MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN
PHONG, PHÚ QUỐC) TẠI KỲ HỌP THỨ 5 CỦA QUỐC HỘI
_________
1. Ngày 9-6, Quốc hội đã phát Thông cáo báo chí về dự án Luật đơn vị
hành chính - kinh tế đặc biệt. Theo đó, sau khi tiếp thu các ý kiến tâm huyết,
trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế,
chuyên gia, cử tri và Nhân dân cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã
thống nhất với Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự
án Luật này từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp sau của Quốc hội, nhằm bảo đảm
dự án Luật khi trình Quốc hội thông qua đáp ứng được các yêu cầu, nguyện
vọng của các đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân.
Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, với 423/432 đại biểu có mặt tán thành,
chiếm 85,63% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thống nhất với đề nghị
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông
qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trên cơ sở nghiêm túc tiếp
thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh
lý quy định của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh
áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường
hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua
dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp sau, để có thêm thời gian nghiên
cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán
bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân, hoàn thiện dự thảo luật,
bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú
Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Chỉ đạo các Bộ,
ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai tại các
địa bàn dự kiến thành lập đặc khu, tích cực triển khai các công việc chuẩn bị về
nguồn lực, điều kiện bảo đảm để khi luật và các nghị quyết được Quốc hội
thông qua có thể thực hiện được ngay. Đồng thời, tăng cường công tác thông
tin, tuyên truyền, làm rõ những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan
tâm để tạo sự đồng thuận cao đối với các nội dung của dự thảo luật.
2. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, ở một số địa phương đã xảy
ra tình trạng tụ tập đông người trái phép, gây ách tắc giao thông và có một
số hành động quá khích ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân dân. Một số
phần tử cơ hội, phản động đã lôi kéo, kích động Nhân dân làm sai lệch bản
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chất sự việc, gây ra sự ngộ nhận, hiểu lầm vấn đề nên có hành động quá
khích. Để tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của người
dân, lôi kéo gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; Nhân dân Thành phố
hãy bình tĩnh, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước và đặc biệt khi quyết định về các dự án luật quan trọng, Đảng và
Nhà nước luôn luôn cầu thị, lắng nghe góp ý của Nhân dân.
Có thể thấy, việc tiếp thu ý kiến Nhân dân của Chính phủ và Quốc hội
(thông qua biểu quyết sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018) là rất đáng hoan
nghênh. Các tầng lớp Nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo các tôn
giáo…đều đánh giá rất cao động thái mang tính cầu thị này. Điều đó đã thêm
một lần nữa khẳng định sự sáng suốt, minh bạch và vì Dân của Đảng, Nhà
nước Việt Nam. Do đó, Nhân dân Thành phố cần bình tĩnh, hiểu đúng bản
chất việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân
Phong, Phú Quốc, như sau:
Việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là chủ trương lớn của
Đảng đã được thông qua nhiều kỳ đại hội, do vậy cần quyết tâm triển khai thực
hiện, làm từng bước vững chắc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Do đó, Trung
ương đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; giao Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thành
viên là đại diện các bộ, ngành, các địa phương có đơn vị hành chính - kinh tế
đặc biệt và các chuyên gia tham gia, các nhà khoa học. Song song đó, việc xây
dựng đề án này đã được đầu tư chuẩn bị từ lâu, cụ thể, rõ ràng, có lộ trình thực
hiện và đặc biệt với yêu cầu phải phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.
Việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là yêu cầu của sự phát
triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với xu thế của các nước phát
triển trên thế giới. Nhiều quốc gia đã thực hiện thành công luật về đơn vị hành
chính - đặc biệt, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Philipin,...
Việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân
Phong và Phú Quốc nhằm: khai thác tốt nhất các tiềm năng khu vực có lợi thế
vượt trội, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, công nghệ cao, phương thức quản lý
mới tiên tiến, hình thành khu vực tăng trưởng cao, tạo thêm nguồn lực và động
lực, góp phần thúc đẩy nhanh phát triển và tái cơ cấu kinh tế cho tỉnh, vùng và
cả nước.
3. Một số điểm cần biết về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc
biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và những lợi ích khi thành lập Đơn
vị hành chính - kinh tế đặc biệt
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Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do
Quốc hội quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh
tế - xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước
tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Cơ hội đầu tư dành cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước
ngoài. Kêu gọi nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, quản trị, có cam kết
về việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ
sạch hoặc công nghệ cao; cam kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gắn bó
lợi ích lâu dài với đặc khu và có dự án đầu tư tại đặc khu thuộc một trong các
trường hợp sau đây: Dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng
hợp có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 45.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư kết cấu hạ
tầng phù hợp với quy hoạch đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ
đồng. Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển
của đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư sản
xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch đặc khu, có ảnh hưởng lớn đến phát
triển kinh tế - xã hội hoặc tạo ra giá trị gia tăng đột biến tại đặc khu, có quy mô
vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng.
Hiện nay, dự án đặc khu Vân Đồn đã ghi nhận 16 dự án đầu tư sẽ được
triển khai thực hiện sau khi thông qua dự luật, trong đó: Nhà đầu tư trong
nước: 10; Nhà đầu tư nước ngoài: 03 (Canada, Thuỵ Sỹ, Đan Mạch); ngoài ra
còn 05 nhà đầu tư nước ngoài khác (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Áo,
Hong Kong) đang tìm hiểu đầu tư. Nhà đầu tư chiến lược tại dự án đặc khu
Vân Đồn: Tập đoàn Sun Group (Việt Nam) với 04 dự án có mức đầu tư dự
kiến 30.700 tỷ đồng và 2,1 tỷ đô-la Mỹ.
Ngành nghề ưu tiên phát triển: Đặc khu Vân Đồn: công nghệ cao; công
nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; du lịch và công nghiệp văn hóa; cảng hàng
không, cảng biển, thương mại. Đặc khu Bắc Vân Phong: công nghệ thông tin,
điện tử, cơ khí chính xác; cảng biển; du lịch, khách sạn; trung tâm thương mại tài chính. Đặc khu Phú Quốc: du lịch, khách sạn; thương mại, hội nghị, triển
lãm, quản lý tài sản; y tế, giáo dục, nghiên cứu và phát triển.
Chính sách của Nhà nước về phát triển đặc khu: Có chính sách đặc biệt
và tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, nghề ưu tiên
phát triển của đặc khu. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giữ vững
ổn định chính trị - xã hội tại đặc khu.
Ưu đãi đầu tư: Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt;
miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước.
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Chính sách đối với người lao động: Doanh nghiệp hoạt động trên địa
bàn đặc khu có trách nhiệm ưu tiên tuyển dụng, sử dụng lao động bị thu hồi
đất, đối tượng tinh giản biên chế, lao động khác là người thường trú tại đặc
khu. Không cấp phép lao động cho: Người lao động nước ngoài là chuyên gia,
nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời gian làm việc dưới 60 ngày và thời
gian cộng dồn không quá 180 ngày trong 01 năm tại đặc khu; Người lao động
nước ngoài là lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời
gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm tại đặc khu.
4. Hãy thể hiện tình yêu nước một cách sáng suốt và có trách nhiệm,
là công dân có trách nhiệm, chúng ta kiên quyết không mắc mưu của những kẻ
xấu. Bởi trên thực tế, việc hưởng ứng tụ tập đông người có thể dẫn đến những
hậu quả sau:
Một là, dù người tham gia đơn giản nghĩ rằng mình chỉ phản đối dự thảo
Luật Đặc khu nhưng đã vô tình “trúng kế” bọn xấu, lôi kéo ta trở thành người
ủng hộ hoạt động chống Đảng và Nhà nước của bọn chúng. Thực tế, trong quá
trình tuần hành, chúng sẽ lợi dụng đám đông để trưng biểu ngữ, khẩu hiệu phản
động, chống phá Đảng và Nhà nước.
Hai là, khi tham gia trong đám đông, dù dưới danh nghĩa là “tuần hành
ôn hòa” thì ít nhất cũng gây nên cảnh kẹt xe, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc
đi lại, buôn bán, sinh hoạt của rất nhiều người khác. Như vậy, việc tuần hành
trước mắt đã gây thiệt hại trực tiếp đến hoạt động bình thường của chính bà
con ta.
Ba là, khi tham gia tuần hành dù là ôn hòa, trong điều kiện tụ tập đông
người, rất dễ xảy ra tình trạng bị mất mát tài sản do kẻ xấu trà trộn vào để trộm
cắp. Ngoài ra, trong đám đông dễ dẫn đến những va chạm, từ đó hình thành các
hoạt động bạo lực, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người.
Bốn là, khi có kẻ xấu kích động, giật dây để một số người có hành vi sai
trái thì đám đông dễ bị tác động dây chuyền, dẫn đến những hành vi khó kiểm
soát và những hậu quả khó lường. Chẳng hạn, chúng có thể khiêu khích và tấn
công trước đối với lực lượng giữ gìn trật tự, nên khi bị khống chế, tạm giữ, tức
thì chúng sẽ vu khống rằng lực lượng an ninh đàn áp người biểu tình. Trong
đám đông, có khi thông tin không được tiếp nhận đầy đủ, chỉ thấy nhiều người
la hét, tấn công ai đó… thì bị tác động và làm theo, như vậy từ chỗ vô ý sẽ trở
thành hoạt động sai trái và theo chủ đích của kẻ xấu.
Năm là, từ thực tế cuộc tuần hành những ngày qua cho thấy: một số kẻ
xấu, phản động có mục đích rõ ràng là lợi dụng đám đông để chống phá nhà
nước, các phần tử quá khích khi tham gia biểu tình đã có hành vi sai trái là đập
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phá xe, tấn công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, gây thiệt hại lớn cho doanh
nghiệp, làm nhiều người lao động mất việc làm, ảnh hưởng xấu đến môi trường
đầu tư của nước ta… Nếu chúng ta vô ý mà tham gia thì có thể vô tình tiếp tay
cho hoạt động phá hoại đó của chúng và vi phạm pháp luật.
Là công dân có trách nhiệm, chúng ta đã bày tỏ ý kiến một cách tích
cực, tham gia xây dựng đất nước, hết sức bình tĩnh, hiểu đúng bản chất việc,
xây dựng xã hội bằng những hành động thiết thực, cụ thể, không nên tiếp tay
cho kẻ xấu phá hoại sự bình yên của xã hội, của đất nước của Thành phố.
5. Người dân cần tham khảo thông tin chính thống ở đâu
Hiện nay có rất nhiều nguồn thông tin, người dân kịp thời tham khảo
thông tin ở các cơ quan báo chí và các trang mạng chính thống sau:
- Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí
Minh (HTV), Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ
Chí Minh.
- Các báo Trung ương và địa phương (báo giấy và báo mạng): Báo Nhân
dân, Sài Gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Người Lao động, Phụ nữ,…). Trang tin điện
tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Trang Cờ Đỏ thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng thời để giúp các cơ quan chức năng và ổn định tình hình trên
mạng, rất mong người dân không vô tình tán phát các clip kích động biểu tình:
- Không nên đăng tải, tán phát hình ảnh, clip cảnh tụ tập đông người, gây
rối. Sau khi có kết quả xử lý của cơ quan chức năng thì đăng tải để răn đe...
- Báo cáo các clip tán phát, "kích động thù địch".
- Cảnh giác trước thủ đoạn livestream giả để gây rối thông tin, livestream
của các trang bán hàng qua mạng để hút view, fame.
- Cần chia sẻ những thông tin chính thống, những bài báo chính thống để
Nhân dân được rõ.
Chúng ta nhận thấy, trong những ngày qua, một số đối tượng cơ hội
chính trị đã lợi dụng tình cảm của Nhân dân, phát tán những lời kêu gọi dưới
vỏ bọc “tình yêu Tổ quốc” trên mạng xã hội để kích động, lôi kéo người dân
xuống đường, gây mất trật tự an ninh nơi công cộng, đã gây thiệt hại về kinh
tế, thời gian, làm tổn hại đến tinh thần của đại đa số quần chúng Nhân dân; làm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đất nước thanh bình trong mắt các du
khách quốc tế, đi ngược lại với nỗ lực của Nhà nước và Nhân dân ta đang
quyết tâm thực hiện nhằm xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định, dân chủ
và văn minh, Do đó, chúng ta hết sức cảnh giác và thể hiện tình yêu nước một
cách sáng suốt và có trách nhiệm.
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