
sự nộp đơn không yêu 
cầu THA thì cơ quan 
THA dân sự sẽ không ra quyết định 
THA hoặc nếu trước đó đã ra quyết 
định rồi thì đình chỉ” - luật sư Hòa nói.

Tuy nhiên, cá biệt cũng có vài ý 
kiến đề nghị giữ hai cơ chế như hiện 
hành: Cơ quan THA chủ động ra quyết 
định THA (trong một số trường hợp 
luật định) và chỉ ra quyết định THA 
theo đơn yêu cầu của đương sự, tạo 
điều kiện để người được THA có thể 
lựa chọn về thời gian, phương thức 
THA phù hợp.

Theo bà Phạm Thị Thanh Loan 

(Phó Cục trưởng Cục THA dân sự 
TP.HCM), dự luật yêu cầu bỏ hẳn 
đơn yêu cầu THA là tiến bộ, giảm 
bớt thủ tục hành chính, đảm bảo lợi 
ích của người dân. Tuy nhiên, việc 
bỏ thủ tục này cần xem xét tính 
hiệu quả bởi sẽ gây nhiều thay đổi 
như hệ thống báo cáo thống kê phụ 
trách THA, ảnh hưởng đến thí điểm 
thừa phát lại.

Bà Loan cũng cho rằng nên hiểu 
Điều 106 Hiến pháp (bản án có hiệu 

lực pháp luật phải được 
cá nhân, cơ quan, tổ 
chức nghiêm chỉnh 
chấp hành) theo hướng 
chỉ khi nào người phải 
THA không tự nguyện 
thì mới cần tới THA 
và đây chính là giai 
đoạn cưỡng chế. 

Án cấp dưỡng, phải tính 
thời hiệu phù hợp

Theo đại biểu Trần Du Lịch, có 
những bản án thi hành khoảng 18 
năm mới xong như án cấp dưỡng 
nuôi con, vậy hồ sơ THA phải bảo 
lưu bao lâu, cơ quan THA dân sự theo 
dõi như thế nào? Ông ví dụ: Trong 
vụ án ly hôn, lúc đầu hai bên thỏa 
thuận cấp dưỡng nuôi con nhỏ. Sau 
10 năm, người chồng lấy vợ mới, 
không trợ cấp nữa thì phải làm sao? 

Theo luật sư Hòa, dù chủ động ra 
quyết định THA hay yêu cầu THA 
thì cũng phải tuân thủ thời hiệu THA 
(quy định hiện hành là năm năm). 
Tuy nhiên, đối với bản án có thời 
gian THA dài như cấp dưỡng nuôi 
con thì các nhà làm luật phải tính thời 
hiệu như thế nào để không gây thiệt 
hại cho người được THA.

Ngoài ra ông Lịch còn băn khoăn 
về việc THA trong các vụ án đòi bồi 
thường do danh dự, nhân phẩm bị xúc 
phạm. Chẳng hạn, tòa tuyên ông A 
phải xin lỗi ông B công khai trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng. 
Nhưng khi bản án có hiệu lực, ông 
A không chịu xin lỗi thì xử lý sao?

Theo luật sư Hòa, nước ngoài có 
quy định trong thời gian bao lâu 
không thực hiện thì người được THA 
có quyền yêu cầu cơ quan THA đăng 
công khai xin lỗi trên báo. Đồng tình, 
ông Lịch nói: “Ngày xưa, có người 
đòi bồi thường một đồng danh dự. 
Thật sự chỉ cần công khai chuyện 
bên kia phải bồi thường một đồng là 
xem như họ đã thắng kiện, lấy được 
danh dự rồi. Như vậy thời hạn bao 
lâu để công khai xin lỗi, ai có trách 
nhiệm đăng thông tin? Chứ xuống 
phường xin lỗi mà mặt chần dần, nói 
cho có chuyện thì không giải quyết 
được gì cả. Theo tôi, luật cần phải 
bổ sung chuyện này”. ▲

Điều tra, xét xử lại vụ chấp hành viên làm ẩu
TAND tỉnh Vĩnh Long vừa xử phúc thẩm, hủy toàn bộ 

bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu vụ nguyên 
phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án (THA) dân sự TP 
Vĩnh Long Lê Thị Tuyết Anh phạm tội thiếu trách nhiệm 
gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tòa, cần phải xác định 
lại nguồn tiền mua đất mà bị cáo đã bán sai để tính toán 
thiệt hại cụ thể cho các nạn nhân. Ngoài ra, cấp sơ thẩm 
không đưa tám người được THA sau khi bị cáo bán tài 
sản của hộ bà Lê Thị Vĩnh vào tham gia với tư cách là 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chưa đầy đủ.

Do hủy án nên tòa phúc thẩm chưa nhận định về kháng 
nghị của VKS TP Vĩnh Long cũng như kháng cáo của bị 
cáo và của các nạn nhân. 

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, bà Vĩnh phải 
thi hành tám bản án với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Ban 
đầu chấp hành viên Nguyễn Văn Cơ thụ lý vụ THA. Dù 
chưa xác minh nhà, đất của hộ gia đình bà Vĩnh là tài 
sản chung hay riêng nhưng ông Cơ vẫn kê biên, sau đó 
đấu giá dù chưa ra quyết định thành lập hội đồng định 
giá. Tháng 4-2005, ông Cơ nhận công tác khác nên bàn 

giao hồ sơ cho bị cáo Anh. Bị cáo không xem xét hồ sơ 
mà tiếp tục bán nhà, đất trên với giá gần 1,5 tỉ đồng. Bị 
cáo còn tự ý bán khoảng 30 tài sản trong hộ bà Vĩnh và 
dùng hết tổng số tiền bán đấu giá chi trả cho các chủ nợ 
của bà Vĩnh.

Tháng 3-2014, TAND TP Vĩnh Long đã tuyên miễn 
trách nhiệm hình sự cho bị cáo Anh (cáo trạng truy tố bị 
cáo theo khoản 2 Điều 285 BLHS, có mức án từ ba năm 
đến 12 năm tù). Tòa còn buộc Chi cục THA dân sự TP 
Vĩnh Long bồi thường cho bà Vĩnh và các anh chị em 
của bà hơn 1,1 tỉ đồng, buộc bị cáo Anh hoàn trả số tiền 
trên cho chi cục. Đối với ông Nguyễn Văn Cơ, tòa kiến 
nghị Cục THA tỉnh xử lý hành chính.

Sau đó, VKS TP Vĩnh Long đã kháng nghị yêu cầu 
tòa phúc thẩm phạt tù bị cáo. Các nạn nhân kháng cáo 
yêu cầu phạt tù bị cáo, xem xét trách nhiệm hình sự của 
ông Cơ và buộc Chi cục THA TP Vĩnh Long bồi thường 
1,5 tỉ đồng. Bị cáo Anh thì kháng cáo theo hướng mình 
không phạm tội, không phải bồi thường dân sự. 

THANH TÙNG

Nhiều ý kiến ủng hộ không nên bắt đương sự phải có đơn yêu cầu THA. Ảnh: HTD
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NGỌC THÂN

Chiều nào cũng vậy, những 
trẻ con trong một con hẻm 
ở phường 14 ,  quận 11  

(TP.HCM) tụ tập nhau đá bóng làm 
huyên náo cả khu dân cư. Bữa nọ, 
cú sút của một tiền đạo nhóc tì quá 
mạnh nhưng lại thiếu chuẩn xác khiến 
quả bóng thay vì bay vào cầu môn 
dã chiến đã bay thẳng vào cửa nhà 
hàng xóm. Kết quả: Cánh cửa nhà 
hàng xóm bị móp thảm hại.

Trẻ con sút, người lớn 
cũng sút

Khi những đứa trẻ còn chưa kịp 
hoàn hồn, chưa biết xử trí ra sao 
thì ông T., chủ ngôi nhà, vừa lúc đi 
làm về. Nhìn thấy hiện trường, ông 
T. dựng xe, chạy vào nhà xem xét. 
Ông nhặt quả bóng lên rồi sút thẳng 
vào… nhà đứa trẻ. Mấy bộ quần áo 
trên móc phơi đồ rơi xuống. Hậu quả 
xem ra không có gì ghê gớm nhưng 
vấn đề không dừng lại ở đó khi quả 
bóng ngừng lăn.

Đang đứng trong nhà, nhìn thấy 
ông T. cầm quả bóng sút thẳng vào 
nhà mình, chị Đ. hét lên: “Sao anh 
là người lớn mà hồ 
đồ vậy? Anh sút quả 
bóng mạnh như thế 
may nó trúng cái 
móc phơi quần áo 
chứ nó trúng vào 
tôi hay mấy đứa 
nhỏ thì làm sao?”.

Đưa tay chỉ vào nhà mình, ông T. 
nói như quát: “Chị qua nhà tôi xem 
đi, con chị đá quả bóng làm cánh cửa 
nhà tôi bị móp đó. Hậu quả ai lãnh?”. 
“Anh nghĩ sao thế? Con anh cũng đá 
bóng, con tôi cũng đá bóng, ngày nào 
mấy đứa nhỏ chẳng ra chơi với nhau. 
Thằng bé nó đá quả bóng vào nhà 
anh chẳng qua không may, còn anh 
là người lớn mà làm như vậy xem 
có được không?” - chị Đ. trả đũa.

Kiện yêu cầu xin lỗi  
trước tòa

Lời qua tiếng lại, vậy là hai nhà 
gây gổ, đánh nhau. 

Cho rằng con làm sai, làm ảnh 

Nếu không khéo hòa giải, những chuyện cỏn con dễ thành vụ án ở tòa. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Ảnh: NT

Nửa đêm “xử án”

“Thằng bé nó đá quả bóng vào 
nhà anh chẳng qua không may, 
còn anh là người lớn mà làm 
như vậy xem có được không?”.

Trẻ con đá bóng, 
người lớn kiện nhau 
Thấy cánh cửa nhà mình bị móp do đứa trẻ đá bóng trúng, người đàn ông bèn nhặt quả bóng lên và… 
sút thẳng vào nhà đứa trẻ, vậy là họ kiện nhau ra tòa…

Hòa giải 
viên kể 
chuyện - 
Bài 2

hưởng đến nhà người khác mà mẹ 
lại lớn tiếng nên ông T. đâm đơn kiện 
ra tòa để đòi lại danh dự cho mình. 
Trong đơn, ông T. đòi phía bị đơn 
thanh toán lại số tiền tương đương 
với giá trị cánh cửa bị móp, đồng 

thời ông yêu cầu 
bị đơn phải công 
khai xin lỗi mình 
trước tòa.

Con hẻm mà mấy 
đứa nhỏ hay đá bóng 
chỉ có năm hộ dân 

sinh sống, mà ai cũng có con tham 
gia đá bóng nên nghe chuyện ông T. 
kiện nhà chị Đ. ra tòa thì thấy… vô 
lý quá. Có bao nhiêu chuyện xảy ra 
trước đây do mấy đứa nhỏ đá bóng 
làm hư hỏng nhà này cái này, nhà kia 
cái khác, họ đều mang ra nhắc lại. 
Nghĩ hàng xóm thiên vị cho nhà bà 
Đ., ông T. nổi sùng gây sự, làm náo 
loạn cả khu phố.

Đang nấu cơm, bà Dương Thị 
Nguyệt, hòa giải viên phường 14, 
quận 11, nhận được điện thoại của 
chị tổ trưởng khu phố. “Chị ơi, không 
ổn rồi! Cả năm hộ gia đình họ xích 
mích với nhau, tình hình căng lắm!”. 

Điện thoại dứt, bà Nguyệt giao việc 
cho con làm rồi tức tốc chạy xe đến 

hiện trường. Lúc này, cả năm hộ dân 
đều rất căng, ai cũng muốn thể hiện 
cái tôi của mình. “Nói thật, mỗi lần 
hòa giải vụ việc của người dân lao 
động nghèo, mình nói thì họ nghe nên 
hòa giải dễ lắm. Còn gặp những vụ 
người dân có học chỉ cần mình không 
khéo léo thì… tình hình càng rắc rối 
thêm” - bà Nguyệt tâm sự.

Mở “hội nghị gia đình” để 
hòa giải

“Người ta là dân trí thức cả nên trong 
lúc họ căng thẳng mà mình vào nói khơi 
khơi thì không được. Hôm đó, tôi bịa 
ra chuyện ở phường có một hội nghị 
gia đình nên viết thư mời cả năm hộ 
gia đình và mấy đứa nhỏ cùng đến dự. 
Vì muốn câu chuyện của mình được 

hóa giải nên khi đến ủy ban họ mừng 
lắm” - bà Nguyệt chia sẻ. 

Tại “hội nghị”, thằng bé con chị Đ. nói: 
“Con không cố ý đá bóng vào nhà chú T. 
đâu”. Nhìn thằng nhỏ, ông T. quắc mắt: 
“Do nó ghét nhà tôi mới đá vào”. Chị 
Đ. xen vào: “Năm đứa nhỏ chỉ có một 
quả bóng thì đứa nào chẳng tranh nhau 
đá, bóng đến chân đứa nào thì nó cứ thế 
mà sút. Trong lúc chơi vui như thế, một 
đứa nhỏ như nó làm sao có thể nghĩ đến 
chuyện ghét ai để mà gây chuyện”.

Bà Nguyệt phân tích: “Chú T. sai rồi. 
Đáng lẽ chú phải từ từ nói chuyện, ai lại 
làm như thế. Quả bóng thì nó lăn vô thưởng 
vô phạt, còn đứa trẻ thì lại thích vui, mình 
là người lớn lại là hàng xóm của nhau, ra 
đường ngày nào chẳng giáp mặt. Trong 
khi trận bóng đó, con chú cũng tham gia 
thì sao nói đứa nhỏ ghét nhà mình được. 
Bây giờ tốt nhất mình không cho đá nữa 
mà tìm một sân khác cho các cháu chơi, 
bởi nếu đá ở đây thì thế nào bóng cũng bay 
vào nhà nữa. Chắc do hôm đó chú nóng 
nảy mới làm vậy. Thôi giờ chú là người 
lớn thì nên xin lỗi người ta một câu, chẳng 
mất mát gì đâu…”.

Chị Đ. cũng nói với vào: “Không cần 
phải xin lỗi gì đâu, chỉ cần anh ấy nhận 
thấy mình sai là được rồi…”.

Vậy là buổi hòa giải thành công, ông T. 
sau đó rút đơn kiện. ▲

Số tới: Uống say, kiếm chuyện chửi chồng

Bà Dương Thị Nguyệt, 
hòa giải viên phường 
14, quận 11 (TP.HCM), 
kể có lần đang nửa đêm, 
một đứa trẻ chạy qua 
khẩn cầu rối rít: “Cô ơi 
cô, ba con đánh mẹ 
con nhiều lắm!”. Theo 
đứa trẻ đến nhà, bà 
Nguyệt thấy người 
chồng vừa uống rượu 
vừa chửi vợ. Thấy bà, 
ông ta nói: “Nó nằm 

một đống trong đó ấy!”. 
Đang nằm trên giường, nghe vậy người vợ bật dậy, rồi 

cả hai vừa chửi tục vừa kể tội nhau. Bà Nguyệt ra đòn: 
“Hai anh chị ngồi đây để tôi gọi công an và tổ trưởng 
đến”. “Không, đừng cô ơi” - cả hai khẩn khoản. Bà Nguyệt 
đá thêm: “Tôi phải làm mạnh tay một lần cho anh chị 

chừa, chứ ngày nào vợ chồng cũng gây lộn, đánh nhau 
thì sao hàng xóm người ta chịu được!”.

Hôm đó, bà Nguyệt mời công an đến giả đò lập biên 
bản "đòi" xử phạt hành chính với mức phạt là 600.000 
đồng/người. “Biết vợ chồng họ là những người lao động 
nghèo, chị vợ đang thất nghiệp, anh chồng đi đạp xích 
lô, tôi nháy mắt với công an ghi biên bản giả cốt để họ 
chừa”. Nghe mức phạt, anh chồng than: “Trời ơi! Cơm 
không có ăn mà phạt cái gì! Gì mà phạt đến 600.000 
đồng/người dữ vậy?”. Bà Nguyệt: “Không muốn phạt 
thì lo mà làm ăn đi, ở đây gây lộn hoài ai chịu được. Giờ 
không có tiền tôi sẽ ghi nợ để trả từ từ. Lần sau gây nữa 
chúng tôi sẽ phạt gấp đôi”.

Thế là từ đó cả hai không còn hục hặc nữa. Mỗi khi 
hơi to tiếng, người chồng tuyên bố: “Đứa nào đi mách 
bà Nguyệt thì tao bắt trả tiền phạt”. Có lần gặp hai vợ 
chồng trên đường, bà Nguyệt đùa: “Thế bữa nay có gây 
lộn nữa không?”. Người chồng cười: “Gây nhau để bị phạt 
600.000 đồng hả, dại gì!”. 

“Đánh hôi” bằng rựa nên  
không thể cho treo

(PL)- TAND tỉnh Phú Yên vừa xử phúc thẩm, chấp nhận 
kháng nghị của VKSND huyện Tây Hòa, tuyên phạt Vi Văn 
Đông 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, chiều 14-2, Đông đi chơi về thấy Lương Quốc 
Lượng và một số người khác đang đánh nhau với nhóm của 
Nguyễn Hoài Nam nên đứng xem. Lúc này có Nguyễn Mạnh 
Phước (người cùng xóm với Đông) đi ngang qua bị nhóm Lượng 
tưởng là người của nhóm Nam nên đuổi đánh. Thấy vậy, Đông 
giật lấy rựa của một người đứng gần đó chạy đến dùng sống 
rựa đánh vào đầu Lượng gây thương tích 26%.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Tây Hòa đã tuyên phạt Đông một 
năm tù treo. Theo tòa phúc thẩm, án sơ thẩm cho bị cáo hưởng 
án treo là chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ và hậu quả do 
bị cáo gây ra, không đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội 
phạm. Do đó tòa chấp nhận kháng nghị không cho bị cáo hưởng 
án treo. HỒ LƯU

Xô người đánh mình ngã chết: 
Một năm tù treo

(PL)- TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) vừa tuyên phạt Trần 
Minh Trưng một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý 
gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo cáo trạng, chiều 10-1, Trưng đến dự đám cưới của một 
người trong thôn, ngồi chung bàn với Trương Thành Tín. Sau 
đó, Trưng và một số người tập trung tại ngã ba đường liên thôn 
bàn chuyện đi chơi thì Tín xông vào đánh Trưng. Trưng hỏi: 
“Tại sao đánh tôi?”, Tín nói: “Trước đây mày đánh em tao, 
giờ tao đánh mày được không?”. Sau đó, Tín tiếp tục xông vào 
đánh Trưng thì được mọi người can ngăn, kéo ra. Tín vẫn nhào 
vào để đánh Trưng thì Trưng dùng tay xô ra làm Tín ngã ngửa 
xuống đường bê tông, hai ngày sau thì Tín qua đời.

Theo tòa, bị cáo đã xâm hại đến tính mạng người khác nên 
phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, 
ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại… nên không 
cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội. N. THẢO
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Cơ quan CSĐT Công 
an TP.HCM cho biết 
đang điều tra vụ án 

mạng thương tâm vào rạng 
sáng 7-10 tại khách sạn Nhật 
Minh (quận 10), nguyên nhân 
xuất phát từ bi kịch gia đình. 
Nghi can giết người được 
xác định là Nguyễn Văn 
Anh (32 tuổi, ngụ TP Biên 
Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân 
là Trần Đình Phương Linh 
(23 tuổi, vợ của Anh, ngụ 
quận 10, TP.HCM). 

Được biết Anh kết hôn với 
Linh và có một con gái (hiện 
đã 10 tháng tuổi). Cả hai vợ 
chồng Anh sống tại TP Biên 
Hòa. Gần đây hai người 
thường xảy ra mâu thuẫn, 
cãi vã do Anh nghi ngờ vợ 
có mối “quan hệ ngoài luồng” 
với người đàn ông khác. Linh 
ẵm con về nhà mẹ ruột tại 
phường 10, quận 10 được 
hai tháng. Nhiều lần khuyên 
can, thuyết phục vợ quay về 
mà không được nên Anh có 
ý định sát hại vợ con rồi tự 
sát nên mua dao thủ sẵn, đợi 
thời cơ ra tay. 

Ngày 6-10, Anh từ Biên 
Hòa lên quận 10 thăm vợ con. 
Tối cùng ngày, Anh chở vợ 
và con đến khách sạn Nhật 
Minh để nói chuyện. Sáng 
7-10, sau khi xuống tay sát 
hại vợ con, Anh đã đến Công 
an TP Biên Hòa đầu thú và 
được di lý về cho Công an 

Nghi vợ ngoại tình, 
chồng giết vợ và con 
Nghi can giết người có ý định tự sát nhưng được người nhà vận động ra đầu thú. 

Nghi can Nguyễn Văn Anh tại cơ quan điều tra. 
Ảnh: AN

Người vợ từng cắt “của quý” của chồng chết  
bí ẩn tại nhà

quận 10 thụ lý. 
Tại cơ quan công an, Anh 

khai có ngỏ lời muốn nối lại 
tình cảm với vợ nhưng Linh 
vẫn ngồi nhắn tin điện thoại, 
tỏ ra không quan tâm. Do tức 
giận nên Anh bèn rút dao đã 

giấu sẵn trong người đâm vào 
ngực vợ, đồng thời bịt miệng 
để nạn nhân không thể kêu la. 
Sau khi vợ gục hẳn, thấy con 
khóc đòi mẹ, Anh lấy khăn 
trùm kín người con rồi đem 
vào phòng tắm xả nước cho 

ngạt. Thấy con không còn cử 
động, Anh ẵm con ra đặt nằm 
cạnh vợ rồi đóng cửa bỏ đi 
khỏi khách sạn.

Nghi can sát hại vợ con 
chạy về TP Biên Hòa, trên 
đường đi Anh gọi điện thoại 
cho anh trai là V. kể lại việc 
vừa ra tay giết vợ con và đang 
có ý định tự sát. Lập tức anh 
V. vội đến gặp Anh khuyên 
nhủ, vận động em trai mình 
ra đầu thú. Nghe lời anh V., 
Anh đã đến công an đầu thú. 

Ngay sau khi nhận tin báo, 
Công an quận 10 đã đến khách 
sạn đưa con của vợ chồng 
Anh đến bệnh viện cấp cứu 
trong tình trạng nguy kịch. 
Qua khám nghiệm, nạn nhân 
Trần Đình Phương Linh đã 
tử vong do thương tích quá 
nặng. 

Hiện Công an quận 10 đang 
tiếp tục làm rõ hành vi của 
Văn Anh. ▲

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang 
điều tra về việc bà TTH (33 tuổi) tử vong tại 
nhà riêng ở đường Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an 
cho biết trưa 6-10, ông TVP (chồng bà H.) từ 
trong nhà chạy ra đường hô hoán vợ ông bị 
đột quỵ trong lúc làm bếp. Ngay sau đó hàng 
xóm hỗ trợ ông P. đưa bà H. đi cấp cứu, tuy 
nhiên bác sĩ xác định bà H. đã tử vong trước 
khi đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình 
Thạnh phối hợp cùng cơ quan pháp y và các 

đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm tử 
thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà H.

Được biết vào tháng 12-2009, giữa vợ 
chồng ông P., bà H. từng xảy ra mâu thuẫn 
gay gắt. Vào thời điểm đó bà H. đã đến công 
an phường đầu thú về việc bà dùng dao cắt 
đứt “của quý” của chồng. Nguyên nhân theo 
bà H. trình báo là ông P. đi nhậu về, đánh đập 
bà rồi đòi quan hệ. Bà H. đồng ý nhưng trong 
lúc quan hệ bà đã dùng con dao để sẵn ở đầu 
giường để gây án.

Theo cơ quan công an, hiện ông P. và bà H. 
đang tiến hành các thủ tục ly hôn. H.TUYẾT

Cơ quan CSĐT Công an 
TP Đà Nẵng vừa thực hiện 
chuyên án triệt phá đường 
dây ma túy do Nguyễn Kim 
Huy (tên thường gọi là Bi 
“đầu gà”) cầm đầu, thu giữ 
một lượng lớn ma túy.

Vào đầu tháng 5-2014, 
lực lượng chức năng nhận 
được tin báo có một đường 
dây chuyên cung cấp ma túy 
cho các con nghiện ở địa bàn 
quận Sơn Trà do Bi “đầu gà” 
điều hành. Bi có nhiều tiền 
án, tiền sự về các tội trộm 
cắp tài sản, cố ý gây thương 
tích, tàng trữ trái phép chất 
ma túy…

Ngày 2-10, xác định băng 
Bi “đầu gà” chuẩn bị thực hiện 
một cuộc giao dịch lớn nên 
công an tiến hành giăng lưới. 
Vào chiều tối cùng ngày, Bi 
đến một địa điểm trên đường 
Núi Thành (Đà Nẵng) để giao 

Chặt đứt đường dây ma túy của Bi “đầu gà”

Bi “đầu gà”và số ma túy tang vật. Ảnh: T.Tài

hàng, chờ con nghiện nhận 
hàng của Bi xong thì trinh sát 
ập đến kiểm tra, thu giữ một 
gói ma túy tổng hợp dạng đá. 
Ngay sau đó, kiểm tra hai con 
nghiện ma túy khác vừa mua 
ma túy của Bi, trinh sát thu 
giữ thêm một gói ma túy đá.

 Khi bị bắt, công an thu giữ 

trên người Bi nhiều gói ma 
túy tổng hợp (trọng lượng 
khoảng 15 g) cùng một số 
vật dụng để phân chia ma túy.

Theo Công an TP Đà Nẵng, 
từ đầu năm đến nay, tình hình 
tội phạm ma túy trên địa bàn 
diễn biến phức tạp với nhiều 
thủ đoạn hoạt động tinh vi, 

manh động. Lực lượng chức 
năng đã triệt phá nhiều đường 
dây ma túy từ các tỉnh phía 
Bắc thâm nhập vào TP. Chính 
quyền địa phương đã triển khai 
nhiều giải pháp để kiềm chế, 
tuy nhiên tội phạm liên quan 
đến ma túy vẫn có xu hướng 
gia tăng. TẤN TÀI
  

Đã bắt được hai kẻ giả  
cảnh sát cướp xe SH

(PL)- Công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Thanh 
Vương và Cao Xuân Hồng (cùng ngụ huyện Đất Đỏ) để 
điều tra về hành vi cướp tài sản. Vương và Hồng được 
xác định là nghi can xưng danh cảnh sát dùng còng số 
8, bình xịt hơi cay để cướp xe máy SH của anh Lê Công 
Cương vào rạng sáng 1-10 (báo Pháp Luật TP.HCM đã 
thông tin). Ngoài ra, Công an TP Vũng Tàu cũng phối 
hợp với Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt giữ 
Nguyễn Tâm Huân (ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) 
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Vương khai được Hồng rủ đi cướp lấy tiền tiêu xài. 
Vương về phòng trọ lấy bình xịt hơi cay, còng số 8 
mang theo. Khi đến đường Nguyễn Thái Học (phường 
7, TP Vũng Tàu) cả hai phát hiện anh Cương đang điều 
khiển xe SH biển số 72C1-340.00 màu đỏ đen. Vương 
chạy tới ép sát xưng là cảnh sát, Hồng nhảy xuống xe, 
rút còng số 8 và nói anh Cương cho kiểm tra giấy tờ. 
Khi anh Cương thắc mắc thì Hồng rút bình xịt hơi cay 
xịt thẳng vào mặt nạn nhân. Cùng lúc, Vương lên xe 
SH của anh Cương nổ máy chạy đi. 

Cả hai mang xe SH cướp được lên khu vực quận 
Bình Thạnh, TP.HCM. Tại đây, qua môi giới một người 
bạn của Vương, cả hai bán xe SH cho Huân với giá 30 
triệu đồng. 

Trước khi cướp xe SH của anh Cương, cách đó hai 
ngày Vương và Hồng cũng trộm cắp điện thoại của anh 
Cương. Vương và Hồng cũng thừa nhận khi ép xe SH 
vào lề đường chúng đã nhận ra anh Cương là nạn nhân 
bị chúng lấy trộm điện thoại. TRÙNG KHÁNH

Cảnh sát hình sự bắt  
“bộ đôi” tàng trữ ma túy

(PL)- Công an phường 8 (quận 11) đã lập hồ sơ, 
bàn giao hai nghi can Nguyễn Hoàng Anh và Hồ 
Quốc Bảo cho CSĐT tội phạm về ma túy - Công 
an quận 11 để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ 
trái phép chất ma túy.

Chiều 6-10, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công 
an TP.HCM tuần tra khu vực đường Hàn Hải Nguyên 
(quận 11) thì phát hiện Hoàng Anh và Bảo có điệu 
bộ bất thường nên bám theo. Qua kiểm tra hành 
chính, trinh sát phát hiện trong người hai nghi can 
có một túi nylon màu trắng chứa tinh thể rắn nghi 
ma túy đá. Tại công an, cả hai khai nghiện ma túy. 

X.NGỌC

Tống tiền, giám đốc Công ty 
Tài chính Việt bị bắt 

(PL)- Ngày 7-10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 
cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn 
Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ phường 2, Phú Nhuận, TP.HCM), 
tổng giám đốc Công ty Tài chính Việt, để làm rõ hành vi 
tống tiền. Trước đó, Tuấn bị bắt tại nơi làm việc số 14-16 
Hàm Long, Hà Nội. 

Theo thông tin ban đầu, Tuấn đã thuê một số phóng 
viên viết bài về bà Vũ Thúy Huệ - nguyên Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Tổng Công ty Công nghệ Dầu khí Việt 
Nam (PV EIC), vợ một phó tổng giám đốc Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam. Sau đó Tuấn đưa bài báo cho bà Huệ 
xem và nói: “Nếu muốn không đăng thì phải nộp 100.000 
USD” nhưng bà Huệ không đồng ý. Sau đó bài báo này 
được đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật với tiêu 
đề “Nghi án tham nhũng tại Tổng Công ty Năng lượng 
Dầu khí Việt Nam: Phải xử lý quyết liệt và nghiêm minh”.

Bà Huệ đã trình báo công an để xử lý Tuấn. Tại cơ 
quan điều tra, Tuấn khai nhận mình chỉ “làm thuê” cho 
người khác. 

Ông Lưu Vinh - Tổng Biên tập báo Kinh doanh và 
Pháp luật cho biết: “Nội dung bài báo đăng trên Kinh 
doanh và Pháp luật trước đó cũng đã được đăng trên 
nhiều tờ báo trung ương và địa phương. Ngay trong bài 
báo, chúng tôi cũng đã chụp ảnh lại các trang báo đã đăng 
tải bài này. Chúng tôi không có động cơ nào liên quan 
đến việc tống tiền của Nguyễn Anh Tuấn”.

Về tác giả bài báo, ông Vinh cũng cho biết: “Dù phóng 
viên đang đi công tác nhưng chúng tôi đã yêu cầu về tòa 
soạn báo cáo. Bước đầu, qua trao đổi phóng viên phủ nhận 
có liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn, thậm chí không biết 
đối tượng này là ai. Đến nay cơ quan điều tra cũng chưa 
có yêu cầu làm việc với cơ quan báo”.

NGUYỄN DÂN - LƯU NGUYỄN

http://nld.com.vn/tp-bien-hoa.html
http://nld.com.vn/tp-bien-hoa.html
http://nld.com.vn/moi-quan-he.html
http://nld.com.vn/nguoi-dan-ong.html
http://nld.com.vn/tu-sat.html
http://nld.com.vn/tu-sat.html
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Sổ tay

Kinhte

THU HẰNG

Nên giữ con dấu của 
doanh nghiệp (DN) 
như hiện nay hay 

để cho DN tự quyết định 
con dấu của mình là vấn đề 
được các chuyên gia luật và 
các DN bàn luận sôi nổi tại 
hội thảo lấy ý kiến DN đối 
với dự thảo Luật DN sửa 
đổi do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam 
tổ chức ngày 7-10. 

Hơn 20 năm tòa đau 
đầu với con dấu

Ông Phan Đức Hiếu, Trưởng 
ban Môi trường kinh doanh 
và Năng lực cạnh tranh của 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh 
tế Trung ương (CIEM), cho 
biết lâu nay con dấu mang 
tính chất truyền thống văn 
hóa lịch sử nhưng cũng tạo 
không ít vướng mắc cho DN 
và không ít trường hợp DN 
khóc dở chết dở vì bị mất 
con dấu hoặc bị người khác 
“cầm nhầm”.

Từng tham gia xét xử nhiều 
vụ án rắc rối liên quan đến 
con dấu, ông Phạm Tuấn Anh, 
nguyên Chánh tòa Kinh tế 
TAND TP Hà Nội, cho biết 
hơn 20 năm qua, không ít 
vụ án kinh tế khiến tòa phải 
đau đầu vì con dấu bị chiếm 
đoạt. “Có nhiều trường hợp 
hội đồng quản trị cũ bàn giao 
công ty cho hội đồng quản trị 
mới nhưng không giao con 
dấu. Ông chủ tịch hội đồng 
quản trị mới lên không có con 
dấu để hoạt động đành phải 
nhờ tòa đòi. Không biết bao 
nhiêu lần tòa án TP Hà Nội 
phải giúp DN xin con dấu 
mới” - ông Anh kể. Để gỡ 
vướng cho thực tế này, ông 
Tuấn Anh đề nghị dự luật cần 
quy định rõ trong vòng bao 
nhiêu ngày nếu chủ DN cũ 
không giao con dấu cho chủ 
DN mới thì cơ quan công an 
có quyền cho phép DN có con 
dấu mới và hủy bỏ dấu cũ.

Cũng chính vì con dấu mà 
nhiều DN nước ngoài khi 
sang Việt Nam làm ăn đã gặp 
không ít phiền toái. Tại diễn 
đàn DN giữa kỳ diễn ra hồi 
đầu tháng 6, ông Fred Burke, 
đồng trưởng nhóm công tác 
đầu tư và thương mại, cho 
rằng Việt Nam đang bị mắc 
kẹt trong hệ thống giấy tờ 
lỗi thời, trong đó có cả vấn 
đề về con dấu. “Một công 
dân Đan Mạch khi xin giấy 
phép lao động tại Việt Nam 
đã không thể đáp ứng yêu 

Rắc rối chuyện con 
dấu doanh nghiệp

Bổ sung thêm quyền có con dấu cho  
chi nhánh của DN

cầu về giấy chứng nhận lý 
lịch tư pháp không phạm tội 
từ Đan Mạch theo đúng yêu 
cầu của cơ quan chức năng 
tại Việt Nam. Các giấy chứng 
nhận của họ thường được thực 
hiện trực tuyến và khi in ra thì 
không có dấu đỏ. Trong khi 
ở Việt Nam lại yêu cầu các 
giấy tờ này phải được chứng 
thực có dấu đỏ. Hay như một 
số công ty từ một số bang 
của Mỹ không thể đáp ứng 
được yêu cầu của Việt Nam 
về việc trình bản sao báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán 
vì ở nước họ các báo cáo này 
được nộp trực tuyến và chính 
quyền của họ không ký hoặc 
chứng nhận bằng dấu đỏ các 
bản sao này” - ông Fred Burke 
dẫn chứng.

Để DN tự quyết 
định con dấu

Ông Hiếu cho rằng chính 
những rắc rối về con dấu hiện 
nay nên dự thảo Luật DN lần 
này đã đưa ra nhiều quy định 
thay đổi về con dấu. Cụ thể, 
tại Điều 44 của dự luật mới 
nhất về con dấu của DN quy 
định con dấu là tài sản của 
DN. Hình thức và nội dung 
của con dấu sẽ do DN quyết 
định và đăng ký với cơ quan 
đăng ký kinh doanh thay vì 
phải do cơ quan công an cấp 

như hiện nay. 
Đồng tình với điểm mới 

này, luật gia Vũ Xuân Tiền, 
Trưởng ban Tư vấn và Phản 
biện chính sách Hội Các nhà 
quản trị DN Việt Nam, cho 
rằng con dấu của DN khác 
với con dấu của cơ quan nhà 
nước. Con dấu của cơ quan 
nhà nước thể hiện quyền lực 
của Nhà nước và công chức 
không được sử dụng nó để 
làm việc sai. Còn DN là một 
pháp nhân, có pháp nhân mới 
có con dấu. “Con dấu là sản 
phẩm của pháp nhân chứ con 
dấu không đứng trên pháp 
nhân đó cho nên DN được 
quyền quyết định nội dung, 
hình thức và cách quản lý 
con dấu. Như vậy phù hợp 
với thông lệ quốc tế tiến tới 
không bắt buộc sử dụng con 
dấu nữa” - ông Tiền lập luận. 

Tuy nhiên, ông Tiền đề 
nghị bỏ cụm từ “con dấu là 
tài sản của DN”. “Nếu quy 
định con dấu là tài sản của 
DN thì khi con dấu bị chiếm 
đoạt phải đền bao nhiêu tiền? 
Điều này không ai trả lời 
được và cũng không ai quy 
định được” - ông Tuấn Anh 
đặt vấn đề. 

Thoáng quá ai chịu 
trách nhiệm?

Ngược lại các ý kiến ủng 

hộ dự luật, luật sư Lê Nga, 
Công ty TNHH Hà Việt, lo 
ngại: “Nếu quy định DN 
được quyết định về hình 
thức và nội dung con dấu 
sẽ tạo ra vô vàn các hình 
thù kiểu dáng con dấu và 
sẽ càng khó khăn hơn trong 
việc nhận diện con dấu thật, 
giả. Do đó con dấu nên được 
làm theo một hình thức kích 
thước thống nhất. DN chỉ nên 
được quyết định về thông 
tin, cách thể hiện thông tin 
trên con dấu”.

TS Nguyễn Thị Yến, khoa 
Pháp luật kinh tế, ĐH Luật 
Hà Nội, cũng cho rằng cần 
xem lại tính khả thi của Điều 
44. “Khi con dấu còn là vấn 
đề không thể thiếu đối với 
các văn bản của DN và việc 
quản lý nhà nước sau khi 
đăng ký DN thì còn tồn tại 
nhiều bất cập. Nếu để DN 
tự quyết định hình thức và 
nội dung của con dấu và 
đăng ký với cơ quan đăng 
ký kinh doanh như dự luật 
liệu có quá thoáng không? 
Khi DN vi phạm con dấu, 
liệu cơ quan đăng ký kinh 
doanh có phải chịu trách 
nhiệm đối với các giao dịch 
mà DN đã thực hiện khi 
sử dụng không đúng con 
dấu không?” - bà Yến băn 
khoăn. ▲

Đối với các công ty lớn như Công ty Honda 
Việt Nam, số lượng hai con dấu tại công ty 
chính và một con dấu tại chi nhánh theo quy 
định hiện hành là không đủ để sử dụng. Ví như 
Honda Việt Nam sản xuất mỗi năm 2 triệu xe 
máy và 10.000 ô tô thì việc có một con dấu 
đặt tại bộ phận sản xuất chuyên dùng cho 
việc đóng dấu giấy chứng nhận xuất xưởng 

cho mỗi chiếc xe, một con dấu còn lại đặt tại 
bộ phận hành chính dùng đóng dấu giấy tờ 
của công ty không đáp ứng đủ. Còn ở chi 
nhánh của công ty với công suất 500.000 
xe/năm lại chỉ có một con dấu để dùng cho 
cả hai việc khiến người phụ trách phải cầm 
con dấu chạy tới chạy lui rất mất thời gian. 

Ông ĐỖ VIỆT DŨNG, Công ty Honda Việt Nam

Nắm kẻ “có tóc”,  
thả kẻ “trọc đầu”

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ đề nghị cho bổ sung 
ngành kinh doanh game online vào diện chịu thuế tiêu thụ 
đặc biệt (trừ game online có tính chất học tập). Dự kiến 
có thể sẽ áp mức thuế 10% (có thể theo doanh thu từng 
sản phẩm). Mức đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt mới khiến 
nhiều doanh nghiệp (DN) game online trong nước kêu 
trời bởi đang có sự đối xử bất công giữa DN trong nước 
và DN ngoại. Thị trường game online hiện nay, ngoài 
số lượng DN trong nước kinh doanh có đăng ký và đóng 
thuế, rất nhiều “ông lớn” nước ngoài kinh doanh lĩnh vực 
này không qua các nhà quản lý ở Việt Nam. Bên cạnh đó 
là các game lậu, game không bản quyền cũng đang dần 
chiếm hết thị phần của các DN nội địa. 

Thực tế, các trò chơi điện tử không nhất thiết phải 
được nhập khẩu đúng luật thông qua các DN Việt Nam 
mà vẫn đến tay người sử dụng qua các kho ứng dụng 
trên điện thoại di động và mạng xã hội nước ngoài như 
Apple Store, Google Play, Facebook… Và nhiều người 
sử dụng loại điện thoại thông minh có sử dụng các trò 
chơi điện tử trên di động. Việc thanh toán qua hệ thống 
thẻ tín dụng (Visa, Master…), dịch vụ trung gian thanh 
toán (cổng thanh toán, ví điện tử trong nước, quốc tế), thẻ 
dịch vụ viễn thông (Mobi, Vina, Viettel) đang là các hình 
thức thanh toán rộng rãi phổ biến với những người Việt 
chơi game online xuyên biên giới. Các DN kinh doanh 
những trò chơi này hầu như không phải chịu đóng bất cứ 
loại thuế nào. Trong khi đó các DN trong nước lại phải 
gồng gánh nhiều loại thuế, mà tới đây có thể thêm thuế 
tiêu thụ đặc biệt. 

Dù chưa tính đến thuế tiêu thụ đặc biệt, ngành game 
online trong nước đã là nguồn thu thuế lớn và đang là 
ngành công nghiệp hỗ trợ công ăn việc làm cho hàng 
ngàn lao động. 

Theo tổng hợp tương đối trên hệ thống tin học ngành 
thuế thì tổng doanh thu toàn thị trường của các DN lĩnh 
vực này năm 2012 là hơn 5.000 tỉ đồng và năm 2013 là 
khoảng 4.800 tỉ đồng; sáu tháng 2014 là khoảng 1.845 
tỉ đồng.

ở các nước như Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Lào… ngành game không thuộc nhóm phải đóng 
thuế tiêu thụ đặc biệt. Chính phủ các nước còn có nhiều 
chính sách để hỗ trợ ngành công nghiệp không khói này. 

BÁ HUY

Con dấu là một vấn đề gây không ít vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: HTD

Nếu quy định con dấu là tài sản của doanh nghiệp thì khi con dấu bị 
chiếm đoạt phải đền bao nhiêu tiền?

Sẽ ngừng xuất khẩu rau quả 
sang EU

Bộ Công Thương cho biết tính đầu năm đến nay, 
Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng (DG SANCO) 
của Ủy ban châu Âu (EC) đã được các nước thành viên 
Liên minh châu Âu (EU) thông báo ba lần liên tiếp về 
việc ba chuyến hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào EU 
bị phát hiện vi khuẩn gây hại sức khỏe người tiêu dùng 
bị cấm trên cây húng quế và mướp đắng.

DG SANCO thông báo trong thời gian một năm kể 
từ 1-2-2014 nếu phát hiện năm trường hợp vi phạm quy 
định an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật thì EU sẽ 
ban hành lệnh cấm nhập khẩu rau, quả của Việt Nam. 

Trước thông tin này, đại diện Trung tâm Kiểm dịch 
Thực vật sau nhập khẩu 2, Cục Bảo vệ thực vật 
(Bộ NN&PTNT), cho biết sắp tới sẽ tạm ngưng 
cấp phép kiểm dịch thực vật xuất khẩu sang châu 
Âu đến hết 31-1-2015.

TS Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, 
cho biết việc ngưng xuất khẩu rau quả chỉ mang tính 
chất tạm thời để doanh nghiệp (DN) nước ta có thời 
gian kiểm soát lại việc xuất khẩu. DN phải đợi hết thời 
hạn EU xóa bỏ lỗi vi phạm mới tiếp tục xuất khẩu. Nếu 
cấm xuất khẩu là coi như xong, hết đường xuất sang 
EU, vì thế DN phải chấp nhận.

“Cũng phải coi lại cơ quan kiểm tra, cơ quan kiểm 
dịch chỉ kiểm sâu bệnh. Rau quả xuất đi cần có thêm 
giấy xác nhận an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật, có khi kiểm tra không kỹ để lọt. Và cũng trách 
chính những DN “con sâu làm rầu nồi canh”, những lô 
hàng vi phạm có thể do DN không đi kiểm dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật theo điều kiện của nước nhập 
khẩu” - TS Mai nói. QUANG HUY



12
thứ tư  8 - 10 - 2014 Doi song xa hoi

Khắp đất nước 
ông đều đã đặt 
chân, chỉ còn 
cứ điểm Điện 
Biên Phủ là 
ông chưa đến. 
Đây là đoạn 
đường khó đi 
nên ông đang 
dành thời gian 
chuẩn bị kỹ 
lưỡng dù đã ở 
tuổi 85.

Ông nhớ nhất chuyến hành 
trình dài hơn 20 ngày đi từ 
TP.HCM tới Cao Bằng năm 
năm trước, ông gặp một cô 
chủ quán cà phê trên đường 
Lý Quốc Sư (thủ đô Hà Nội). 
Cô mời ông cà phê miễn phí 
và chúc ông suôn sẻ hành 
trình. Lần sau ghé lại, ông 
tặng cô tấm ảnh làm cô rất 
ngạc nhiên, tự nhiên thân thiết 
từ đó. Thậm chí có những bác 
tài không cần mất tiền đi xe 
ôm cũng cởi mở chuyện trò 
với ông nhờ cách này.

“Một tấm ảnh rửa ra không 
bao nhiêu nhưng người nhận 
ngạc nhiên và quý lắm. Họ 
không ngờ vùng đất nơi họ 

sống có tâm hồn, có giá trị 
trong mắt người phương xa 

như vậy” - ông chia sẻ. 

Dấu chân người đi qua, 
kỷ niệm đẹp để lại

Ít ai biết ông Ngọc đã từng 
có thâm niên sửa giày 67 năm 
nay. Bao năm nay, ở góc phố 
này, người thợ sửa giày già 
này đã để tâm lắng nghe sự 
đổi thay của TP. Ông bảo TP 
ngày xưa yên bình, có tôn ti 
trật tự. Cái trật tự ấy ngày 
nay đã lỏng lẻo đi nhiều, cái 
xấu vì thế cũng le lói nhiều 
hơn. Ông lo sợ thót tim mỗi 
khi nghe tin có chuyện chặt 
xác, giết người… diễn ra.

11 người con của ông cũng 
khôn lớn từ nghề của cha. “Gia 
đình hay xã hội đều phải có 
tôn ti trật tự, đều phải lấy cái 
nhân ái làm trọng, nếu không 
thì hỏng hết. Tôi dạy con cái 
phải nghiêm khắc với bản 
thân, giúp được ai thì giúp chứ 
đừng gây nên mâu thuẫn, hận 
thù. Con cái dù nhà có giàu 
đến mấy cũng phải được dạy 
lao động từ nhỏ để ra đời tự 
lực cánh sinh, sống cho tử tế 
chứ không dạy để con thành 
người thành đạt, bà bác sĩ, 
ông kỹ sư” - ông nói.

Ông vui vì con cái của mình 
đều đã nên người nhưng cũng 

buồn vì thấy xã hội bất an. Hỏi 
tài sản đáng quý nhất của ông 
là cái gì, ông không ngần ngại 
chỉ đôi dép cao su nặng gần 
1 kgvá chằng vá đụp. Đó là 
cách ông ngụy trang để khỏi 
bị cướp bóc, giựt dọc. “Đi đâu 
người ta cũng tưởng tui là ông 
già bán vé số chứ không nghĩ 
trong túi có tiền và máy ảnh 
mấy chục triệu nên không sợ 
mất, cướp bóc ở thời buổi này, 
chỉ sợ chó mèo thấy lạ mà tha 
đi thôi” - ông hóm hỉnh.

Trời mưa, vài người khách 
đến nhờ sửa giày. Mặc dù 
khách chỉ yêu cầu dán đế 
nhưng ông còn tỉ mỉ dán thêm 
miếng đệm cho lòng giày đã 
mòn. “Khách không cần trả 
tiền thêm nhưng người ta sẽ 
nhận ra mình cũng quý đôi 
giày của họ. Tôi muốn nơi nào 
có dấu chân người đi qua, nơi 
đó phải để lại kỷ niệm đẹp. 
Làm việc gì cũng phải hết 
lòng” - ông Ngọc nói.

Đã tròn trách nhiệm với 
11 người con, giờ là lúc 
thảnh thơi nhưng ông vẫn 
muốn dành tuổi già của 
mình để đi khắp đất nước 
trải nghiệm cuộc sống. Bởi 
ông mê những đôi giày và 
mọi chuyến đi. s

Ông già sửa giày 
mê phượt
HOÀNG LAN

Nằm trong hẻm 40D3 
Chu Văn An, quận 
Bình Thạnh (TP.HCM), 

hiệu sửa giày Ngọc gây hiếu 
kỳ bởi những bức ảnh chụp 
phong cảnh rất nhiều vùng 
quê trên đất nước Việt Nam. 
Đó là kết quả những chuyến 
đi phượt một mình trên chiếc 
xe già nua của ông già 85 
tuổi, chủ tiệm sửa giày này.

Tuổi 85 vẫn không 
ngừng phượt

Nhờ được tân trang những 
phụ kiện như đồng hồ coi 
giờ, bọc lốp cao su chống 
rung cho kính chiếu hậu, 
bàn đạp mà chiếc xe Honda 
dame chiến đấu cùng ông 
trên quãng đường dài. Sau 
này có dịp, ông còn ghé lại 
những nơi chốn đã qua thêm 
vài lần nữa. Năm 2009, ông 
đến chiếc cầu ngói đầu tiên ở 
Hội An và bị hút hồn bởi vẻ 
đẹp của nó. Lục tìm tài liệu, 
ông biết được trên đất nước 
hình chữ S này có năm chiếc 
cầu ngói nổi tiếng, ông quyết 
đi cho bằng được để tìm hiểu 
đặc trưng của mỗi vùng miền. 
Hình ảnh năm chiếc cầu ngói 
cũng là một trong những gia 
tài quý giá của tiệm sửa giày. 
Ông nói về đam mê phượt của 
mình: “Mỗi vùng quê đều có 
văn hóa, giọng nói, cuộc sống 
khác nhau, miền Nam làm gì 
có mùa thu như Hà Nội, nơi ta 
đến hôm trước thì hôm sau đã 
khác…”. Theo thời gian, album 
ảnh dày lên, những bức ưng ý 
nhất ông phóng to treo lên cửa 
nhà, thỉnh thoảng khách hỏi 
mua, ông vui vẻ bán đi nhưng 
mục đích chơi là chính. Nếu 
quay trở lại, ông còn mang 
theo cả tập ảnh chụp những 
người ông từng gặp để tặng. 

Tôi đã từng sửa giày ở đây 
từ hơn chục năm nay, từ đời 
cha mẹ, đến đời tôi rồi nay 
con tôi đều là khách hàng của 
ông. Đến đây được nghe ông 
nói chuyện về văn hóa, con 
người ở khắp các vùng miền, 
về những chuyến đi phượt và 
tư vấn tỉ mỉ cách sửa giày sao 
cho tối ưu nhất. Với thâm niên 
dày dạn trong nghề, ông còn 
đoán được tính cách của chủ 
nhân từng đôi giày. 

Chị TRẦN PHƯƠNG TRÂN, 
quận 1

Tiêu điểm

Hiệu giày của ông Ngọc luôn gây hiếu kỳ cho khách 
bởi những bức ảnh về phong cảnh, con người khắp 
mọi miền. Ảnh: H.LAN

Sẽ mời ông già truyền kinh nghiệm phượt 
cho giới trẻ

Mình biết bác Ngọc qua diễn đàn www.
phuot.com và rất ngưỡng mộ hành trình đi 
phượt của bác. Mỗi lần đi phượt, bác đều 
chuẩn bị tốt hơn những bạn trẻ đi phượt 
mình từng biết như trang bị đèn chiếu sáng 
cho xe vào ban đêm, đắp thêm da vào bố 
thắng để an tâm hơn khi đi đường trơn, sổ 
tay hành trình về những vùng đất và con 
người nơi bác đến ghi rất chi tiết, cụ thể. 
Không những trải nghiệm văn hóa, lối sống 
ở nơi mới mà bác còn chú ý kết giao, chia sẻ 
với mọi người trên từng cây số. Đây là cách 

phượt mà giới trẻ cần phải học ở bác. Giới 
trẻ đi phượt hay tự thể hiện bản thân, chụp 
ảnh mình rồi tung lên mạng cho cả thế giới 
biết, còn bác chỉ âm thầm lưu lại văn hóa, 
nét đẹp của con người ở đó qua những cuốn 
album ảnh đầy tình cảm. Hội phượt của mình 
có hơn 200 thành viên. Sắp tới mình sẽ mời 
bác chia sẻ với các bạn trẻ về kinh nghiệm 
đi phượt để các bạn tích lũy được nhiều vốn 
sống hơn khi vác ba lô lên vai. 

NGÔ TRẦN HẢI AN, Hội trưởng 
Hội phượt 3ackpackers 

Chiếu miễn phí phim 
Sống cùng lịch sử 

(PL)- Trong khung giờ từ 17 giờ 30 đến 19 
giờ 16 các ngày từ ngày 8 đến ngày 12-10, 
cụm rạp CGV Vincom Center (191 Bà Triệu, 
Hà Nội) sẽ chiếu bộ phim Sống cùng lịch sử 
(ảnh) miễn phí. Vé xem phim đang được phát 
tại các quầy vé của CGV Vincom Center.

Sống cùng lịch sử 
của đạo diễn Nguyễn 

Thanh Vân là câu 
chuyện của 

nhóm bạn trẻ 
Lâm, Nga, 

Tùng, 

trong một chuyến du lịch về Điện Biên đã 
tình cờ được sống lại những giây phút hào 
hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 
1954. Sau những giờ phút chứng kiến và hòa 
mình vào thế hệ đi trước - những tấm gương 
sẵn sàng hy sinh thân mình vì lý tưởng của 
đất nước, ba bạn trẻ đã rút ra được những bài 
học cho riêng mình. 

Đây là một trong ba bộ phim được lựa 
chọn trình chiếu trong Tuần phim kỷ niệm 
60 năm ngày Giải phóng thủ đô, do Cục Điện 
ảnh chủ trì phối hợp với Hãng phim truyện 
Việt Nam, Công ty Cổ phần Phim truyện I 
và Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung 
ương tổ chức. TRÀ GIANG

Công suất văn phòng cho thuê 
tại TP.HCM cao nhất trong năm 
năm

Ngày 7-10, Công ty Savills Việt Nam 

đã công bố thông tin tổng quan về thị 
trường bất động sản TP.HCM trong quý 
III-2014. Theo đó, thị trường văn phòng 
TP hoạt động khởi sắc hơn so với quý 
trước; công suất thuê trung bình đạt 91%, 
cao nhất trong vòng năm năm qua với giá 
thuê trung bình là 536.000 đồng/m2/tháng. 
Tổng lượng tiêu thụ văn phòng trong quý 
III-2014 đạt hơn 29.800 m2, tăng 152% 
so với quý II-2014. Nhu cầu đối với văn 
phòng hạng B, hạng C tăng cao; diện tích 
thuê chủ yếu dao động từ 700 đến 1.000 m2.  
Các tòa nhà mới được nhiều khách thuê lựa 
chọn hơn cả, chiếm 70% lượng tiêu thụ của 
toàn thị trường văn phòng. TX (Theo TTXVN)

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
có 10 vị trí lún

(PL)- “Khi thi công đã xác định đường cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai có 10 vị trí lún, đáng lẽ 

phải chờ lún 6-9 tháng. Tuy nhiên, nếu chờ 
đợi thời gian đó thì hơn 200 km trên tuyến 
cũng phải nằm chờ, không khai thác được. 
Để phát huy hiệu quả tuyến đường, Bộ GTVT 
đã thống nhất cắm biển chờ lún để khai thác 
và xử lý, gia cố tạm thời”. Đó là thông tin 
được Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng 
Trường đưa ra tại buổi họp báo quý III của 
bộ này, chiều 7-10.

Ông Lê Kim Thành, Phó Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc (VEC), 
cho biết thêm: “Ngay sau khi phát hiện vết 
nứt, VEC đã chỉ đạo nhà thầu khoan khảo 
sát bổ sung tám mũi trên hai mặt cắt ngang. 
Tại vị trí này không có lớp đất cứng mà chỉ 
là lớp đất hữu cơ rất yếu nằm trực tiếp trên 
nền đá có độ dốc gần 30%. Trên nền đất yếu, 
với quy trình cho phép tối đa cũng khó phát 
hiện bất thường vì không thể 3-5 m lại khoan 
một lỗ”. TRÀ PHƯƠNG

http://www.phuot.com
http://www.phuot.com
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TRẦN NGỌC

Trong vai khách hàng, 
chúng tôi bước vào 
một tiệm xăm trổ trên 

đường Phùng Văn Cung (Phú 
Nhuận, TP.HCM). Chủ tiệm 
đang bận xăm cho một khách 
nam, nói chúng tôi ngồi đợi 
một lát rồi quay lại công việc. 
Theo từng mũi kim xăm của 
anh N. (tên chủ tiệm), một 
thứ máu loãng rỉ ra từ vết 
xăm trên vai người khách, 
vùng da ửng hồng lên và dần 
hiện ra một hình thù quái dị. 

“Nếu khách không 
sợ thì… chơi luôn”

Anh N. mang găng cả hai 
tay, máy xăm cũng được bọc 
trong một lớp nylon. Nước mô 
(nằm dưới lớp da) và máu rỉ 
ra từ vết xăm được liên tục 
lau bằng bông gòn có tẩm 
một thứ hóa chất mà theo chủ 
tiệm vừa có tác dụng làm sạch 
vết mực lem vừa khử trùng 
vết xăm. 

Chúng tôi hỏi về biện pháp 
đề phòng lây bệnh truyền 
nhiễm khi xăm, anh N. khẳng 
định cứ mỗi khách anh dùng 
một bộ kim và mực riêng, 
xăm xong rồi bỏ. Chúng tôi 
lại hỏi làm thế nào để không 
chảy máu, anh N. giải thích 
cũng tùy người. Trong quá 
trình xăm khách thường bị 
chảy nước mô. Nếu khách bị 
máu loãng hoặc uống nhiều 
nước, nhiều rượu bia thì dễ 
bị chảy máu khi xăm. “Trong 
những trường hợp này thì 
tôi từ chối xăm vì dễ nhiễm 
trùng. Tuy nhiên, nếu khách 
không sợ mà vẫn yêu cầu thì 
tôi… chơi luôn” - anh N. nói. 

Chúng tôi khen đường xăm 

của anh N… thẳng hàng, chủ 
tiệm ra vẻ… khoái. Nhưng 
khi hỏi về tay nghề chuyên 
môn thì anh cho biết chủ 
yếu là học nghề qua bạn bè, 
người quen. Khi chúng tôi 
ngỏ ý muốn tới những chỗ 
xăm không có cửa hiệu nằm 
sâu trong những con hẻm kế 

cận thì anh N. khuyên: “Đừng 
có dại đến đó. Bọn chúng 
làm nghề xăm dạo không địa 
chỉ, không đảm bảo an toàn 
đâu”. Anh N. cho biết tiệm 
anh được UBND quận Phú 
Nhuận cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh cho loại 
hình “xăm phun nghệ thuật” 

hẳn hoi. Nhưng khi hỏi thêm 
về giấy phép hành nghề của 
ngành y tế thì chủ tiệm lắc 
đầu nói: “Chẳng nghe ai nói 
tới mấy giấy tờ này”. 

Khách lim dim như 
đang… phê thuốc

Ngày hôm sau chúng tôi 

Mổ trực tuyến cứu sống 
bệnh nhân ở Trường Sa

Ngày 7-10, theo thông tin từ BV Quân y 175 (Bộ Quốc 
phòng), kíp trực của bệnh viện tại TP.HCM và tổ bác sĩ tại 
bệnh xá đảo Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) 
vừa phối hợp dưới hình thức trực tuyến thực hiện thành 
công ca mổ ruột thừa cứu sống một ngư dân.

Bệnh nhân là anh Bùi Hiệp (55 tuổi, quê xã Bình Chánh, 
huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), đang hoạt động đánh bắt 
xa bờ tại khu vực quần đảo Trường Sa. Bệnh nhân nhập 
bệnh xá đảo Trường Sa Lớn khoảng 6 giờ sáng 6-10 sau 
bốn ngày đau bụng dữ dội. Qua hệ thống truyền hình trực 
tuyến, các bác sĩ BV Quân y 175 đã tiến hành khám và 
xác định tình trạng bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp và chỉ 
định mổ cấp cứu ngay lập tức.

Tại bệnh xá đảo, BS Huỳnh Thanh Bình, Trưởng bệnh 
xá đảo, cùng kíp trực đã tiến hành mổ cấp cứu dưới sự chỉ 
đạo trực tuyến của Thượng tá-TS-BS Trịnh Văn Thảo, Phó 
Chủ nhiệm khoa Ngoại bụng BV 175, từ đất liền. Sau gần 

hai giờ, ca mổ đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy 
kịch và bắt đầu ổn định sức khỏe.

Trong thời gian qua, thông qua hệ thống Telemedicine - hệ 
thống cầu truyền hình trực tiếp (sử dụng vệ tinh Vinasat), 
BV 175 đã phối hợp với bệnh xá đảo Trường Sa Lớn thực 
hiện một số ca mổ phức tạp ngay trên đảo, kịp thời cứu 
sống ngư dân khai thác thủy hải sản ở khu vực quần đảo 
và người dân sinh sống trên đảo. QA

Ninh Thuận: Cấp cứu gần 
30 công nhân bị ngộ độc 

(PL)- Khoảng 11 giờ ngày 7-10, hơn 20 công nhân nhà 
máy đường thuộc Công ty CP Mía đường Phan Rang (Ninh 
Thuận) phải đi cấp cứu tại BV GTVT Tháp Chàm do ngộ 
độc thực phẩm. 

Theo BS Nguyễn Tôn Kinh Thi, Giám đốc bệnh viện, 
các ca ngộ độc đều có các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, 
khó thở và sốt cao. Bệnh viện đã tích cực điều trị nên đến 
chiều cùng ngày đã có gần 10 ca nhẹ xuất viện. Cũng theo 

BS Thi, hiện ngoài hai ca nặng cần được theo dõi tại khoa 
Cấp cứu, 13 ca có phần thuyên giảm đã được chuyển sang 
khoa Điều trị.

Bệnh nhân Trần Đình Hiển là công nhân cơ khí của nhà 
máy cho biết sáng 7-10, nhà máy huy động khoảng 150 
công nhân đến đồng mía xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn, 
Ninh Thuận) chăm sóc mía cùng với nông dân trồng mía. 
Đến nơi mỗi công nhân được phát một hộp cơm để ăn sáng 
rồi ra đồng. Ăn xong, hơn ba giờ sau, trên đường trở về nhà 
máy thì có nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói.

“Thấy nhiều người trên xe nôn ói cứ tưởng họ say xe” - 
tài xế Nguyễn Văn Hai nói. Ông Hai cũng cho biết khi về 
đến nhà máy ông cũng bị đau bụng rồi nôn ói, tiêu chảy, 
sốt cao như nhiều công nhân khác nên được đưa đến bệnh 
viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Công ty CP Mía đường Phan Rang, trước 
khi đưa công nhân đến đồng mía, công ty có đặt mua 150 
hộp cơm tại một quán cơm ở Tháp Chàm. Chiều cùng ngày, 
ngành y tế đã thu giữ năm hộp cơm cùng nước uống để 
kiểm nghiệm tìm nguyên nhân vụ ngộ độc. MINH TRÂN

Đừng dại xăm trổ chui 
mà dính bệnh!
Xăm trổ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh qua đường máu, tuy nhiên đến nay không có cơ quan nào quản lý dịch vụ này. 

Xăm trổ làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu. Ảnh: TRẦN NGỌC

Xăm trổ là quyền tự do của 
mỗi người. Tuy nhiên, quyền 
tự do đó phải hài hòa với điều 
kiện kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đưa dịch vụ xăm trổ vào 
diện quản lý là đề xuất hay, 
đáng quan tâm. Hiện ngành 
y tế đang trong giai đoạn xây 
dựng Luật Hiến máu, ban soạn 
thảo sẽ tiếp thu và nghiên cứu 
thật kỹ đề xuất nói trên nhằm 
mục đích đảm bảo an toàn sức 
khỏe cho mọi người. 

PGS-TS LƯƠNG NGỌC KHUÊ, 
Cục trưởng Cục Quản lý khám, 

chữa bệnh (Bộ Y tế)

Họ đã nói
tìm đến một điểm xăm không 
bảng hiệu ở phường 11, quận 
10. Tiệm chỉ khoảng 25 m2 
nhưng khách khá nhiều và 
đủ thành phần; trong đó vài 
người vai u thịt bắp, tướng 
tá bặm trợn khiến chúng tôi 
hơi ngại. 

Sau khi tìm chỗ ngồi, chúng 
tôi thấy một thợ xăm đang 
xăm trổ hình con cọp đang 
vồ mồi chiếm hết lưng một vị 
khách. Nước mô, máu, mực 
và cả mồ hôi trên lưng chảy 
thành giọt. Người thợ xăm 
liên tục lau bằng chiếc khăn 
đã ngả sang màu mực pha lẫn 
máu. Đôi mắt khách lim dim 
như người đang… phê thuốc. 
Nếu kim, mực xăm không 
đảm bảo an toàn thì nguy cơ 
lây các bệnh qua đường máu 
là điều khó tránh khỏi.

Tại một điểm xăm trổ không 
bảng hiệu khác trong một con 
hẻm nhỏ trên đường Trường 
Chinh (phường 4, Tân Bình), 
chúng tôi thấy chủ tiệm đang 
xăm cho khách với kim và 
hộp mực xăm trông chẳng 
mấy sạch sẽ. Máu rỉ ra từ 
vết xăm. Người thợ xăm thản 
nhiên nhúng kim xăm dính 
máu vô hộp mực rồi tiếp tục 
xăm trổ. Thấy chúng tôi, anh 
thợ xăm hỏi ai giới thiệu mà 
đến đây. Chúng tôi nói biết 
qua “chiến hữu” rồi hỏi xăm 
ở đây có an toàn không. Anh 
thợ cười: “Yên tâm, tui làm ở 
đây gần một năm rồi, chẳng 
ai đến kiểm tra gì hết”. 

Có lẽ do không ai quản lý 
mà hiện nay các tiệm xăm 
trổ chui mọc lên nhan nhản 
nhiều nơi ở TP.HCM. 

Không ai quản lý
TS Lê Trường Giang, Chủ 

tịch Hội Y tế công cộng 
TP.HCM, nhấn mạnh: “Những 
người xăm trổ có nguy cơ bị 
lây nhiễm bệnh qua đường 
máu như HIV, viêm gan siêu 
vi B và C rất cao”. Nhưng 
hiện nay loại hình xăm trổ 
này chưa được đưa vào diện 
dịch vụ có quản lý. 

Một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM 
(không muốn nêu tên) cho biết 
do không thuộc diện quản lý 
nên thanh tra Sở Y tế TP chưa 
từng kiểm tra bất kỳ tiệm 
xăm trổ nào. “Trong khi đó 
xăm môi, xăm lông mày… 
thực hiện tại các phòng phẫu 
thuật thẩm mỹ lại nằm trong 
diện quản lý theo Thông tư 
41/2011 của Bộ Y tế. Để đảm 
bảo an toàn cho người xăm trổ, 
thiết nghĩ Bộ Y tế nên nhanh 
chóng nghiên cứu và đưa ra 
các điều kiện để quản lý dịch 
vụ xăm trổ” - vị này nói. s

Những tai biến có thể xảy ra
Khi xăm phải dùng dụng cụ nhọn xuyên 

qua da và đưa các chất màu vào sâu trong 
da, do vậy có thể xảy ra tai biến. Khi xuyên 
kim qua da làm da bị tổn thương, vùng tổn 
thương nếu không được sát khuẩn và chăm 
sóc cẩn thận sẽ bị nhiễm khuẩn. Hơn nữa, 
khi đưa các chất tạo màu sắc cho các vết 
xăm có thể gây phản ứng của da với các 
chất đó. Phản ứng xảy ra gây ngứa, rấm 
rứt, đỏ, phù nề. Phản ứng có thể xảy ra 
sớm nhưng thường xảy ra sau vài tuần lễ 
hoặc hằng năm. Đôi khi phản ứng lan rộng 
ngoài vùng xăm gây eczema, viêm da tiếp 
xúc hoặc nặng hơn là viêm da tróc vảy. Một 

số trường hợp gây phản ứng viêm dạng u 
hạt rất khó điều trị. 

Không những da bị ảnh hưởng, khi xăm 
mình còn có thể lây một số bệnh truyền nhiễm 
do người xăm vô khuẩn dụng cụ không cẩn 
thận. Những hậu quả có thể xảy ra là nhiễm 
khuẩn làm cho nơi xăm bị viêm mủ. Y học đã 
gặp một số trường hợp bị mắc giang mai, 
bệnh phong, lao do xăm. Ngày nay xăm còn 
có thể làm lây nhiễm các bệnh nghiêm trọng 
hơn như viêm gan virus B, C, HIV. 

PGS-TS NGUYỄN DUY HƯNG, Tổng Thư ký 
Hội Da liễu Việt Nam 

(Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống)
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Cesc Fabregas 
là cái tên không xa 
lạ với ông Wenger 
và người hâm mộ 
Arsenal. Thế mà 
cái tên đấy giờ lại 
mặc chiếc áo xanh 
chống lại các cầu 
thủ Arsenal trong 
trận derby London 
và anh đã thể hiện 
mình là mẫu cầu 
thủ mà Arsenal 
đang thiếu. 

Trong màu áo 
Chelsea đấu với 
đội bóng cũ, Cesc Fabregas đã cho thấy sự 
xuất sắc của anh trong những đường chuyền 
quyết định. Điều mà chính ông Wenger 
khi nhìn thấy cũng phải thèm thuồng từ 
một cầu thủ ruột của Arsenal ngày nào 
nhưng đã để anh ra đi về Barcelona rồi 
quay lại với Premier League nhưng đầu 
quân cho Chelsea. 

Qua thống kê từ đầu mùa đến nay, Cesc 
Fabregas đã có bảy đường kiến tạo thành 
bàn và là cầu thủ có tỉ lệ chuyền thành 
bàn trong tốp cao nhất Premier League. 

Con số đấy bằng 
tổng số các đường 
chuyền của những 
cầu thủ Arsenal 
cộng lại khiến 
ông Wenger thèm 
thuồng. Đặc biệt 
nhất là đường 
chuyền sắc như 
dao của Fabregas 
trong trận thắng 
Arsenal 2-0 mà 
Cesc Fabregas 
như đặt vào chân 
Diego Costa để cầu 
thủ này chỉ làm 

động tác tiếp theo là đưa bóng vào lưới.
Fabregas được xem là một trong những 

thương vụ thành công của Chelsea khi 
tìm được một bộ óc chiến thuật và đầy 
sáng tạo ở giữa sân nhằm phục vụ cho 
những chân sút luôn sẵn sàng khai hỏa 
như Diego Costa.

Chắc chắn cái tên Fabregas sẽ còn được 
nhắc đến nhiều cùng với chiến tích của 
Chelsea với thành tích bất bại và dẫn đầu 
liên tục từ đầu mùa đến nay một cách 
thuyết phục. A.BÌNH

HUY KHANH

Đúng là nhà cái rất 
nhạy với thông tin 
gây cơn sốt trong 

làng bóng thế giới, nhất là 
sau cuộc điều tra của FIFA 
về vụ Qatar đã hối lộ cho 
các quan chức trong ban 
lãnh đạo FIFA để mua phiếu 
giành World Cup. Tuy chưa 
công bố rộng rãi nhưng theo 
dư luận nội bộ kết quả trên 
được ghi nhận là nặng nề 
hơn nhiều so với những gì 
trước đó báo chí đã tố giác.

Theo đó cựu Chủ tịch 
LĐBĐ Qatar kiêm Phó Chủ 
tịch FIFA Bin Hamman đã 
chi 5 triệu USD tiền lót tay 
(bằng tiền mặt lẫn quà cáp) 
cho một số lãnh đạo FIFA, 
trong đó có Phó Chủ tịch J. 
Warner. Chính vì vụ này mà 
ông Warner đã bị cách chức 
cũng như ông Bin Hamman 
phải từ nhiệm như một cách 
xoa dịu dư luận.

Ngoài tai tiếng đút lót để 
mua phiếu, còn một vấn đề 
nan giải nữa là khí hậu Qatar 
quá nóng vào mùa hè nên 
ảnh hưởng rất nhiều đến sức 
khỏe cũng như phong độ của 
các đội bóng. dù Qatar hứa 
sẽ bỏ ra 4 tỉ USD để trang 
bị máy lạnh cho các sân vận 
động nhưng bị xem là không 

The thao

Vua chuyền bóng Fabregas

khả thi. Từ đó Qatar phát ra 
“sáng kiến” dời World Cup lại 
vào cuối năm để thời tiết mát 
dịu hơn song cũng bị bác bỏ 
bởi như thế sẽ làm xáo trộn 
hết lịch thi đấu của các giải 
quốc gia lẫn quốc tế. Ngoài 
ra còn một yếu tố nữa là chủ 
nhà Qatar đương nhiên có 
một suất đá vòng chung kết 
nhưng lại là đội ở tận hạng… 
96 thế giới nên khó thuyết 
phục các quốc gia. 

Dù Qatar luôn thực hiện 
“chiến dịch đồng tiền” như 
từng “mua” trận Siêu cúp 
Ý giữa Juventus - Napoli 
về đá ở Qatar ngày 22-12 
nhưng quốc gia này đang bị 
“chống”, đặc biệt là những 
nhà tài trợ lớn từng làm ăn 
với FIFA và là khách hàng 
lớn ở World Cup. 

Như hãng bia Đức Budweiser 

từng góp 1,2 tỉ USD, Pepsi 
Coca và Nike với con số 
1,1 tỉ USD đều tỏ ý lo ngại 
bóng lăn ở Qatar sẽ giảm 
tính thương mại của họ và 

sẽ bị lỗ vốn nặng.
Bởi vậy, gần đây Chủ tịch 

FIFA Sepp Blatter đã phải lên 
tiếng thú nhận rằng để World 
Cup 2022 cho Qatar đăng cai 

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter công bố Qatar đăng cai World Cup 2022 và bây giờ thì cả 
làng lại “chống” bóng lăn ở Qatar. Ảnh: GETTY IMAGES. Đồ họa: BB

l  Đội tuyển Mỹ vẫn giữ 
thủ môn Hope Solo trong 
thành phần dự các trận vòng 
loại World Cup 2018 khu vực 
CONCACAF từ ngày 15-10 dù 
nữ thủ môn này đang mang tai 
tiếng bạo hành trong gia đình 
đối với người cô và cháu mình 
và sắp ra tòa. Nữ thủ môn này 
đang giữ kỷ lục tham gia đội 
tuyển nữ Mỹ đến 73 trận. SBV

l Tiền đạo G. Bale (Real 
Madrid) lập kỷ lục lần thứ 
tư trong năm năm được bầu 
chọn cầu thủ xuất sắc nhất xứ 
Wales vượt đàn anh M. Hughes 
(ba lần). Bale đã ghi 10 bàn 
trong 11 trận gần đây cho đội 
tuyển. SBV

l Cựu đội trưởng Roy 
Keane của MU xuất bản tập 
hồi ký tựa đề “Hiệp 2”. Trong 
đó anh chỉ trích thầy cũ Alex 
Ferguson là người có tính cách 
“thuần túy thương mại, thiếu 
tình cảm” khiến đưa đến mâu 
thuẫn đôi bên buộc anh phải 

ra đi năm 2005. PQ
l Cựu vua phá lưới World 

Cup Romario của Brazil đắc 
cử nghị sĩ Quốc hội đại diện 
cho đảng Xã hội ở TP Rio de 
Janeiro - Brazil, với số phiếu 
khá áp đảo 63,39%. PQ

l LĐBĐ Anh quyết điều 
tra đến nơi đến chốn vụ 
bom khói trong trận derby 
Chelsea - Arsenal. Quả bom 
khói trên xảy ra ở khu vực cổ 
động viên Arsenal khiến trận 
đấu diễn ra chậm hơn 10 phút. 
Khi phát hiện ra bom khói, 
ban tổ chức sân đã lập tức cho 
đóng cửa khu vực khán đài bị 
xảy ra sự cố và thực hiện các 
công tác an ninh cần thiết. Theo 
LĐBĐ Anh, nếu thủ phạm là 
cổ động viên của Arsenal thì 
đội khác sẽ bị phạt vì “không 
kiểm soát được cổ động viên” 
của mình. ĐT

l Diego Costa phản ứng 
lại HLV Mourinho khi ông 
này không hài lòng với việc 
Costa được gọi vào đội tuyển 
Tây Ban Nha lại còn phát biểu 
rằng “Diego Costa chưa hồi 

phục phong độ nên việc đưa cầu 
thủ này tham gia đội tuyển Tây 
Ban Nha là điều tồi tệ”. Không 
hài lòng với những lời chê bai 
đấy dù chỉ nhằm mục đích giữ 
quân của ông thầy ở Chelsea, 
Diego Costa đã “bật” lại rằng 
chỉ có anh mới quyết định mình 
có lên đội tuyển không và anh 
tin ở mình lẫn các bác sĩ đội 
tuyển Tây Ban Nha là người có 
lương tâm nên ông Mourinho 
không cần phải lo. ĐT

l Lão tướng Pirlo vẫn chưa 
“buông” đội tuyển Ý, anh vừa 
chính thức trở lại sau lời mời 
của HLV Antonio Conte để 
chuẩn bị cho các trận vòng loại 
Euro 2016 sắp diễn ra. Trước 
khi tham dự World Cup 2014, 
Pirlo đã từng lên tiếng chia tay 
đội tuyển sau giải vô địch thế 
giới nhưng trước lời mời gọi 
của HLV Conte mà anh rất trân 
trọng, ngôi sao lão tướng này 
đã nhận lời trở lại gánh vác 
cùng đội tuyển Ý. Ngày 10-10, 
Ý sẽ tiếp Azerbaijan và 13-10 
sẽ làm khách trên sân của đội 
tuyển Malta. ĐT

Đọc nhanh

World Cup Qatar ngập 
trong tai tiếng
Một nhà cái ở Anh vừa ra độ nóng dự đoán bóng World Cup có lăn tại Qatar không dù FIFA đã quyết quốc gia này 
đăng cai World Cup 2022.

là “một lỗi lầm”. Còn một 
thành viên quyền lực khác 
của FIFA là ông Zwanziger 
(Đức) thì khẳng định dứt 
khoát phải chuyển địa điểm 

thi đấu ra khỏi Qatar.
Hiện tại báo cáo Garcia (tên 

chuyên gia chịu trách nhiệm 
điều tra chính vụ Qatar hối 
lộ) đang nằm trong tay chủ 
tịch Ủy ban Đạo đức của 
FIFA. Chưa biết sau thời 
gian “ngâm cứu” liệu ông 
có cho công bố rộng rãi hay 
không. Vì thế lập tức tổ chức 
Minh bạch Quốc tế đã cảnh 
cáo rằng nếu FIFA cố tình 
“ém” bản báo cáo thì họ sẽ 
mất hết uy tín và biến FIFA 
trở thành tên “bù nhìn” hết 
sức lố bịch!

Trong trường hợp Qatar bị 
tước quyền đăng cai, có khả 
năng thay thế là Mỹ hoặc Úc, 
tiếp đó mới đến Hàn Quốc 
và Nhật. 

Theo chúng tôi, khả năng 
Qatar bị tước quyền đăng cai 
World Cup lên đến 90%.  s

Ảnh: AFP. Đồ họa: BB

Từ thông tin của giới truyền thông mà đặc biệt 
là báo Anh vạch trần vụ tham nhũng và hối lộ của 
những thành viên cộm cán trong ngôi nhà FIFA, 
Ủy ban Đạo đức của FIFA đã vào cuộc. Từ đó lòi ra 
cả một đường dây hối lộ cho từng quan chức FIFA 
lẫn từng thành viên đại diện cho các quốc gia thân 
cận với cựu Chủ tịch LĐBĐ Qatar kiêm Phó Chủ tịch 
FIFA - Bin Hamman. Đây là một cái tát vào chính 
ngôi nhà FIFA dù Chủ tịch FIFA Sepp Blatter luôn ra 
sức nói rằng ông chống tham nhũng, chống hối lộ. 

Ở đây phải thừa nhận rằng nếu không có sự “dẫn 
dắt” của Chủ tịch FIFA Blatter thì khó lòng Qatar 
được đưa vào danh sách ứng viên nặng ký. Để rồi 
tiếp sau đó là thắng phiếu nhờ một cuộc rải tiền 
lớn nhất trong lịch sử FIFA để giành quyền đăng cai 
World Cup ở nơi mà khí hậu không ủng hộ bóng đá 
đỉnh cao. Đó là giai đoạn cơm lành canh ngọt giữa 
Chủ tịch FIFA Blatter và Phó Chủ tịch Bin Hamman 
(người Qatar), đồng thời cũng là Chủ tịch LĐBĐ 
châu Á. Sau đó, với động tác đòi tranh cử chủ tịch 

FIFA mà ông Bin Hamman bị Chủ tịch Blatter đánh 
khỏi chính trường FIFA vì tội đưa hối lộ. 

Giờ thì ngôi nhà FIFA lại đấu đá nhau trước nhiệm 
kỳ mới mà chính ông Blatter nói rằng ông sẽ tiếp 
tục làm mọi cách để tại vị. Mọi người mong bản 
điều tra được công bố để vạch trần những gương 
mặt đạo mạo trong ngôi nhà FIFA ẩn dưới lớp áo 
trịnh trọng của tổ chức xã hội quyền lực nhất thế 
giới và cũng “làm tiền” nhiều nhất thế giới. 

ĐỨC TRƯỜNG

Điểm 10 cho truyền thông và chuyện đấu đá ở ngôi nhà FIFA
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ĐĂNG HUY

U-19 Việt Nam luôn gây 
nhiều phấn khích bởi 
triết lý lấy công bù thủ 

bằng lối chơi nhuần nhuyễn 
và đẹp mắt dễ gây thiện cảm 
cho người xem. Tất cả cầu thủ 
trẻ đều có thiên hướng xông 
lên phía trước và khán giả có 
cảm giác vị trí nào cũng có 
thể ghi bàn. Ví như hậu vệ 
biên phải Văn Sơn thường 
có nhiều pha đột nhập vòng 
cấm táo bạo và ghi bàn như 
một sát thủ. Tương tự, Hồng 
Duy ở biên trái hay trung vệ 
Đông Triều hay tham gia 
tấn công và ghi bàn cả trong 
nhiều tình huống cố định. Dĩ 
nhiên hai tuyến trên còn thiện 
chiến hơn và tập trung hầu hết 
quân của Học viện HA Gia 
Lai - Arsenal JMG luôn đặt 
sức tấn công lên hàng đầu.

Do phải tấn công toàn diện 
và liên tục nên đội hình của 
U-19 Việt Nam mất sức nhiều 
dẫn đến sơ hở trong phòng 
ngự. Thậm chí các cầu thủ 
trụ cột cỡ như Xuân Trường, 
Tuấn Anh còn chuyền sai 
trong khi cặp tiền đạo thiếu 
hẳn các pha bứt tốc. Chính 
vì mải miết di chuyển tấn 
công nhiều đã khiến học trò 
Guillaume dễ hở sườn và hay 
để thủng lưới ở hiệp 2, đặc 
biệt là vào nửa cuối trận đấu.

Trong một số trận đấu gần 
đây của U-19 Việt Nam, 

mặc dù họ luôn chơi đôi 
công sòng phẳng với bất cứ 
đối thủ mạnh nào, song các 
cầu thủ trẻ vẫn để lộ những 
tử huyệt cho đội bạn khai 
thác, nhất là khi gặp bế tắc 
ghi bàn hoặc chưa dẫn bàn 
quá cách biệt. 

Chung kết với U-19 Nhật 
tại cúp NutiFood mới đây, bàn 
thắng ở phút 75 của Genta 
đã đến sau một động tác qua 
người sắc sảo, khi cặp hậu vệ 
Anh Thi - Tiến Dũng thiếu 
sức rướn để đeo bám. Cũng 
với trận thua Nhật 2-3 trước 
đó tại vòng bảng, tuyến tiền 

vệ mất sức nhiều và chuyền 
sai lẫn chuyền ngang bất cẩn 
giúp cho cầu thủ Nhật phản 
công nhanh ghi liền hai bàn 
chỉ trong những phút cuối 
trận. Thật đau ở hai trận đấu 
này, U-19 Việt Nam không 
quá lép vế trước đối thủ mạnh 
và từng dẫn bàn trước ở trận 
vòng bảng nhưng rồi khi thể 
lực sa sút đã dẫn đến bị thua 
ngược hoặc để thủng lưới vì 
yếu sức không thể ngăn cản 
đối phương ghi bàn.

Cầu thủ U-19 Việt Nam 
cũng từng để lọt lưới nhiều 
bàn thắng ở hiệp 2, như 

trong trận chung kết thua 
U-19 Myanmar 3-4 tại cúp 
giao hữu Brunei hoặc một số 
trận tại giải Đông Nam Á và 
vòng loại châu Á trước đó.

Lần ra quân quan trọng ở 
vòng chung kết châu Á khai 
mạc vào chiều mai (9-10), đội 
tuyển U-19 Việt Nam phần 
nào đã cải thiện rõ sức khỏe 
nhờ tích cực nhồi thể lực 
và tăng cường chế độ dinh 
dưỡng. Chúc cho học trò ông 
Guillaume chân cứng đá mềm 
để chơi sòng phẳng với các 
đối thủ có nội lực mạnh và 
khỏe hơn hẳn mình. s

Một ngày trước khai Mạc vòng chung kết u-19 châu Á 

Nửa cuối hiệp 2 của 
U-19 Việt Nam
Đây là thời điểm các học trò của ông Guillaume thường đuối sức, không theo nổi 
những pha phản công nhanh nên dễ bị thủng lưới…

Sau ba lần gặp U-19 Nhật, các cầu thủ U-19 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học cần 
cải thiện. Ảnh: QUANG THẮNG

vòng chung kết u-21 bÁo Thanh niên
Hà Nội T&T và SL Nghệ An 
vào bán kết

Sóng gió lượt trận cuối cùng đã nổi lên khi HLV 
Lương Trung Dân có phần nặng lời với tổ trọng tài 
điều hành trận đấu SL Nghệ An - Vĩnh Long trên sân 
Cần Thơ. Trong khi đó, trên sân Quân khu 9, người 
xem chờ đợi “ngựa về ngược” nhưng bất thành. Cuối 
cùng thì bốn đội vào bán kết đều là những gương mặt 
ưu tú nhất của giải đấu truyền thống này.

HLV Lương Trung Dân nói trong buổi họp báo: 
“Tôi có cảm giác cách điều hành của trọng tài như 
muốn cho những đội bóng lớn vào!”. Thực tế thì nỗ 
lực của Vĩnh Long rất lớn nhưng đối thủ của họ lại là 
đội bóng cứng cựa của lò bóng đá nổi tiếng vốn sản 
sinh nhiều tuyển thủ Olympic và quốc gia nên nỗ lực 
của Vĩnh Long bất thành. 

Còn ở sân Quân khu 9, Hà Nội T&T dẫn trước 2-0 
do công của Văn Thành và Văn Đại ở phút thứ 16 và 
50 thì HA Gia Lai lần lượt rút ngắn rồi gỡ hòa 2-2 do 
Văn Thanh và Việt Hưng ghi bàn ở các phút 52 và 74. 

Khi hai đội đang hòa 2-2 thì tin từ sân Cần Thơ dội 
sang cho biết SL Nghệ An đang dẫn Vĩnh Long 3-0. 
Lúc này nếu HA Gia Lai thắng chung cuộc 3-2 thì chính 
Hà Nội T&T và HA Gia Lai sẽ dắt nhau vào bán kết 
(ba đội cùng 6 điểm và tính đối kháng trước rồi mới 
đến hiệu số bàn thắng bại).

Lúc này diễn tiến trên sân cuối trận làm cho nhiều 
người hoài nghi, nhất là thấy Hà Nội T&T bỗng hớ 
hênh như “mời ông xơi”. 

May mà điều đó đã không xảy ra khi những phút cuối 
trận HA Gia Lai tràn hết lên tấn công kể cả thủ môn Văn 
Tiến cũng lao lên ở những phút bù giờ. Đúng vào thời 
điểm HA Gia Lai chơi trò “được ăn cả, ngã về không” 
thì bị đòn hồi mã thương. Văn Kiên nhận đường chuyền 
dài của đồng đội từ sâu sân nhà đã lốp bóng ở cự ly 

chừng 30 m 
vào  lướ i 
trống HA 
Gia Lai đưa 
Hà Nội T&T 
vào bán kết 
với ba trận 
toàn thắng 
đứng đầu 
bảng B. Tiếp 
theo là SL 
Nghệ An với 
6 điểm sau 
trận thắng 
Vĩnh Long 
3-0.

Ngày mai 
(9-10), vòng 
bán kết diễn 

ra với hai cặp đấu SHB Đà Nẵng - SL Nghệ An (15 giờ 
30) và Hà Nội T&T - CS Đồng Tháp (18 giờ). DUY ÂN

Sau lần mất hút ở giải mời giao hữu Brunei, tiền đạo nhỏ con 
Văn Toàn đã trở lại chiếm một suất đá chính với Công Phượng trên 
hàng công. Ở giải đấu ấy, chân sút Tuấn Tài của lò SL Nghệ An vừa 
được bổ sung lại có vẻ nổi bật hơn nhờ sự mới lạ lẫn hiệu quả so 
với cái cách mặc định con người lẫn lối chơi của HLV Guillaume 
đối với cầu thủ lò Arsenal. 

Đến giải giao hữu U-19 Đông Nam Á mở rộng mới đây, giới 
hâm mộ mới chứng kiến sự trở lại và lợi hại hơn của chân sút Văn 
Toàn với bốn bàn thắng cùng nhiều pha phối hợp sắc sảo với đội 
trưởng Công Phượng.

Cũng chính bởi sự xuất hiện của Văn Toàn với tần suất dày đã 
khiến nhiều người đặt dấu hỏi với HLV Guillaume “thiên vị” học 
trò ruột của mình hơn các lò đào tạo khác? Tuy nhiên, thực tế màn 
trình diễn của Văn Toàn bên cạnh đồng đội Công Phượng đã từng 
chơi chung suốt bảy năm qua vẫn thuyết phục hơn nếu anh giữ 
ổn định phong độ. Ngoài độ ăn ý cao hơn giữa cặp tiền đạo này, 
Văn Toàn còn sở hữu những pha đi bóng giàu kỹ thuật và dứt điểm 
hiểm hóc khó lường. Chân sút mang áo số 9 từng vẽ một đường 
cong đẹp mắt vào lưới U-19 Nhật Bản hay pha solo giữa hàng thủ 

Myanmar và ghi bàn thật tinh tế.
Riêng ở hai giải chính thức hồi năm 

ngoái, Văn Toàn từng là vua phá lưới 
với sáu bàn thắng ở vòng chung kết 
U-19 Đông Nam Á và ghi năm bàn 
tại vòng loại U-19 châu Á.

Tiền đạo quê Hải Dương thuộc vào 
hàng “mỏng cơm” nhất đội hình -19 
Việt Nam. Thế nhưng HLV Guillaume 
luôn nhìn nhận Văn Toàn có tố chất 
hiếm hoi của một chân sút mẫu mực về 
kỹ năng xử lý bóng trong không gian 
hẹp, di chuyển thông minh với tốc độ 
cao và biết cách ghi bàn đa dạng. Sự 
khiếm khuyết của Văn Toàn chính là mỏng cơm quá (cao 1,68 m, 
nặng 57 kg) nên khó chơi không chiến lẫn tranh chấp bóng khiến 
có lúc ông thầy Guillaume từng mơ ước học trò mình cao hơn và 
tăng thêm 7 kg nữa sẽ trở thành chân sút lợi hại hơn. 

CÔNG TUẤN

The thao

Đọc nhanh

Bình luận

Giấy phép hoạt động báo chí 
số 36/GP-BTTTT ngày 5-1-2012 
của Bộ TTTT. 
Chế bản, in tại Công ty TNHH 
MTV Lê Quang Lộc TP.HCM

Phó Tổng Biên tập phụ trách:  
mai NGọC phƯớC  

Phó Tổng Biên tập:  hoàNG ChƯơNG  
-  Thẩm TUyêN - CáT Thị kim xUâN
Thiết kế: TRẦN hoaN

Tòa soạn: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. 
ĐT: Tổng đài: (08) 39910101 - 39914701; Tiếp bạn đọc: (08) 39919613; 
Quảng cáo:  (08) 39914669 - 39919614; phát hành: 38112421; 
Fax: Văn phòng: 39914661, Tòa soạn: 39914663 ;  
Email: baophapluat@phapluattp.vn

Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 142 CMT8, phường An Thới,  
quận Bình Thủy. ĐT: (0710) 6252707; Văn phòng đại diện tại hà Nội: 
28B Vạn Bảo, quận Ba Đình. ĐT: (04) 37623009; Fax: (04) 37623010; 
Email: vanphonghn@gmail.com; Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: 
240 Lê Duẩn, quận Thanh Khê ĐT: (0511) 3751378

Phi Sơn (10) dẫn dắt SL Nghệ An 
vượt qua Vĩnh Long vào bán kết. 
Ảnh: ANH HẢI

l Đội tuyển futsal Việt 
Nam dự tranh Grand 
Prix futsal 2014 quy tụ 
nhiều đội bóng hàng đầu 
thế giới Brazil, Colombia, 
Coata Rica, Guatemala, 
Iran. Lẽ ra hai đại diện 
châu Á gồm Nhật và Iran 
nhưng do phía Nhật không 
thể tham dự giải và Việt 
Nam được chọn (thay vì 
Thái Lan) nhờ những tiếng 
vang trong thời gian gần 
đây. Giải tranh tài từ ngày 
11 đến 16-11 tại Brazil. AQ

l Đoàn thể thao người 
khuyết tật Việt Nam đặt 
mục tiêu đoạt 6-7 HCV 
tại Asian Para Games 
2-2014 Incheon Hàn 
Quốc. Lúc 8 giờ sáng 
8-10, các VĐV tham dự 
lễ xuất quân được tổ chức 
tại Trung tâm HLTTQG 
Hà Nội. Tại Asian Para 
Games 2, Việt Nam dự 
tranh sáu môn thi gồm 
điền kinh, bơi lội, cử tạ, 
bóng bàn, cầu lông và 
bowling. MQ

Khi Văn Toàn trở lại…

Văn Toàn đã trở lại và 
lấy lại niềm tin.  
Ảnh: XUÂN HUY

Giêëy pheáp hoaåt àöång baáo chñ  
söë 36/GP-BTTTT ngaây 5-1-2012 
cuãa Böå TTTT. 
Chïë baãn, in taåi  Cöng ty cöí phêìn 
in töíng húåp Cêìn Thú
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Tiêu điểm

Ba ngày sau khi Hàn Quốc đón tiếp phái đoàn cấp cao 
CHDCND Triều Tiên bất ngờ đến thăm, ngày 7-10, Bộ 
Quốc phòng Hàn Quốc đã trình Quốc hội báo cáo nhận định 
CHDCND Triều Tiên đang sẵn sàng tiến hành chiến tranh 
tổng lực nhằm hoàn thành mục tiêu thống nhất đất nước 
vào năm 2015.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), báo cáo ghi nhận các 
dấu hiệu như sau: Số binh sĩ tham gia huấn luyện mùa hè 
năm nay đã tăng gấp đôi; tăng cường 300 bệ phóng tên lửa 
trong hai năm qua, nâng số bệ phóng lên 5.100 bệ.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng cho biết chỉ trong năm nay, 
CHDCND Triều Tiên đã 19 lần phóng tên lửa với tổng cộng 
111 đầu đạn. Báo cáo khẳng định đã ấn định thời gian trả 
đũa vào các mục tiêu khiêu khích trên bộ, trên biển và trên 
không của CHDCND Triều Tiên, đồng thời còn bố trí các 
lực lượng hỗ trợ tấn công.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn 

Quốc thông báo sáng 7-10, tàu tuần tra Hàn Quốc đã bắn cảnh 
cáo tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên xâm phạm biên giới 
biển gần đảo Yeonpyeong trên Hoàng Hải. Tàu CHDCND 
Triều Tiên cũng đã bắn cảnh cáo đáp trả trước khi rút lui. 
Không có thương vong giữa hai bên.

Sau chuyến thăm Hàn Quốc của phái đoàn cấp cao 
CHDCND Triều Tiên, báo Korea Herald (Hàn Quốc) dẫn 
lời các chuyên gia nhận định không nên lạc quan rằng quan 
hệ liên Triều sẽ được cải thiện vì Bình Nhưỡng vẫn duy trì 
chương trình hạt nhân.

Liên quan đến quan hệ Trung Quốc-CHDCND Triều Tiên, 
chuyên gia Vương Tân Sinh tại ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) 
cho thấy Trung Quốc không có hoạt động kỷ niệm hay chúc 
mừng CHDCND Triều Tiên trong dịp kỷ niệm 65 năm quan 
hệ ngoại giao hai nước (ngày 6-10).

Song song theo đó, Tân Hoa xã đưa tin từ ngày 4 đến 7-10, 
Chủ tịch Tập Cận Bình đã chúc mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với sáu nước Bulgaria, 
Romania, Hungary, Cộng hòa Czech, Slovakia và Ba Lan.

Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung-Triều đã xấu đi. 
Năm 2004, vào dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ, hầu hết các 
nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc như Chủ tịch Hồ Cẩm 
Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nguyên Chủ tịch Giang Trạch 
Dân đều gửi điện chúc mừng Chủ tịch CHDCND Triều Tiên 
Kim Jong-il.

Báo South China Morning Post (Hong Kong) cho biết các 
nhà ngoại giao và nhà phân tích ghi nhận quan hệ Trung-Triều 
bắt đầu xấu đi sau khi CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân 
vào tháng 10-2006 và kế đó Trung Quốc tuyên bố ủng hộ 
lệnh trừng phạt của LHQ. Chuyên gia Tống Triệu thuộc 
Quỹ Carnegie (Mỹ) nhận định CHDCND Triều Tiên đã 
trở thành gánh nặng đối với Trung Quốc khi liên tục đe dọa 
và gây bất ổn. 

DUY KHANG - ĐĂNG KHOA - TNL

Triều Tiên chuẩn bị chiến tranh tổng lực để thống nhất đất nước

3.073 
phạm nhân đã được trả tự do ở Myanmar ngày 7-10 theo 
lệnh ân xá của Tổng thống U Thein Sein. Trong số này có 
58 người nước ngoài. TNL

Nhà nước Hồi giáo tiến quân 
sát Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 7-10, máy bay liên minh đã tập trung tấn công 
phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở TP Ayn al-Arab (người 
Kurd gọi là Kobanê hay Kobani) ở miền Bắc Syria giáp 
Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh). 

LÊ LINH

Theo thông báo ngày 
7-10 của Viện Hàn 
lâm Khoa học hoàng 

gia Thụy Điển ở Stockholm, 
giải Nobel Vật lý năm 2014 
đã được trao cho ba nhà khoa 
học gồm hai nhà vật lý Nhật 
Isamu Akasaki và Hiroshi 
Amano cùng với nhà vật lý 
người Mỹ gốc Nhật Shuji 
Nakamura.

Trang web về giải Nobel giải 
thích đầu thập niên 1990, ba nhà 
khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi 
Amano và Shuji Nakamura đã 
phát minh ra nguồn ánh sáng 
thân thiện với môi trường và 
tiết kiệm năng lượng. Đó là 
đi-ốt phát quang (LED - light 
Emitting diode) xanh da trời. 

Nhờ đi-ốt phát quang xanh 
da trời, ngày nay các đèn LED 
ánh sáng trắng đã được sản xuất 
và sử dụng rộng rãi. 

Phát biểu tại lễ công bố giải 
Nobel Vật lý năm 2014, GS 
Per Delsing ở ĐH Công nghệ 
Chalmers (Thụy Điển), chủ 
tịch Ủy ban Giải Nobel Vật 
lý, nhận xét: “Điều thú vị là 
rất nhiều công ty lớn đã tìm 
mọi cách để làm điều này (phát 
minh ra đi-ốt phát quang xanh 
da trời) nhưng họ thất bại. Ba 
nhà vật lý này đã kiên trì, cố 
gắng và cuối cùng họ đã thực 
sự thành công”.

Hai nhà vật lý Isamu Akasaki 
và Hiroshi Amano hợp tác nghiên 
cứu với nhau trong khi Shuji 
Nakamura làm việc độc lập.

Viện Hàn lâm Khoa học 
hoàng gia Thụy Điển ghi 
nhận khi ba nhà vật lý Isamu 
Akasaki, Hiroshi Amano và 
Shuji Nakamura phát minh ra 

l Isamu Akasaki 85 tuổi, sinh tại Chiran (Nhật), lấy bằng tiến 
sĩ tại ĐH Nagoya của Nhật năm 1964. Ông là giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu chất bán dẫn nitride tại ĐH Meijo (Nhật).

l Hiroshi Amano 54 tuổi, là công dân Nhật, lấy bằng tiến 
sĩ tại ĐH Nagoya năm 1989. Ông đang là giáo sư tại ĐH này.

l Shuji Nakamura 60 tuổi, là công dân Mỹ nhưng sinh tại 
Ikata (Nhật). Ông lấy bằng tiến sĩ tại ĐH Tokushima (Nhật) 
năm 1994, hiện là giáo sư tại ĐH California (Mỹ).

100.000
giờ là tuổi thọ bóng đèn led 
ánh sáng trắng có thể đạt tới. 
Tuổi thọ bóng đèn sợi đốt chỉ 
khoảng 1.000 giờ còn tuổi 
thọ đèn huỳnh quang khoảng 
10.000 giờ.

Từ trái sang: TS Isamu Akasaki, TS Hiroshi Amano và TS Shuji Nakamura. 
Ảnh: BBC

Nobel Vật lý Năm 2014

Tôn vinh nguồn sáng 
tiết kiệm năng lượng 
Nếu không có đi-ốt phát quang xanh da trời thì không có đèn led phát ánh sáng 
trắng đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.

đi-ốt phát quang xanh da trời từ 
các chất bán dẫn, họ đã mở ra 
một cuộc chuyển biến cơ bản 
trong công nghệ chiếu sáng. 

Đi-ốt phát quang đỏ và đi-ốt 
phát quang xanh lá cây đã được 
tìm thấy và sử dụng trước đó. 

Nếu không có đi-ốt phát 
quang xanh da trời thì sẽ không 
thể có đèn LED  phát ánh sáng 
trắng đang được sử dụng rộng 
rãi hiện nay vì chỉ khi kết hợp 
ba đi-ốt phát quang đỏ, xanh 
lá cây và xanh da trời, ánh 
sáng trắng mới được phát ra.

Trong suốt 30 năm trước 
thập niên 1990, dù bỏ ra rất 
nhiều nỗ lực nghiên cứu, cộng 
đồng khoa học và các công ty 
vẫn không thể phát minh được 
đi-ốt phát quang xanh da trời.

Đèn LED phát ánh sáng 

trắng là loại đèn có tuổi thọ 
cao và rất tiết kiệm năng lượng. 
Loại đèn LED này được cải 
tiến liên tục.

Quang thông (tổng lượng 
ánh sáng từ một nguồn sáng 
phát ra, được đo bằng đơn vị 
lumen) trên một đơn vị công 
suất điện (được đo bằng watt) 
của đèn LED  ngày càng được 
nâng cao.

Kỷ lục gần đây nhất là một 
bóng đèn LED  có hiệu suất 
phát quang lên đến 300 lumen/
watt (lm/w). Trong khi đó, hiệu 
suất phát quang của bóng đèn 
sợi đốt thông thường và bóng 
đèn huỳnh quang lần lượt chỉ 
là 16 lm/w và 70 lm/w.

Sự ra đời của đèn LED  ánh 
sáng trắng đã góp phần tiết 
kiệm các nguồn tài nguyên 

của Trái đất vì khoảng 25% 
lượng tiêu thụ điện trên thế 
giới phục vụ cho mục đích 
chiếu sáng.

Đèn LED ánh sáng trắng 
cũng hứa hẹn cải thiện chất 
lượng cuộc sống của hơn 1,5 
tỉ dân trên thế giới không tiếp 
cận với mạng lưới điện vì họ 
có thể sử dụng nguồn năng 
lượng mặt trời tại địa phương 
để thắp sáng đèn LED vốn 
tiêu hao rất ít năng lượng. ▲

AFP đưa tin sau nhiều ngày bao vây, phiến quân đã 
chiếm một phần TP. Từ bên Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhìn 
thấy một lá cờ đen bay trên ngọn đồi ở Ayn al-Arab. 
Lực lượng người Kurd đang cố thủ đã kêu gọi yểm trợ 
bằng bộ binh, pháo hạng nặng và đạn dược.

Bên Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội đã cho di tản hai làng vùng 
biên và điều động hàng chục xe tăng sẵn sàng lâm trận. 
Khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp viện cho lực lượng người 
Kurd bên Syria rất thấp vì người Kurd có liên hệ với 
đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong khi Thổ Nhĩ 
Kỳ lại xem PKK là tổ chức khủng bố. 

tân Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố 
NATO sẵn sàng can thiệp nếu Nhà nước Hồi giáo đe 
dọa Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đánh giá tình hình ở biên giới 
Thổ Nhĩ Kỳ hết sức nghiêm trọng. H.DUY

Tây Ban Nha lo Ebola
Reuters đưa tin ngày 7-10, Ủy ban châu Âu đã yêu 

cầu Tây Ban Nha làm rõ trong bộ máy y tế có kẽ hở 
thế nào mà lại có người nhiễm Ebola.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Ana Mato 
xác nhận một nữ hộ lý 44 tuổi đã nhiễm Ebola trong 
BV Carlos III tại Madrid. Đây là nơi hai nhà truyền 
giáo Tây Ban Nha nhiễm Ebola ở Tây Phi được đưa 
về điều trị và cùng tử vong. nữ hộ lý này đã chăm sóc 
hai nhà truyền giáo. Đến nay các ca nhập viện ở châu 
Âu hay Mỹ đều nhiễm Ebola ở Tây Phi. Do đó, ở Tây 
Ban Nha được xem là ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài 
Tây Phi. 30 y-bác sĩ từng điều trị cho hai nhà truyền 
giáo đang được theo dõi.

tại Mỹ, Tổng thống Obama tiếp tục khẳng định 
nguy cơ dịch Ebola ở Mỹ cực kỳ thấp. Trong khi đó, 
tình hình bệnh nhân Thomas Eric Duncan nhiễm Ebola 
nằm tại Dallas (bang Texas) vẫn nguy kịch. 

D.THẢO

Đèn huỳnh quanh thắp sáng 
thế kỷ 20, còn đèn led ánh sáng 
trắng sẽ thắp sáng thế kỷ 21.

Viện Hàn lâm Khoa học  
hoàng gia Thụy Điển
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