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cHÀO NGÀY mớI

Những phân tích, chỉ đạo của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc làm việc trực

tuyến với TP HCM hôm qua (8/5) đã “đánh trúng”
nhiều thực tế diễn ra không chỉ riêng ở trung tâm
kinh tế lớn bậc nhất nước này, mà còn cho cả 62
địa phương còn lại. (Trang 2)

Đại diện Bộ GTVT cho hay đơn vị này vừa có báo
cáo về tình hình triển khai dự án thu phí không

dừng (ETC). Theo đó, dự án được triển khai từ năm
2015 và Chính phủ yêu cầu hoàn thành trên toàn quốc
vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, đến nay các dự án
thành phần vẫn dở dang. (Trang 10)

Vì sao dự án thu phí không dừng
cứ mãi “lừng khừng”?

TRONG SỐ NÀY
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Dập bệnh trì trệ như dập dịch

“mầm độc” trong những cuộc 
livestream bán hàng  

Đề xuất đi xe máy dưới 50cm3 cũng phải có GPLX: 
cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình
phù hợp

nhọc nhằn kế mưu sinh của phụ nữ
miền biển 

lđồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy Bộ Tư pháp (thứ tư từ phải sang) chúc mừng Ban Chấp hành đảng bộ
Báo PLVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự án Ethanol Bình Phước dừng hoạt động gần
7 năm nay và mặc dù đã nhiều lần lên kế

hoạch tái khởi động để sản xuất, nhưng cuối cùng
vẫn không thể nổ máy do các phương án đưa ra
tính toán cho thấy không mang lại hiệu quả kinh
tế. Với điều kiện như hiện nay, dự án nghìn tỷ này
đang có nguy cơ biến thành đống sắt vụn. 

Dự án Ethanol Bình phước:

Nguy cơ thành đống sắt vụn?

Sáng 8/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về
dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả

lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội
khóa XIV; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội
khóa XIV. (Trang 2)

Cử tri đề nghị làm rõ và xử ̉ ly ́ nghiêm việc
lợi dụng phòng chống dịch để ̉ trục lợi

Chiều 8/5, Hội
đồng Thẩm phán

TANDTC đã công bố
quyết định của Hội
đồng. Theo đó, Hội
đồng Thẩm phán
tuyên bác kháng nghị
giám đốc thẩm vụ án
Hồ Duy Hải của
TANDTC.

(Trang 7)
(Trang 10-11)

Sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc
soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

(Trang 4)

hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19/5/1890 - 19/5/2020): 

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường

Ban chấp hành đảng Bộ Báo pháp luật Việt nam nhiệm kỳ 2020-2025: 

Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới,
hướng tới phát triển bền vững

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần
thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. (Trang 5)

giám đốc thẩm Vụ án hồ Duy hải “giết người” Và “cướp tài sản”:

Bác kháng nghị của VKSNDTC



Những phân tích, chỉ đạo của Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc trong
cuộc làm việc trực tuyến với TP

HCM hôm qua (8/5) đã “đánh trúng”
nhiều thực tế diễn ra không chỉ riêng ở
trung tâm kinh tế lớn bậc nhất nước này,
mà còn cho cả 62 địa phương còn lại.

“Việc đặt mục tiêu phát triển năm
2020 trên 6% không chỉ là cam kết, mà
còn là trách nhiệm với đất nước”, Thủ
tướng nêu rõ.

Để đạt được mục tiêu này, người
đứng đầu Chính phủ yêu cầu mỗi người
trong bộ máy chính quyền TP cần nỗ lực
hơn. Đặc biệt, TP HCM và cả nước phải
tiêu diệt được “virus trì trệ” đang tồn tại
ở một số cán bộ, sở, ban, ngành... 

“Chúng ta đã quyết tâm tiêu diệt virus
Corona đang hoành hành trên thế giới.
Virus trì trệ cũng cần quyết chí mới có thể

khắc chế thành công”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng đề nghị TP HCM chủ

động nắm bắt “cơ hội vàng” đầu tư
trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam là
nơi an toàn dịch bệnh, an toàn đầu tư...
TP cần tận dụng để “biến nguy thành
cơ”, đặc biệt là những dự án công nghệ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu từng
bộ, ngành phải tháo gỡ khó khăn cho
TP trong vòng 5-7 ngày phải xử lý giải
quyết, trình lên phương án, không để
tình trạng ngâm hồ sơ lâu, không được
để tiêu cực tham nhũng xảy ra trong
quá trình thực hiện, xử lý các dự án mà
TP trình...

“Các bộ, ngành cũng như các cơ
quan của TP cần lăn xả, tạo niềm tin cho
DN, bỏ thói quen bị động, thay đổi cách
làm, nếp suy nghĩ cũ”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề

nghị TP HCM giải ngân ngay nguồn
kinh phí hỗ trợ người nghèo, lao động
mất việc bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
Ông cho biết đã nhận nhiều phản ánh về
thủ tục rắc rối, rườm rà trong chính
sách hỗ trợ dịch tại TP HCM. “Một
miếng khi đói bằng một gói khi no. Bệnh
quan liêu ở xã phường, quận huyện vẫn
là vấn đề lớn cần giải quyết”, ông nói.

Nhiều vấn đề Thủ tướng đã nêu ra,
đã phân tích đúng, “bắt trúng bệnh”,
trong đó không ít đều có nguyên nhân
liên quan đến cán bộ, đến thực tế không
ít “công bộc của dân” vẫn đang trì trệ,
quan liêu. Cùng với tầm nhìn chính xác
của những lãnh đạo, với luật pháp ngày
càng chặt chẽ, với áp lực của dư luận,
tin rằng những “căn bệnh” này sẽ sớm
bị dập tắt, như chúng ta đã quyết tâm
dập dịch.  MINH KHANG
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Sáng 8/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo báo

cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời
kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8
QH khóa XIV; dự thảo báo cáo tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi
đến Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV. 

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám
sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử
tri, Trưởng ban Dân nguyện của UBTVQH
Nguyễn Thanh Hải cho biết, cử tri nhiều
tỉnh, thành phố tiếp tục kiến nghị QH tăng
cường giám sát việc quản lý đất đai, công
sản, tiến độ và chất lượng một số công
trình dự án lớn, đầu tư từ ngân sách, nhất
là các dự án giao thông, đường cao tốc... 

Qua giám sát cho thấy Chính phủ, các
bộ, ngành vẫn luôn rất tích cực, khẩn
trương, trách nhiệm trong xem xét, giải
quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.

Việc giải quyết kiến nghị cử tri của Chính
phủ, các bộ, ngành ngày càng khoa học,
chất lượng, trách nhiệm cao và một số vấn
đề đã được xem xét, giải quyết kịp thời…

Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít văn bản
trả lời chưa đủ thông tin, chưa đúng nội
dung cử tri kiến nghị, chỉ trích dẫn các quy
định đã có của pháp luật, hoặc dựa trên báo
cáo mà chưa kiểm tra hoặc tìm giải pháp
để tháo gỡ. Cử tri yêu cầu kiểm tra, xử
lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập
thể để xảy ra sai phạm nhưng thường
được trả lời chung chung mà chưa nêu rõ
kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm. Công tác
phối hợp giữa các bộ, ngành trong xem
xét, giải quyết các kiến nghị có nội dung
liên ngành, vẫn còn chậm…

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A
Lềnh, cử tri vẫn còn lo lắng về tình hình

dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới tăng
trưởng kinh tế - xã hội của nước ta. Dịch
bệnh đã làm nhiều doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ sản xuất kinh doanh giải thể hoặc
ngừng hoạt động. Lao động mất việc
làm, thiếu việc làm và thu nhập không
ổn định.

Đánh giá cao nỗ lực của ngành Y tế
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
nhưng cử tri cũng bất bình và lên án một
số cán bộ lợi dụng việc đấu thầu, mua
sắm thiết bị y tế để trục lợi, đề nghị các
cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ
và xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài ra,
tình hình tội phạm cướp của, giết người,
lừa đảo, “tín dụng đen”, buôn bán, vận
chuyển trái phép ma túy còn diễn biến
phức tạp; tình trạng băng nhóm tội phạm
có tính chất xã hội đen lộng hành tại một
số địa phương… MINH NGỌC 

Cử tri đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm việc 
lợi dụng phòng chống dịch để trục lợi
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lTheo Bộ Ngoại giao, nhân dịp
kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng
trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
(9/5/1945 - 9/5/2020), Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã
gửi thư chúc mừng đến Tổng thống
Nga Vladimir Vladimirovich Putin.
Bức thư có đoạn: “Năm 2020 là mốc
quan trọng khi Việt Nam và Liên
bang Nga kỷ niệm 70 năm ngày thiết
lập quan hệ ngoại giao, đồng thời
cũng là năm chứng kiến thách thức
chưa từng có với tất cả các quốc gia
trên thế giới khi phải đương đầu với
đại dịch Covid-19. Tôi tin tưởng
rằng, Việt Nam và Nga sẽ cùng các
quốc gia tăng cường đoàn kết, thúc
đẩy hợp tác quốc tế, quyết tâm sớm
đẩy lùi và khống chế dịch bệnh và
vượt qua giai đoạn khó khăn này”. 

BẢO AN
lPhát biểu tại Lễ tổ chức tiếp

nhận vật tư y tế hỗ trợ kiều bào tại
châu Âu phòng chống dịch Covid-19
do Tập đoàn Flamingo Holding
Group trao tặng cho cộng đồng
người Việt tại Nga, Anh và Pháp
sáng 8/5, ông Lương Thanh Nghị -
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về
người Việt Nam ở nước ngoài nhấn
mạnh, giai đoạn dịch bệnh khó khăn
hiện nay chính là lúc chúng ta thấy
rõ sự đoàn kết của dân tộc, nghĩa
đồng bào và càng khẳng định người
Việt Nam ở nước ngoài là một bộ
phận không thể tách rời của dân tộc. 

THANH TÂM 

NHÂN SỰ MỚI

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2020: 
Các trường phải
nghiên cứu kỹ để 
học sinh không 
hoang mang

Sáng 8/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ
chủ trì Hội nghị trực tuyến với các cơ sở
giáo dục đại học về Quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng năm 2020. 

Đề cập về phương án thi tốt nghiệp
THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng
2020, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho
biết, trong bối cảnh đất nước khó khăn,
Bộ GD&ĐT đã cân nhắc rất kỹ, xin ý
kiến các bộ, ngành; Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội để đưa ra phương án
thi THPT vừa phù hợp với lộ trình đổi
mới và bối cảnh dịch bệnh. Trong số các
phương án về tổ chức kỳ thi, thi tốt
nghiệp THPT là phương án được lựa
chọn. Khi đã chốt phương án này, các
đơn vị cần cố gắng làm tốt và đảm bảo
tính nhất quán. 

Về công tác tuyển sinh, Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chủ động
của các trường đại học nhưng cũng yêu
cầu các trường phải thống nhất, xem xét,
nghiên cứu kỹ về phương án tuyển sinh
của trường mình trước khi thông tin đến
xã hội, tránh để học sinh hoang mang.
Ngoài tuyển sinh, các cơ sở đào tạo cần
tăng cường hoạt động tư vấn, dự báo
ngành nghề trong tương lai để thí sinh
nắm bắt cơ hội phát triển.

Về cơ bản, công tác tuyển sinh năm
nay giữ ổn định, tạo sự yên tâm cho học
sinh. Các trường đại học được quyền tự
chủ tuyển sinh nhưng phải theo quy định,
đảm bảo khách quan, minh bạch, công
bằng, bình đẳng giữa các trường. Việc tổ
chức thi tuyển sinh riêng phải theo
chuẩn, có ngân hàng câu hỏi, đảm bảo
các điều kiện tổ chức công khai, minh
bạch, có sự giám sát. TUỆ MINH

Việt Nam bác bỏ quyết
định đơn phương cấm
đánh bắt cá ở Biển
Đông của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị
Thu Hằng ngày 8/5 đã trả lời câu hỏi

của phóng viên về việc Trung Quốc ban
hành thông báo cấm đánh bắt cá ở Biển
Đông từ ngày 1/5-16/8/2020 và triển khai
biện pháp thực thi thông báo này. Bà Lê
Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy
đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý
khẳng định chủ quyền của mình đối với
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường
Sa phù hợp luật pháp quốc tế.

Là quốc gia ven Biển Đông và thành
viên Công ước của Liên Hợp quốc về Luật
Biển năm 1982, Việt Nam có chủ quyền,
quyền chủ quyền và quyền tài phán tại các
vùng biển của mình được xác lập phù hợp
Công ước, đồng thời cũng được hưởng các
quyền lợi hợp pháp khác trên biển theo quy
định của Công ước. 

“Việt Nam bác bỏ quyết định đơn
phương này của phía Trung Quốc. Trong
bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, Việt
Nam đề nghị phía Trung Quốc không làm
phức tạp thêm tình hình Biển Đông” -
Người phát ngôn nêu rõ. BẢO AN

Chiều 8/5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng, chống dịch

Covid-19 cho biết Việt Nam đã có thêm 8
bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 được công
bố khỏi bệnh, trong đó có một BN (nữ 65
tuổi, quê Bình Thuận) từng là bệnh nhân
dương tính lại sau khi được công bố khỏi
bệnh ngày 10/4. Như vậy, đến nay Việt
Nam đã có 241/288 ca dương tính với virus
SARS-CoV-2 được điều trị khỏi bệnh. 

Liên quan đến công tác điều trị cho các
BN, Tiểu ban Điều trị và Hội đồng Chuyên
môn của Bộ Y tế vừa có cuộc họp với các
thành viên, lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung
hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19,
chiến lược tổ chức điều trị, xét nghiệm giai
đoạn tới và thảo luận một số ca bệnh
Covid-19. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính -
Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn điều trị
Covid-19 – cho hay, trong 3 ca nặng
được các thành viên Hội đồng chuyên
môn theo dõi sát sao hàng ngày thì BN
91 (phi công người Anh) đang được xem
xét ghép phổi. Quá trình điều trị cho BN
này rất phức tạp, thất thường. BN sốt cao
liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng
dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ

(43 tuổi) và không có bệnh nền. BN bị
rối loạn đông máu, mắc hội chứng “cơn
bão cytokine” - phản ứng miễn dịch dữ
dội - tức hệ miễn dịch phản ứng thái quá
giải phóng nhiều cytokine chống lại cơ
thể thay vì bảo vệ. Do BN kháng toàn bộ
các loại thuốc rối loạn đông máu đang
được dùng trong nước, Bộ Y tế đã phải
đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài để
điều trị.

Về trường BN 251, Hội đồng
Chuyên môn khẳng định, BN này tử
vong do xơ gan giai đoạn cuối, viêm gan
virus, bệnh gút mạn tính. Trước đó, BN
251 đã được điều trị khỏi bệnh Covid-
19, được theo dõi 15 ngày sau khỏi
bệnh; xét nghiệm 5 lần âm tính trước khi
được chuyển về điều trị bệnh gan tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Cường -
nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết,  tất
cả các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và xét
nghiệm của Việt Nam đều bám sát những
khuyến cáo chung của WHO, Trung tâm
Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC)
Mỹ, Trung Quốc, cập nhật các nghiên cứu
và theo sát những thử nghiệm lâm sàng
của thế giới. TUỆ MINH

Việt Nam có thêm 8 bệnh nhân mắc 
Covid-19 khỏi bệnh 

THỜI SỰ
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Sáng qua (8/5), Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc
đã có cuộc làm việc trực
tuyến với lãnh đạo chủ
chốt của TP HCM, trung
tâm kinh tế lớn nhất
nước. Cùng dự có Phó
Thủ tướng Thường trực
Trương Hòa Bình, Phó
Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng, lãnh đạo một số
bộ, ngành. Tại đầu cầu
TP HCM có Bí thư Thành
ủy Nguyễn Thiện Nhân
cùng lãnh đạo TP.
Ngành dịch vụ, du lịch TP sẽ
“mở cửa có chọn lọc”

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng
dành nhiều khen ngợi về công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19
của TP HCM với nhiều cách làm
hay, hiệu quả, không để lây lan ra
cộng đồng.

TP cũng được đánh giá cao khi
sáng tạo nhiều mô hình kinh doanh
tốt giúp kinh tế TP không bị “đổ
gãy” trong bối cảnh cả nước và thế
giới bị ảnh hưởng do dịch bệnh
Covid-19. Người dân TP cũng
được nhận gói hỗ trợ an sinh xã hội
sớm nhất cả nước, hoặc được chia
sẻ khó khăn bởi các ATM gạo...

Thủ tướng nói, TP HCM là đô
thị đặc biệt, có vị trí rất quan trọng
với cả nước về kinh tế, chính trị,
KHCN; chiếm hơn 23% tổng sản
phẩm trên địa bàn (GDP), 25%
ngân sách cả nước. Vì vậy, nếu
kinh tế TP giảm sâu sẽ ảnh hưởng
kinh tế và thu ngân sách cả nước.

“TP sắp tới sẽ làm gì, cần chủ
động ra sao, việc này TW cần phải
chỉ đạo. Thủ tướng sẽ lắng nghe
để tháo gỡ”, ông Phúc nói và đề
nghị tất cả lãnh đạo các bộ,
ngành tham gia đóng góp, giúp
kinh tế TP phát triển, đóng góp
cho kinh tế cả nước.

Báo cáo với Thủ tướng và các
bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn,
giúp TP HCM phát triển kinh tế -
xã hội trong thời gian tới, ông
Nhân nói TP đang nỗ lực phục hồi
các hoạt động phục vụ nhu cầu
người dân.

Ngành dịch vụ, du lịch TP sẽ
“mở cửa có chọn lọc” dựa trên cơ
sở phân tích tình hình phục hồi,
kiểm soát nguồn dịch bệnh từ các
nước khác. Trong quý 2, TP có thể
phục hồi hoạt động của các nhà
máy sản xuất hàng tiêu dùng.
Riêng ngành hàng xuất khẩu cần
làm việc với từng nước để có bàn
bạc về lộ trình mở cửa.

Theo ông Nhân, kinh tế có
giảm sút 3 tháng qua, chủ yếu do
nhu cầu (cả nội địa và nước ngoài)
giảm nhưng nguồn cung vẫn đảm
bảo. Hiện TP có 7.730 DN phá sản,

đóng cửa; chiếm 3% trong tổng số
hơn 250 ngàn DN. “Nếu có biện
pháp giúp họ giữ người lao động,
giảm áp lực chi trả khoản vay, từ
tháng 5 trở đi các DN sẽ hoạt động
trở lại được”, ông Nhân nói.

Chủ tịch UBND TP HCM
Nguyễn Thành Phong bày tỏ vui
mừng khi TP HCM nhận được sự
quan tâm của Chính phủ. Ông cho
biết, dịch bệnh 4 tháng qua tác
động toàn diện mọi mặt của TP:
Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách
đều giảm… Nhưng kinh tế TP vẫn
còn điểm sáng khi GRDP (tổng sản
phẩm trên địa bàn, dành cho cấp
tỉnh) và ngân sách chiếm 25% cả
nước; giải ngân tăng hơn hai lần so
cùng kỳ.

TP HCM đang bước vào giai
đoạn thực hiện tiêu chuẩn kép, vừa
phòng chống dịch bệnh vừa phát
triển kinh tế - xã hội với tinh thần
“có thể phát sinh người bệnh mới
nhưng không có nguy cơ hình
thành ổ dịch trong cộng đồng”.

Theo dự báo của Tổng cục
Thống kê, GRDP của TP HCM
năm 2020 sẽ tăng 6,7%. Tuy nhiên,
theo tính toán của Viện Nghiên cứu
phát triển TP HCM, chỉ số này chỉ
đạt khoảng 5% nếu kinh tế thế giới
không rơi vào suy thoái và lãnh
đạo TP chỉ đạo sát sao quá trình
khôi phục kinh tế.

Từ đó, ông Phong kiến nghị các
bộ, ngành hỗ trợ TP vực dậy nền
kinh tế sau Covid-19, đề xuất giảm
giá điện, giãn tiến độ nộp thuế sử
dụng đất... cho các doanh nghiệp. 

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp
hướng dẫn TP HCM

Tại cuộc họp, Bí thư Nguyễn
Thiện Nhân một lần nữa đề xuất
đề án xây dựng TP phía Đông trên

cơ sở sáp nhập quận 2, 9: “TP
thiết tha mong Thủ tướng thống
nhất chủ trương, giao Bộ Xây
dựng hướng dẫn để trong quý 3
TP có thể hoàn thành đề án trình
Chính phủ”. 

Khu đô thị sáng tạo phía Đông
với hơn một triệu dân, diện tích
21.000ha, nếu được thành lập sẽ
có GDP tương đương nhiều tỉnh,
thành khác cộng lại; cũng chính là
TP phía Đông mà TP HCM ấp ủ
thành lập từ nhiều năm qua, với 3
nền tảng là Khu công nghệ cao
quận 9, Đại học Quốc gia ở Thủ
Đức và trung tâm tài chính ở Thủ
Thiêm quận 2.  

Theo ông Nhân, muốn làm
được, mặt quản lý hành chính
phải được thống nhất bằng cách
sáp nhập 3 quận thành một TP,
giống những thành phố thuộc
tỉnh mà nhiều địa phương khác
đang có. Trước năm 1975, ba
quận này là huyện Thủ Đức,
thuần về nông nghiệp. 

Đồng tình với TP HCM, song
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh
Tuấn cho rằng, việc thành lập TP
phía Đông liên quan đến tổ chức

bộ máy chính quyền. Nếu được
Chính phủ đồng ý vẫn phải gắn
với chỉ đạo của Bộ Chính trị về
sắp xếp lại bộ máy hành chính cấp
xã, phường. Vì thế, TP HCM nên
quan tâm thực hiện Nghị quyết 37
của Bộ Chính trị ngay năm nay.

Theo ông Tuấn, việc lập TP
phía Đông nên nằm trong cùng đề
án thí điểm không tổ chức HĐND
cấp quận huyện, phường xã vì
cùng liên quan đến các vấn đề về
tổ chức bộ máy hành chính, cơ
chế hoạt động của cán bộ, công
chức. “Đề xuất của TP HCM
không trái quy định pháp luật, nếu
thành lập TP phía Đông từ 3 quận
thì cũng chỉ là đơn vị hành chính
cấp huyện thôi, không khác
được”, ông Tuấn nói. 

Trong khi đó, đại diện Bộ Xây
dựng cho biết đã nhận được công
văn của TP HCM nhưng nội dung
chỉ là “đề nghị hướng dẫn hồ sơ”
và Bộ chưa có thông tin đầy đủ về
đề án này.

Nội dung xây dựng TP trong
TP đã có quy định trong Hiến
pháp và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương. Tuy nhiên, ở
góc độ pháp luật quy hoạch cũng
như phát triển đô thị, thì khu vực
dự định lập TP phải được quy
hoạch và có chương trình phát
triển đô thị, đáp ứng được các tiêu
chí đô thị.

Theo Bộ Xây dựng, quy trình
lập TP trong TP liên quan trực tiếp
đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ
Nội vụ và thẩm quyền của Quốc
hội. Vì vậy, Bộ Nội vụ cần hướng
dẫn TP HCM đề xuất theo cơ chế
đặc thù - như Nghị quyết 653 của
Quốc hội và Nghị quyết 37 của
Bộ Chính trị khi sắp xếp lại các
đơn vị hành chính.

“Lúc đó không cần quan tâm
đến công tác quy hoạch và các
tiêu chí khác”, đại diện Bộ Xây
dựng nói và cho biết hiện quy
hoạch Khu đô thị sáng tạo đã
được Thủ tướng đồng ý chủ
trương theo hướng bổ sung quy
hoạch này vào quy hoạch chung
TP HCM.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ việc
sáp nhập 3 quận phía Đông của
TP. “Còn tên gọi là gì sau khi
thành lập sẽ bàn luận tiếp”, Thủ
tướng nói và giao Bộ Tư pháp
hướng dẫn TP HCM. BÙI YÊN

Lượng 
container tồn
trên cửa khẩu
Lạng Sơn đã
giảm hẳn

Thứ trưởng Bộ Công
Thương Trần Quốc

Khánh vừa có văn bản
gửi UBND các tỉnh
thành; Hiệp hội DN dịch
vụ logistics; các Hiệp hội
và DN xuất khẩu (XK)
hàng hóa sang thị trường
Trung Quốc, liên quan
đến việc xuất nhập khẩu
hàng hóa qua biên giới
Việt - Trung. 

Theo đó, văn bản
thông báo Trung Quốc
đã chính thức khôi phục
thời gian thông quan
bình thường tại đường
thông quan chuyên dụng
Tân Thanh - Pò Chài và
điều chỉnh thời gian
thông quan buổi sáng từ
8-11h, buổi chiều từ 12-
16h (giờ Hà Nội). Đồng
thời cũng khôi phục lại
đường thông quan
chuyên dụng Tân Thanh
- Pò Chài vào các ngày
cuối tuần và ngày lễ,
thời gian thông quan như
ngày trong tuần.

Trước đó, khi Trung
Quốc áp dụng biện pháp
mạnh phòng ngừa dịch
Covid-19, đồng thời rút
ngắn thời gian thông
quan, lượng xe tồn trên
các cửa khẩu phía Bắc,
đặc biệt cửa khẩu ở Lạng
Sơn đã tăng rất cao, có
ngày tồn đến hơn 2.000 xe
ở các cửa khẩu. Tuy
nhiên, theo cập nhật gần
đây của Bộ Công Thương,
lượng xe hàng tồn trên
cửa khẩu đã giảm hẳn,
còn khoảng hơn 600 xe ở
các cửa khẩu Lạng Sơn. 

Đại diện Bộ Công
Thương nhận định, tình
hình xuất nhập khẩu ở
các tỉnh biên giới phía
Bắc sẽ ổn định trở lại khi
Trung Quốc khôi phục lại
thời gian thông quan ở
cặp cửa khẩu Tân Thanh
– Pò Chài. Mới đây nhất,
Thủ tướng cũng đã cho
phép mở lại một số cửa
khẩu phụ, lối mở theo đề
xuất của UBND tỉnh
Lạng Sơn, Quảng Ninh,
trong đó có 3 cửa khẩu
chỉ có Việt Nam xuất
hàng đi (bao gồm Chi
Ma, Nà Nưa, Cốc Nam ở
tỉnh Lạng Sơn). 

Tuy nhiên, Thủ tướng
lưu ý, chỉ khôi phục lại
các cửa khẩu phụ, lối mở
có lưu lượng hàng hóa
lớn, đặc biệt là hàng nông
sản, thủy sản, hải sản XK
của Việt Nam và hàng
nguyên liệu cấp thiết cho
sản xuất trong nước. 

HOÀNG TÚ

l Đầu cầu TP HCM trong cuộc họp.

Thủ tướng đồng ý mô hình
“thành phố trong thành phố”

l Thủ tướng ủng hộ việc sáp nhập 3 quận phía Đông của TP.

TP HCM xác định TP phía Đông là hạt nhân thúc đẩy kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên những nền tảng có sẵn. Trong đó, ĐH Quốc gia TP
HCM với 18 ĐH thành viên và viện nghiên cứu là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP;
Khu công nghệ cao rộng khoảng 1.066ha với 13 tập đoàn, công ty đang hoạt động, sử dụng 36.000 lao
động; còn trung tâm thương mại dịch vụ tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích 657ha
đang hình thành.

Khu vực này cũng được kỳ vọng góp phần thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao,
hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế và sự hỗ trợ tài chính hiệu quả cho DN. Đồng thời,
nó đóng vai trò trung tâm, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật thương mại khép kín; liên
kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ với ứng dụng phát triển sản phẩm thương mại hóa phục vụ
cuộc sống người dân và vươn tầm quốc tế.

thoisuchinhtriplvn@gmail.com
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Sáng qua (8/5), nhân Kỷ niệm 130
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020), Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối
hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và
Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo
khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ
Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát
triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Cội nguồn thắng lợi vĩ đại của
cách mạng Việt Nam

Hội thảo được tổ chức trực tuyến
từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh (thành phố Hà Nội) đến 68
điểm cầu tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Trung ương và 5 học viện trực
thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh.

60 bài tham luận của các đồng chí
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, các nhà nghiên cứu chính trị,
khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực
đã tập trung phân tích, làm rõ hơn về
cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả
và những cống hiến to lớn của Chủ tịch
Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách
mạng Việt Nam cũng như với phong
trào cộng sản và công nhân quốc tế,
phong trào giải phóng dân tộc trên thế
giới. Những bổ sung, phát triển sáng tạo
của Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ
nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt
Nam; giá trị lý luận và thực tiễn to lớn
của tư tưởng của Người về đại đoàn kết,
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế,
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại; về vai trò, sức mạnh to lớn của
nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới,
phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc
hiện nay. 

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần
Quốc Vượng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ
Chí Minh là biểu tượng của sự kết hợp
hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân
tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại;
giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa
quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách
của một bậc vĩ nhân. Người là biểu
tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ
nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa
văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu
nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng.
Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách
mạng cao cả của Người là cội nguồn,
gắn liền với bước phát triển và thắng lợi
vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Hơn lúc nào hết, càng đứng trước
khó khăn, thách thức, chúng ta càng
phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện
tốt những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí

Minh. Vừa qua, trong điều kiện kinh tế
đất nước còn khó khăn, cơ sở vật chất
kỹ thuật, y tế còn hạn chế, chúng ta đã
phát huy được sức mạnh ưu việt của hệ
thống chính trị và sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, nước ta đã đạt được
thành công bước đầu hết sức quan
trọng, có hiệu quả đối với dịch bệnh
Covid-19, được nhân dân đồng tình,
ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá
cao. Đây là minh chứng tiêu biểu, sinh
động về sức mạnh của sự thống nhất
giữa ý Đảng, lòng dân, giữa sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân dưới
sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó chúng
ta có thêm động lực, niềm tin và khát
vọng đổi mới, phát triển đất nước hòa
bình, thống nhất, độc lập, sánh vai với
các cường quốc năm châu như sinh
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng
mong muốn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc
Vượng cũng khẳng định, đất nước ta,
Đảng ta biết ơn vô hạn đối với công lao
như trời biển của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Chúng ta vận dụng trung thành,
kế thừa sâu sắc và không ngừng phát
triển sự nghiệp cách mạng của Người;
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp
cách mạng vững bước đi lên trên con
đường độc lập dân tộc gắn liền với
CNXH. Để hoàn thành trọng trách, sứ
mệnh lịch sử to lớn mà Đảng, Bác Hồ
và nhân dân ta đã lựa chọn, từng cấp ủy,
tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên
phải luôn khắc ghi trong tâm khảm lời
căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng
ta thật trong sạch, vững mạnh, phải
xứng đáng là người lãnh đạo, người đày
tớ thật trung thành của nhân dân; giữ
vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng
như giữ gìn con ngươi của mắt mình;
thường xuyên tự phê bình và phê bình;
đề cao dân chủ rộng rãi, đồng thời đề
cao và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của
Đảng, với tình yêu thương đồng chí, lấy
đó làm chìa khóa vạn năng để giải
quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm
vụ cách mạng, nhất là trong việc vận
động, tập hợp, phát huy sức mạnh và
quyền làm chủ của nhân dân.

Mãi mãi là ngọn đuốc soi đường 
Phát biểu kết luận Hội thảo, Ủy viên

Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ
Văn Thưởng khẳng định, sự nghiệp
cách mạng vĩ đại, tư tưởng, phong cách
và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh
mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt
sự nghiệp cách mạng của Việt Nam
trong quá trình đổi mới, phát triển và
bảo vệ Tổ quốc.

Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào,
Đảng và nhân dân ta luôn trung
thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và
con đường cách mạng độc lập dân tộc
gắn liền với CNXH, lấy chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam
cho mọi hành động; tích cực học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực
hiện cho được mục tiêu cao cả: “Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
cũng nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa to
lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng
cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán
bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên
cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng
đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân để xứng đáng là công bộc của nhân
dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng căn dặn. Phải gắn xây dựng,
chỉnh đốn Đảng với xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của
dân, do dân, vì dân và xây dựng hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo,
năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của
Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch,
vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn
minh”, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ
vọng của nhân dân.

“Với lòng thành kính biết ơn vô hạn
đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn
vàn kính yêu, với bản lĩnh, trí tuệ và ý
chí khát vọng của toàn dân tộc, chúng
ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng
đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt
Nam, sự nghiệp đổi mới, phát triển và
bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta nhất
định sẽ đạt được những thắng lợi và
thành tựu to lớn hơn nữa” - ông Võ Văn
Thưởng khẳng định. KHÁNH CHI

Phát động Tháng 
hành động về an toàn, 
vệ sinh lao động 

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH)

và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(LĐLĐ) đã phát động Tháng Công nhân
và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao
động (ATVSLĐ) năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình
Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
nhấn mạnh, Tháng Công nhân và Tháng
hành động về ATVSLĐ năm 2020 diễn ra
trong bối cảnh khá đặc biệt khi tình hình
dịch bệnh Covid-19 có tác động lớn đến
tình hình kinh tế của đất nước, ảnh hưởng
đến việc làm, thu nhập và đời sống của
công nhân, người lao động (NLĐ). Vì vậy,
các cấp công đoàn và đoàn viên, NLĐ cả
nước cần phát huy tinh thần thi đua sáng
tạo, quán triệt sâu sắc và triển khai cụ thể,
phù hợp với tình hình của ngành, địa
phương, đơn vị. Đồng thời, các cấp công
đoàn tập trung triển khai quyết liệt các giải
pháp vừa đảm bảo an toàn cho đoàn viên,
NLĐ tại nơi làm việc, vừa ổn định việc
làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao
động. Ngoài ra cần chuẩn bị sẵn sàng các
điều kiện để nỗ lực, tăng tốc khi hết dịch
Covid-19. 

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Tháng hành động về ATVSLĐ Trung
ương, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào
Ngọc Dung chính thức phát động Tháng
hành động về ATVSLĐ năm 2020 với chủ
đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động
và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về
ATVSLĐ tại nơi làm việc”.  BÙI MẾN

Cần làm tốt công tác
chuẩn bị Đại hội Công
đoàn Bộ Tư pháp lần III, 

Chiều 8/5, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư
pháp Khương Thị Thanh Huyền đã

chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành (BCH)
lần thứ 14, khoá II, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên
Ban Thường vụ Công đoàn Bộ tham dự
Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung
thảo luận, góp ý thông qua Đề án nhân sự
BCH, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ
khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 và thống
nhất Quy trình công tác nhân sự. Huớng
dẫn cách lấy phiếu giới thiệu nhân sự đối
với các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên
Ủy ban Kiểm tra. 

Theo đó, cơ cấu BCH Công đoàn Bộ
thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi, phấn đấu dưới
40 tuổi từ 10% trở lên; từ 40-50 tuổi từ 60-
75%, còn lại trên 50 tuổi. Ban BCH  đảm
bảo tính kế thừa và phát triển; phấn đấu tỷ
lệ nữ từ 30% trở lên. Tham gia BCH nhìn
chung là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc
Bộ có khả năng đóng góp cao vào hoạt
động Công đoàn Bộ, đảm bảo cơ cấu hợp
lý giữa các khối, lĩnh vực công tác của Bộ.
Còn Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tư
pháp lần thứ III đảm bảo tiêu chuẩn, số
lượng, cơ cấu, đủ phẩm chất, năng lực và
uy tín. 

Ngoài ra, các đại biểu còn cho ý kiến
về một số nội dung công tác chuẩn bị Đại
hội Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III,
nhiệm kỳ 2020-2025. PV

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)

TIN TỨCTư tưởng và đạo đức 
Hồ Chí Minh mãi mãi là 
ngọn đuốc soi đường

Sự nghiệp cách mạng vĩ đại,
tư tưởng, phong cách và đạo
đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh
mãi mãi là ngọn đuốc soi
đường dẫn dắt sự nghiệp
cách mạng của Việt Nam
trong quá trình đổi mới, phát
triển và bảo vệ Tổ quốc.

lĐồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội thảo.
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HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ BỘ TƯ PHÁP LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 -2025: 

Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, 
hướng tới phát triển bền vững

Dự Đại hội có đồng chí
Phạm Quang Thao, Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy Khối các
cơ quan Trung ương; đồng chí
Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy Bộ Tư
pháp; đồng chí Đỗ Xuân Lân,
Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn
thể, Bộ Tư pháp; đồng chí Cao
Xuân Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó
Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn
thể cùng đại diện các Chi bộ,
đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Về phía Báo PLVN có đồng
chí Đào Văn Hội, Bí thư Đảng
ủy, Tổng Biên tập; đồng chí Trần
Đức Vinh, Phó Tổng Biên tập
cùng toàn thể các đảng viên
thuộc Đảng bộ Báo…

Phát biểu khai mạc Đại hội
vào sáng 8/5, Bí thư Đảng ủy,
Tổng Biên tập Đào Văn Hội nêu
rõ: Đại hội Đảng bộ Báo PLVN
lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
diễn ra giữa lúc toàn ngành Tư
pháp đang tích cực chuẩn bị Đại
hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư
pháp nhiệm kỳ 2020-2025; tưng
bừng, phấn khởi, tổ chức Lễ kỷ
niệm 75 năm Ngày truyền thống
ngành Tư pháp (28/8/1945-
28/8/2020), Đại hội Thi đua yêu
nước lần thứ V; thiết thực lập
thành tích chào mừng Đại hội
Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần
thứ XIII của Đảng. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua,
Nghị quyết Đại hội Đảng Báo
PLVN lần thứ I đánh dấu giai
đoạn phát triển mới của Đảng bộ,
góp phần quan trọng vào sự phát
triển của Báo trong chặng đường
mới kể từ khi có Đề án đổi mới
Báo PLVN; nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức đảng và đảng viên, góp
phần động viên, khích lệ cán bộ,
đảng viên trong toàn Đảng bộ

hoàn thành nhiệm vụ. 
Đại hội lần thứ II sẽ tập trung

đánh giá những kết quả đã đạt
được, những hạn chế, khuyết
điểm, rút ra nguyên nhân, kinh
nghiệm trong thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Báo
PLVN lần thứ I; đề ra phương
hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự phát triển của Báo PLVN
đang đứng trước nhiều thời cơ
nhưng cũng phải đối mặt với
không ít khó khăn, thách thức. Vì
vậy, Đại hội có ý nghĩa hết sức
quan trọng với sự phát triển của
Báo từ nay đến năm 2025, tạo
tiền đề cho những năm tiếp theo,
xây dựng Báo PLVN thực sự là
tờ báo được Đảng tin, dân yêu,
doanh nghiệp đồng hành.

Với tinh thần của tập thể Báo
là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới,
trí tuệ, phấn đấu vì Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam”,
Bí thư Đào Văn Hội đề nghị các
đại biểu cần nêu cao trách nhiệm,
phát huy tinh thần đoàn kết, dân
chủ, trí tuệ, tích cực tham gia để
hoàn thành các nội dung, góp
phần cho thành công của Đại hội.

Theo Dự thảo Báo cáo chính
trị của Đảng bộ Báo PLVN, trong
nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ
đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên,
nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội
lần thứ I đề ra. Vai trò, vị thế của
Đảng được tăng cường, đội ngũ
đảng viên không ngừng lớn
mạnh về số lượng và chất lượng;
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của các Chi bộ cũng như của
từng đảng viên trong Đảng bộ
được nâng lên.

Hoạt động của Đảng bộ và
Chi bộ có chuyển biến tích cực,
đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu
quả; sự đoàn kết trong Ban Chấp

hành Đảng bộ và Ban Biên tập
được tăng cường; chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan
hệ công tác được  phân định rõ
hơn; công tác phối hợp ngày
càng hiệu quả; phương thức lãnh
đạo được đổi mới.

Đảng bộ Báo PLVN từ
năm 2015 đến nay có nhiều
đảng viên được đánh giá hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ,
nhiều năm liền Đảng bộ được
công nhận là “Đảng bộ trong
sạch, vững mạnh”...

Sau khi lắng nghe và góp ý
Dự thảo Báo cáo chính trị, Đại
hội đã tập trung trao đổi, thảo
luận, đóng góp ý kiến dự thảo
Báo cáo kiểm điểm của Ban
Chấp hành; Báo cáo tổng hợp các
ý kiến góp ý dự thảo báo cáo của
Đảng bộ cấp trên.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư
pháp, Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn
Kim Tinh chúc mừng và đánh giá
cao công tác tổ chức Đại hội
Đảng bộ Báo PLVN - Đảng bộ
đầu tiên trong 6 Đảng bộ trực
thuộc của Đảng bộ Bộ Tư pháp. 

Ghi nhận và biểu dương
những kết quả mà Đảng ủy, Ban
Biên tập và tập thể Báo PLVN
đã đạt được trong công tác
nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn
Kim Tinh khẳng định những
thành tích này đã đóng góp tích
cực cho thành tích chung của
Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh
đề nghị Đảng ủy Báo PLVN cần
phối hợp tốt với lãnh đạo Báo
tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt
động của Báo giữ vững tôn chỉ,
mục đích, tuyên truyền cho
Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Tư
pháp. Duy trì chất lượng sinh
hoạt Đảng bộ, Chi bộ, phát huy
dân chủ trong sinh hoạt Đảng;

tiếp tục thực hiện tốt công tác
chính trị tư tưởng, nắm bắt tư
tưởng của cán bộ, đảng viên. Xây
dựng Đảng bộ trong sạch, vững
mạnh, nâng cao năng lực sức
chiến đấu cho Đảng bộ, làm tốt
công tác phát triển đảng viên và
tiếp tục tham gia vào công tác
Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp.

“Thành công của Đại hội
Đảng bộ Báo PLVN sẽ góp phần
vào thành công của Đại hội Đảng
bộ Bộ Tư pháp lần  thứ XI
(nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ
quan Trung ương. Ngay sau Đại
hội, Đảng ủy Báo cần chuẩn bị
hồ sơ để Đảng ủy Bộ Tư pháp
chuẩn y kết quả Đại hội, tiến
hành xây dựng chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội lần thứ II, quy chế hoạt
động của BCH Đảng bộ để lãnh
đạo Đảng bộ thực hiện các Nghị
quyết của Đảng ủy cấp trên và
của Đại hội Đảng bộ Báo PLVN
nhiệm kỳ II”-  đồng chí Nguyễn
Kim Tinh đề nghị. 

Chiều cùng ngày, sau thời
gian làm việc nghiêm túc, dân
chủ, trách nhiệm, Đại hội đã
bầu Ban Chấp hành Đảng bộ
Báo PLVN nhiệm kỳ 2020-
2025 gồm 7 đồng chí: Đồng chí
Đào Văn Hội (Tổng Biên tập);
đồng chí Trần Đức Vinh, Phó
Tổng Biên tập; đồng chí Hà
Ánh Bình; đồng chí Nguyễn
Xuân Bính; đồng chí Trần
Ngọc Hà; đồng chí Bùi Thị
Hồng; đồng chí Vũ Hồng Thúy.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng
đã bầu đồng chí Đào Văn Hội giữ
chức vụ Bí thư Đảng ủy và đồng
chí Trần Đức Vinh giữ chức vụ

Phó Bí thư Đảng ủy; bầu các đại
biểu chính thức và dự khuyết dự
Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp. 

Thay mặt Ban Chấp hành
Đảng bộ Báo PLVN nhiệm kỳ
2020-2025, Bí thư Đảng ủy,
Tổng Biên tập Báo PLVN Đào
Văn Hội trân trọng cảm ơn sự tin
tưởng, tín nhiệm của các đồng
chí đảng viên, bày tỏ sự sự tri ân
với các đồng chí trong Ban Chấp
hành Đảng bộ Báo nhiệm kỳ vừa
qua, đặc biệt là đồng chí Đặng
Ngọc Luyến, nguyên Bí thư
Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Biên
tập Thường trực Báo PLVN.

Đồng chí Đào Văn Hội khẳng
định Ban Chấp hành khóa mới sẽ
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn
kết, tiên phong, gương mẫu, dấn
thân và nêu gương để những
người làm báo PLVN nối tiếp
mạch nguồn truyền thống. Ban
Chấp hành mới sẽ tăng cường
phối hợp với Ban Biên tập, với
các đoàn thể chính trị, xã hội để
thực hiện xuất sắc mục tiêu,
chương trình, kế hoạch của Nghị
quyết Đại hội Đảng. 

Đồng chí cũng mong muốn
đội ngũ cán bộ, phóng viên của
Báo luôn đoàn kết, giúp đỡ, phối
hợp, sẻ chia cùng với Ban Chấp
hành để khắc phục những hạn
chế, khó khăn, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng được nghe và
biểu quyết đồng ý với báo cáo
tổng hợp các ý kiến góp ý của
Đảng viên Đảng bộ Báo Pháp
luật Việt Nam vào dự thảo các
văn kiện trình Đại hội XIII của
Đảng và dự thảo Báo cáo chính
trị trình Đại hội Đại biểu Đảng
bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI.

K.QUY – P.MAI 

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã tổ chức thành
công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

lThay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Báo PLVN nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư
Đảng ủy Đào Văn Hội phát biểu nhận nhiệm vụ. 

l Đồng chí  Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp (thứ tư từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành
Đảng bộ Báo PLVN nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cuối giờ chiều qua, lãnh đạo các Phòng, Ban, các Cơ quan
đại diện, các Văn phòng đại diện (VPDD) của Báo PLVN đã

họp giao ban công tác Quý I năm 2020 dưới sự chủ trì của Tổng Biên
tập Đào Văn Hội.

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập báo PLVN đã trao Quyết định bổ nhiệm
5 Trưởng VPĐD mới được thành lập là:VPĐD tại Nam Định,
VPĐD tại Lào Cai; VPĐD tại Khánh Hòa; VPĐD tại Lâm Đồng;
VPĐD tại Tiền Giang.  

TƯ PHÁP



Hôm qua (8/5), ngày
thứ 3 phiên Giám đốc
thẩm (GĐT) vụ án Hồ
Duy Hải, trước khi Hội
đồng Thẩm phán (HĐTP)
TANDTC công bố Quyết
định GĐT, cơ quan điều
tra (CQĐT) đã giải trình
nhiều vấn đề dư luận
thắc mắc bấy lâu nay.
Có bỏ sót các đối tượng
tình nghi hay không?  

VKSNDTC cho rằng, các cơ
quan tố tụng có nhiều vi phạm
nghiêm trọng thủ tục tố tụng như:
Khám nghiệm hiện trường không
thu vật chứng vụ án; Khám
nghiệm tử thi nhưng không giám
định để xác định thời điểm chết
của nạn nhân; Một số biên bản
nhận dạng không có người chứng
kiến, một số biên bản ghi lời
khai, biên bản hỏi cung sửa
chữa nhưng không có chữ ký
người xác nhận; Không đưa ra
một số lời khai của Hồ Duy
Hải và người làm chứng vào
hồ sơ vụ án…

Giải trình về nội dung trên,
đại diện CQĐT Công an tỉnh
Long An cho rằng không có
chuyện bỏ sót các đối tượng
tình nghi. Ngay sau khi vụ án
xảy ra, CQĐT đã triển khai
nhiều tổ điều tra, Nguyễn Văn
Nghị và Nguyễn Huy Sol (hai
người dư luận đặt nghi vấn -
PV) bị tình nghi đầu tiên.

CQĐT đã phân công cán bộ
làm việc với hai đối tượng này
để xác định có liên quan vụ án
không? Quá trình làm việc,
CQĐT thực hiện đồng bộ
nhiều biện pháp, không chỉ
dựa vào dấu vân tay. Trên
những chứng cứ cụ thể, CQĐT
đã loại 2 đối tượng này ra khỏi
diện tình nghi.

Về việc tại sao hồ sơ có lời

khai của Sol: Sau khi loại đối
tượng ra khỏi diện tình nghi, Sol
cung cấp được một số nội dung
giá trị cho vụ án, nên CQĐT đã
lấy làm lời khai. Còn Nghị, tổng
hợp những lời khai không có
tình tiết gì nên được đưa vào hồ
sơ AK, là tài liệu mật.

Giải trình cụ thể về chứng cứ
ngoại phạm của Sol và Nghị
theo yêu cầu của Chủ tọa, đại
diện CQĐT cho biết: CQĐT đã
trưng cầu giám định dấu vân tay
144 người, lập hồ sơ và đây là
tài liệu mật. CQĐT cho biết sẽ
cung cấp danh sách này cho Hội
đồng GĐT.

Về việc một số biên bản
nhận dạng và lời khai không có
người chứng kiến, một số biên
bản hỏi cung có sửa chữa nhưng
không có xác nhận của người
khai, theo CQĐT đây là những
sửa chữa về mặt chính tả, không
phải sửa chữa nguyên câu, nên
không có gì thay đổi.

Chủ tọa yêu cầu bộ phận kỹ
thuật cho trình chiếu một số
biên bản có nội dung sửa chữa
lên màn hình để kiểm tra. Kết
quả cho thấy cơ bản những nội
dung sửa chữa đều về mặt chính
tả, Chủ tọa đồng tình với giải
trình của CQĐT Công an Long
An. Tuy nhiên, Chủ tọa cũng
lấy dẫn chứng việc có những
sửa chữa dù chỉ một từ sẽ làm
thay đổi nội dung, đơn cử như:
“Cái ly đứng” và “cái ly nằm”,
chỉ khác nhau chữ “đứng” và
chữ “nằm”. Chủ tọa phiên toà
đánh giá việc này dù thế nào vẫn
là sai.

Một số băn khoăn của
thành viên HĐTP

Bên cạnh đó, HĐTP cũng làm
rõ nhiều sai sót của cơ quan tố
tụng cấp sơ thẩm và phúc thẩm,
trong đó đặc biệt là của CQĐT.

Chủ tọa đã mời thành viên
HĐTP tham gia làm rõ nội dung
kháng nghị của VKSNDTC liên
quan đến các vật chứng như: ghế,
thớt, dao…

Một thành viên HĐTP đặt câu
hỏi với CQĐT: Cái thớt và con dao
không thu giữ, CQĐT nói do sơ
suất. Nội dung hai bản án xác định
chiếc ghế là bằng chứng phạm tội,
nhưng thực tế không liên quan, con
dao cũng không có giá trị. Vậy
trong KLĐT, CQĐT có khẳng định
đây là công cụ gây án? Việc mua
dao, thớt để phù hợp nhận dạng có
trái với pháp luật tố tụng?

Tiếp đó, một thành viên
HĐTP đề nghị CQĐT làm rõ về
việc khi khám nghiệm hiện
trường thì chưa biết hung khí, sau
khi Hải khai lúc đó mới biết có
thớt, dao. Tại sao không yêu cầu
Hải vẽ mô phỏng?

Về các vật chứng, CQĐT
cho rằng, việc mua dao, thớt
không phải xác định công cụ
gây án mà mua để nhận dạng.
Sau đó, Chủ tọa hỏi một chi tiết
rất quan trọng, tại sao CQĐT
không thu dao, thớt?

Theo CQĐT, sau khi bị bắt,
Hải khai rửa sạch dao và giấu vào
vách tường. Khi bàn giao lại hiện
trường, Bưu điện cho người dọn
dẹp; nhân chứng thu được dao
nhưng sau đó đem đốt bỏ. “Đó là
sơ suất của CQĐT”, đại diện
CQĐT thừa nhận.

HĐTP còn băn khoăn, vật
chứng là dao, thớt được mua ở
ngoài, nhưng ý này được ghi ở
Bút lục nào thì chưa rõ. Hai nạn
nhân được cho là ăn, ngủ tại Bưu
điện Cầu Voi, khi bị chết bản ảnh
cho thấy còn có chiếc thớt, nhưng
thớt không bị thu giữ. Các nạn
nhân chết có vết cắt ở cổ, chết do
vật sắc nhưng CQĐT không thu
giữ dao.

HĐTP đặt câu hỏi: Không biết
CQĐT khám nghiệm hiện trường
bao lâu thì tìm thấy con dao trên
bức tường kín, không gần chỗ
nạn nhân nằm chết? Trong khi đó,
phần đốt cháy lại không tìm thấy
lưỡi dao, chi tiết này cần được
làm rõ.

Trong phần mô tả con dao có
tình tiết Công an viên phát hiện
vỏ dao bọc nhựa 10cm, còn Hải

Cơ quan tố tụng giải trình 
nhiều vấn đề dư luận thắc mắc
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TườNG THUậT PHIÊN CÔNG Bố QUYếT 

Trước đó, có 3 tài liệu quan trọng được các cơ quan trung ương công bố theo đề nghị
của HĐTP.

Thứ nhất là Bản phúc cung của VKSNDTC thẩm tra vụ án trước khi trình Chủ tịch
nước bác đơn xin ân xá của Hải. Thứ hai là báo cáo của liên ngành Tư pháp TW (khi
Chủ tịch nước yêu cầu xem xét lại vụ án này vì có đơn kêu oan, liên ngành Tư pháp TW
đã thành lập Tổ thẩm định để thẩm tra). Thứ ba là Báo cáo thẩm định độc lập của Bộ
Công an về vụ án Hồ Duy Hải sau khi VKSNDTC kháng nghị.

Đại diện Tổ giúp việc HĐTP TANDTC đã đọc lời khai của Hải tại bản phúc cung
ngày 27/9/2011 được lấy tại Trại tạm giam Long An. Thành phần tham gia lấy lời khai
gồm Đỗ Xuân Tựu, Phó Vụ trưởng Vụ III – VKSNDTC; Lê Ngọc Khánh, KSV; Lê Ái
Dân, VKSND Long An.

Tại Bản phúc cung này Hải khai rất rõ ràng từng chi tiết hành vi gây án. Hải cũng
khẳng định suốt quá trình điều tra, hỏi cung không bị bức cung, nhục hình mà tự nguyện
khai nhận hành vi. Cuối bản phúc cung, Hải nói “việc phạm tội do con gây ra, con chỉ
xin được giảm nhẹ hình phạt”.

Tiếp đến là phần công bố Báo cáo số 38/BC-VKSNDTC ngày 27/3/2015 của liên
ngành Tư pháp TW. Báo cáo này do ông Lê Hữu Thể, Viện phó VKSNDTC với tư cách
là Trưởng đoàn ký văn bản thẩm tra nội dung vụ án vì có đơn kêu oan của gia đình Hải.
Vì lý do sức khỏe, ông Thể không đến để trình bày tại phiên tòa hôm nay, nên HĐTP đã
đề nghị Tổ giúp việc trình bày.

Báo cáo thẩm định độc lập của Bộ Công an về vụ án sau khi VKSNDTC kháng nghị,
kết luận: Trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách khách quan, thận trọng và toàn diện các
chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, những vi phạm thiếu sót trong quá trình giải quyết
vụ án, lãnh đạo liên ngành Bộ Công an, VKSNDTC, TANDTC thấy rằng: Quá trình điều
tra ban đầu vụ án có một số vi phạm thiếu sót, tuy nhiên CQĐT đã cố gắng khắc phục,
thu thập các chứng cứ để chứng minh các tình tiết xác định sự thật vụ án. Vì vậy, những
vi phạm thiếu sót đó không làm thay đổi bản chất vụ án.

Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử phù hợp với các
chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án như đặc điểm hiện trường vụ án; kết quả
thực nghiệm điều tra; kết quả khám nghiệm, giám định pháp y tử thi; phù hợp với các

vật chứng, đồ vật được thu giữ; các biên bản nhận dạng phù hợp với lời khai các nhân
chứng, người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác; phù hợp về thời gian, không gian
xảy ra vụ án, có đủ cơ sở xác định Hải có hành vi giết chị Hồng và Vân, sau đó lấy một
số tài sản. Do đó, Tòa án các cấp kết án với Hải mức án tử hình về tội “Giết người:, “Cướp
tài sản” là có căn cứ pháp luật.

Đại diện Bộ Công an trình bày báo cáo thẩm tra nội dung vụ án và cho biết: Sau khi
VKSNDTC kháng nghị GĐT vụ án Hồ Duy Hải, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo thành
lập Tổ công tác độc lập so với các đoàn trước để thẩm tra, đánh giá vụ án một cách khách
quan, nhằm đảm bảo không làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm.

Tổ công tác đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám
nghiệm tử thi, lời khai người làm chứng, bản tự khai, nghiên cứu hồ sơ vụ án, kể cả hồ
sơ AK. Qua hai phiên tòa sơ, phúc thẩm, Hải chỉ có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, xin ân
giảm án tử hình, không có đơn kêu oan.

Trước khi trình Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án từ hình của Hải, VKSNDTC
đã tiến hành xác minh và lấy lời khai của Hải tại trại giam. Tại đây, Hải nhận tội và tỏ
ra ân hận về hành vi của mình.

Từ căn cứ trên, ngày 24/5/2011, Chánh án TANDTC đã có Quyết định số 65/QĐ-
TANDTC-TK không kháng nghị bản án và có Tờ trình gửi Chủ tịch nước đề nghị bác
đơn xin ân giảm tử hình của Hải. Tiếp đến, ngày 24/10/2011, Viện trưởng VKSNDTC
cũng có Quyết định không kháng nghị số 131/QĐ-VKSNDTC-Vụ 3 và Tờ trình Chủ tịch
nước bác đơn xin ân giảm án tử hình với Hải.

Sau khi xem xét, ngày 17/5/2012, Chủ tịch nước có Quyết định số 639 bác đơn xin
ân giảm án tử hình với Hải.

Tổ công tác cũng đã chỉ ra một số sai sót của cơ quan điều tra, tuy nhiên căn cứ vào
hồ sơ tài liệu thu thập có trong hồ sơ, biên bản khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân
chứng, lời nhận tội, thực nghiệm điều tra… cơ quan điều tra xác định hành vi của Hải
đủ yếu tố cấu thành tội ‘Giết người”, “Cướp tài sản” được quy định tại Điều 133 BLHS
1999.

Từ kết quả trên, kết luận khẳng định, việc các cấp sơ, phúc thẩm tuyên tử hình Hải
về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

lHĐTP đã làm rõ nhiều sai sót của cơ quan tố tụng cấp sơ và phúc thẩm, trong đó đặc biệt là của CQĐT.

CHUYểN độNG
baoplvn2014@gmail.com
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Chiều 8/5, Hội đồng Thẩm phán
(HĐTP) TANDTC đã công bố quyết
định của Hội đồng. Theo đó, HĐTP
tuyên bác kháng nghị giám đốc thẩm
vụ án Hồ Duy Hải của TANDTC.
Biểu quyết về 4 vấn đề trước khi công bố
Quyết định giám đốc thẩm

Cuối giờ làm việc buổi sáng, các thành viên
HĐTP đã tiến hành biểu quyết về 4 vấn đề cụ thể liên
quan đến vụ án: Vụ án đã có những sai sót về tố tụng
như đã nêu. Những sai sót đó có làm thay đổi bản
chất vụ án hay không? Kết quả 17/17 thành viên biểu
quyết “Không thay đổi bản chất vụ án".

Bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ
Duy Hải có đúng người, đúng tội, đúng mức án hay
không? Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Đúng
người, đúng tội, đúng mức án".

Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của
Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của
Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, Quyết định kháng nghị
số 15/QĐ-VKSNDTC-V7 của VKSND có đúng
pháp luật hay không? Kết quả 17/17 thành viên biểu
quyết “Không đúng pháp luật".

Chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án phúc thẩm
và sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không chấp
nhận kháng nghị? Kết quả 17/17 thành viên biểu
quyết “Không chấp nhận kháng nghị".

Chiều cùng ngày, thay mặt HĐTP, Phó Chánh án
TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ công bố Quyết định
giám đốc thẩm với nội dung “không chấp nhận
kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC. Giữ
nguyên các quyết định của 2 bản án sơ thẩm của
TAND tỉnh Long An và Toà phúc thẩm TANDTC
đối với bị cáo Hồ Duy Hải.

Theo HĐTP, đại diện VKSNDTC cho rằng trong
vụ án này có một số tình tiết chưa rõ ràng về thời gian
xảy ra vụ án, đặc điểm nhận dạng về hình dáng, quần
áo, xe máy của hung thủ gây án, lời khai của các nhân
chứng có mặt tại hiện trường và gần hiện trường nên
cần làm rõ. 

Tuy nhiên, những đề nghị này của đại diện
VKSND đã được các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm,
phúc thẩm giải đáp rõ ràng, đầy đủ. Cụ thể, các lời
khai của nhân chứng phù hợp với lời khai của hung
thủ vụ án. Do đó, kháng nghị của Viện trưởng VK-
SNDTC về các hành vi này là không có căn cứ.

Đối với đề nghị của VKSNDTC về việc CQĐT
không thu thập được tang vật vụ án trong quá trình
điều tra nên cần thực nghiệm lại hiện trường để điều
tra lại nhằm làm rõ bị cáo Hải có nhiều lời khai và cơ
quan điều tra lấy lời khai nào để xác định là có căn
cứ? Hải dùng tay đập đầu nạn nhân vào lavabo hay
đập đầu nạn nhân bằng thớt; Chiếc ghế nhựa ở hiện
trường có liên quan đến hành vi giết người của Hải
hay không; Những sợi tóc dính ở lavabo, vết máu
trên chiếc thớt là từ đâu?... 

HĐTP nhận thấy, các chứng cứ này đã được thể
hiện qua bản ảnh, các bản cung và lời khai của Hồ
Duy Hải đã khai nhận rất rõ ràng và phù hợp quá trình
khám nghiệm hiện trường, quá trình thực hiện điều
tra, nên không cần thiết phải điều tra lại.

Đối với kháng nghị về nguyên nhân nạn nhân
chết ở tư thế nào là đúng? Những vết thương trên cơ
thể là do vật dụng hay hung khí gì gây ra? HĐTP
khẳng định, nội dung này đã được cơ quan giám định
pháp y tỉnh Long An làm rõ và giải thích rõ ràng trong
Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản khám
nghiệm tử thi. Các biên bản khám nghiệm đều phù
hợp với cơ chế hình thành vết thương, hung thủ dùng
hung khí sắc nhọn để tác động vào cơ thể của nạn
nhân. Những nội dung này đều có giá trị chứng minh
trong hồ sơ tố tụng. Do đó, HĐTP nhận thấy, không
cần thiết phải làm rõ thêm điều này.

Đối với kháng nghị về việc điều tra lại để làm rõ
các tài sản mà Hải chiếm đoạt tại Bưu điện Cầu Voi
sau khi sát hại 2 nạn nhân, HĐTP cho rằng, kháng

nghị này đã được CQĐT xác minh làm rõ ngay từ
quá trình điều tra vụ án, kết hợp với các biên bản lời
khai của nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ
liên quan. Các tài liệu này đều được lưu giữ trong hồ
sơ vụ án và phù hợp với lời khai của Hải nên HĐTP
nhận thấy, không cần thiết phải điều tra lại.

Kháng nghị của VKSNDTC về nội dung lời khai
của Hồ Duy Hải đối với thời gian về nhà mâu thuẫn
với thời gian xảy ra vụ án, HĐTP TANDTC nhận
thấy không cần thiết phải điều tra lại vì căn cứ vào
các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và giải đáp của các
cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm và phúc thẩm
rất phù hợp và logic với thời điểm xảy ra vụ án, thời
điểm Hải từ địa điểm gây án về nhà.

Đối với kháng nghị điều tra lại do mâu thuẫn lời
khai của Hải và lời khai của nhân chứng về thời gian
xảy ra vụ án? HĐTP đã xem xét kỹ hồ sơ vụ án và
nhận thấy: Do Hải có nhiều lời khai trong quá trình
điều tra và nếu tách riêng ra thì mâu thuẫn với lời khai
của nhân chứng, nhưng tổng hợp các lời khai của Hải
thì lại rất phù hợp với quá trình gây án. Lý do Hải có
nhiều lời khai mâu thuẫn vì đây là tâm lý tội phạm
sau khi gây án không ổn định. Do đó HĐTP thấy, bản
chất các lời khai của Hải mâu thuẫn với nhau nhưng
không làm thay đổi bản chất vụ án.

Điều tra có vi phạm nhưng không ảnh hưởng
đến bản chất vụ án

Về kiến nghị cho rằng việc sửa chữa biên bản ghi
lời khai, HĐTP cho rằng đây là thiếu sót, vi phạm thủ
tục tố tụng của cơ quan điều tra, nhưng trong cáo
trạng, bản án sơ thẩm, phúc thẩm đều không viện dẫn
các bút lục có sai sót như kháng nghị nêu nên các sai
sót đó không ảnh hưởng đến bản chất vụ án và không
nhất thiết phải điều tra lại.

HĐTP thừa nhận cơ quan điều tra đã có nhiều vi
phạm trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ,
không trưng cầu giám định kịp thời, biên bản giám
định không có người chứng kiến, biên bản ghi lời
khai có sửa chữa, không đưa vào hồ sơ một số
lời khai… theo kháng nghị của Viện trưởng VK-
SNDTC là đúng, nhưng không ảnh hưởng đến
bản chất vụ án. Do đó, HĐTP kiến nghị cơ quan
điều tra Công an tỉnh Long An kiểm điểm
nghiêm túc các sai phạm trên.

Một số kháng nghị điều tra lại của Viện trưởng
VKSNDTC là không đúng, không ảnh hưởng đến
bản chất vụ án. Trong những thời điểm quan
trọng, Hải đều nhận hành vi phạm tội và xin
giảm nhẹ hình phạt. Quá trình xem xét vụ án
không có bằng chứng Hải bị bức cung, nhục
hình, không có bằng chứng chứng minh Hải
ngoại phạm... Do đó, HĐTP TANDTC cho rằng
có đủ căn cứ để khẳng định Hải đã thực hiện
hành vi phạm tội với chị Hồng và chị Vân.

Theo HĐTP TANDTC khẳng định: Sau khi Toà
phúc thẩm TANDTC tuyên án tử hình, Hồ Duy Hải
đã có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá, miễn tử hình
nhưng đã bị Chủ tịch nước bác đơn bằng Quyết định
639/QĐ-CTN. Do đó Quyết định số 639 còn nguyên
hiệu lực. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước ra Công
văn số 1639 thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về
việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy
Hải. Tuy nhiên, đây là văn bản hành chính nên không
thể thay thế Quyết định số 639 của Chủ tịch nước. 

K.LÂM - H.MÂY

Số 130 (7.843) Thứ Bảy 9/5/2020                                                            

địNH GIÁM đốC THẩM Vụ ÁN Hồ DUY HảI

Bác kháng nghị của VKSNDTC

khai lưỡi dao dài 20cm. Phải
chăng ở hiện trường còn có con
dao 10cm nữa hay vỏ dao trên
không liên quan tới con dao mà
Hải khai?

Vì sao Hải khai dao lúc dài,
lúc ngắn; thớt lúc mỏng,
lúc dày?

Trước những câu hỏi trên,
ĐTV cho rằng, quá trình khám
nghiệm hiện trường không tìm
thấy con dao nào. Khi nhân viên
Bưu điện dọn dẹp, phun rửa
tường, dỡ bỏ bức tranh trên tường
thì phát hiện dao nằm giữa bức
tranh và tường rơi xuống đất nên
báo cho công an huyện (tên Sơn,
người không tham gia điều tra
trong vụ án này - PV).

Cán bộ công an huyện này hỏi,
con dao có dính máu không, nếu
không dính máu thì bỏ đi; nên
người dọn dẹp đã thu gom các đồ
vật (kể cả con dao) mang đi đốt.
Khi biết chuyện, ĐTV trong vụ án
đã xuống tìm lưỡi dao nhưng
không còn. Lời khai của Hải phù
hợp với việc tìm thấy dao của
nhân viên Bưu điện là sau khi rửa
đã vứt vào khe tranh tường.

Chủ tọa đặt câu hỏi: Hải khai
dao lúc dài, lúc ngắn; thớt lúc
mỏng, lúc dày; là như thế nào?

ĐTV cho biết: “Do diễn biến
tâm lý, bị can lúc khai thế này, thế
khác nên CQĐT mới đưa ra để
nhận dạng”.

Một nội dung quan trọng
khác trong kháng nghị cũng
được HĐTP yêu cầu làm rõ là tàn
tro thu được tại nhà của Hải thể
hiện việc sau khi gây án, Hải đã
đốt bỏ quần áo, vật dụng có liên
quan đến vụ án. Đại diện VK-
SNDTC cho rằng, tàn tro này là
có thật nhưng chưa xác định liên
quan, nên không có giá trị chứng
minh vì người nhà khai Hải có
thói quen đốt bỏ quần áo cũ.
ĐTV phản bác quan điểm này,
bởi sau khi Hải khai, ĐTV xuống
hiện trường phát hiện hai đống
tàn tro, có vật dụng còn cháy dở.
Kết quả giám định trong tàn tro
có thành phần vải và nhựa phù
hợp với lời khai của Hải.

HĐTP nêu câu hỏi: “VK-
SNDTC cho rằng việc không thu
giữ vật chứng, không rõ mẫu máu,
nhóm máu... là những vi phạm
nghiêm trọng. Giả sử Hội đồng
chấp nhận hủy bản án đó đi thì
những nội dung này có khắc phục
được không?”.

Đại diện VKSNDTC tiếp tục
khẳng định, đây là những vi phạm
nghiêm trọng. Còn nếu hủy bản
án, có điều tra lại được hay không
là việc của CQĐT. Đại diện VK-
SNDTC cũng nhấn mạnh: Kháng
nghị không khẳng định Hồ Duy
Hải bị oan, mà đề nghị hủy bản
án, điều tra lại để làm rõ những
vấn đề về thủ tục điều tra, tố tụng. 

N.P.V

Trước đó, HĐTP yêu cầu và các cơ quan tố tụng giải trình lý do
tại sao lời khai đầu tiên Hải không nhận tội không lưu trong hồ sơ
vụ án.

ĐTV cho biết: Do rà soát dữ liệu điện thoại thấy có tên Hải nên
CQĐT đã mời Hải lên hỏi như những người khác, trên 100 người
được hỏi rất tỉ mỉ. Khi hỏi Hải về thời gian sử dụng trong ngày, Hải
khai đi đám tang với một số người. Tuy nhiên, xác minh thì thấy
Hải không đến đám tang, dẫn đến nghi vấn nên ngày hôm sau
(21/3/2008) hỏi tiếp, qua quá trình đấu tranh Hải đã khai nhận
hành vi phạm tội. Do lời khai ban đầu chỉ là sàng lọc, nên không
lưu trong hồ sơ vụ án mà lưu hồ sơ AK.

l Đại diện CQĐT Công an tỉnh Long An trả lời câu hỏi của HĐTP.

l Đại diện VKSNDTC phát biểu tại phiên giám đốc thẩm sáng 8/5.

lPhó Chánh án TANDTC  Nguyễn Trí Tuệ thay mặt Hội đồng

Thẩm phán công bố Quyết định giám đốc thẩm. 



Cộng đồng những người nổi tiếng đi
bán hàng online và người bán

livestream hàng online trở nên nổi tiếng
ngày một đông. Trong số đó, không ít
người tận dụng độ “hot” của tên tuổi lẫn
niềm tin của người hâm mộ để trục lợi.

Mới đây, cư dân mạng đã “bóc phốt”
một siêu mẫu có tiếng quảng cáo bán một
sản phẩm được cho là kem trộn. Mặc dù
người mẫu này đã lên tiếng phân trần
rằng sản phẩm có giấy tờ chứng nhận
nhưng nhiều bằng chứng được đưa ra
cho thấy sản phẩm mà người mẫu này
livestream quảng cáo không an toàn cho
người dùng.

Chuyện người nổi tiếng livestream

quảng cáo, bán kem trộn là không hiếm.
Như nữ diễn viên nổi tiếng một thời bị
người hâm mộ tẩy chay vì trên trang cá
nhân của mình cô liên tục rao bán các
sản phẩm kem trộn. Hay một cặp vợ
chồng diễn viên hài cũng bị fan hâm mộ
tố bán những sản phẩm không rõ nguồn
gốc, chất lượng không như quảng cáo. 

Mới đây, một nhà thiết kế trẻ khá có
tiếng cũng gia nhập đội ngũ bán hàng on-
line khi kinh doanh thức ăn hè phố dán
nhãn “thương gia” và được bán với mức
giá gấp... 20 lần giá thị trường. Nhà thiết
kế này đã bị người hâm mộ “tố” là món
ăn hè phố giá 300 ngàn chất lượng kém,
không như quảng cáo. Không những thế,

anh này còn bị vạch trần thuê lượng nick
ảo vào quảng cáo, tung hứng mua hàng.

Mới đây, một “hot girl” kinh doanh
quần áo online cũng bị nhiều khách
hàng lên tiếng vạch trần việc ảnh
quảng cáo một đằng, sản phẩm thực sự
một nẻo. “Hot girl” này đã đăng đàn
chửi tay đôi với khách, cho là khách
mua hàng “không có gu”, “cố ý đặt
chuyện hãm hại”.

Nhiều “hot girl”, người nổi tiếng bán
hàng online được người hâm mộ tin cậy,
mua hàng dựa vào danh tiếng của họ. Để
rồi khi nhận sản phẩm thì thất vọng tràn
trề, góp ý về chất lượng thì bị chửi bới,
lôi kéo fan vào “chửi hội đồng”. Thậm
chí, nhiều “hot girl” bán hàng rởm đông
đến mức lập cả đại lý phân phối toàn
quốc, được xưng tụng doanh nhân thành
đạt, đến khi bị bắt vì những lô hàng nhập
lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả thì

khách hàng và đại lý mới “bật ngửa”.
Trong thế giới bán hàng online, người

nổi tiếng có một lợi thế lớn, không phải
bỏ tiền quảng cáo, chỉ cần tận dụng tên
tuổi, lượng fan hâm mộ, lượng theo dõi
là đã có sẵn nguồn khách hàng lớn.
Không ít “sao”, với lợi thế này cùng với
sự đầu tư chỉn chu vào chất lượng sản
phẩm đã trở thành người bán hàng online
thành công, uy tín.

Nhưng không ít trong số họ chạy
theo lợi nhuận, dùng danh tiếng của
mình lừa dối khách hàng. Đáng tiếc là
sau khi khách hàng bị lừa cũng đành
“ngậm bồ hòn làm ngọt” vì đại đa số
các trường hợp không được bồi thường
tổn thất. Đây cũng là bài học cho người
tiêu dùng khi mua hàng nên cẩn trọng
và xem xét kĩ chất lượng, nguồn gốc
sản phẩm chứ không phải chỉ dựa vào
tên tuổi người bán.TRÂN TRÂN
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Vừa bán hàng, vừa 
đấu khẩu

Mới đây, cư dân mạng
chứng kiến cuộc đấu khẩu rầm
rộ của hai “hot girl chuyển
giới” nổi tiếng trong giới bán
hàng online là Minh Hiếu và
Trần Đoàn. 

Xuất phát từ việc Trần Đoàn
trong một buổi livestream bán
hàng online đã buông những lời
lẽ “đá xéo” ngụ ý chê Minh
Hiếu quê mùa, mới nổi mà
muốn “làm mẹ người khác”, lại
còn phóng đại doanh thu...

Nổi giận, Minh Hiếu cũng
đã livestream buông lời công
kích gay gắt về phía Trần Đoàn.
Từ đó cuộc khẩu chiến nổ ra
xoay quanh hai “hot girl” này
và fan hâm mộ của họ. Fan của
Trần Đoàn livestream mắng mỏ
Minh Hiếu. Minh Hiếu đăng
đàn live stream mắng mỏ lại fan
Trần Đoàn. Hai bên fan đấu
khẩu nhau kịch liệt từ Youtube
đến Facebook thông qua
livestream, chế ảnh, bình luận,
cắt ghép clip...

Thực ra, cả Minh Hiếu và
Trần Đoàn đều là những người

chuyển giới, về nhan sắc có lẽ
khó mà đạt chuẩn “hot girl”.
Minh Hiếu là một phụ nữ
chuyển giới tuổi trung niên, nổi
tiếng nhờ cách nói chuyện vui
vẻ, hài hước trong các clip
livestream của mình và nhiều
chiêu trò khác: Khoe đất, khoe
kinh doanh, đeo vàng đầy
người... khiến khán giả lẫn
người mua hàng thấy thú vị,
mới mẻ. Còn Trần Đoàn nổi
danh với cách ăn mặc gợi cảm,
cách ăn nói “xắt xéo” thường
thấy ở nhiều người đẹp thuộc
“thế giới thứ ba”. 

Ngoài Minh Hiếu và Trần
Đoàn, mạng xã hội còn nổi lên
không ít hiện tượng livestream
bán hàng online nổi tiếng, có
lượng fan hâm mộ rầm rộ. Như
Lê Dương Bảo Lâm, Ngân 98,
Miki, Trần My... Nếu như
showbiz vẫn phổ biến chuyện
“sao” dùng danh tiếng đi
livestream bán hàng online thì
ngược lại, nhiều người bán
hàng online cũng “một bước
thành sao”. Những người này
không chỉ có tiếng trong giới
bán hàng online mà tên tuổi còn

lan rộng ra cộng đồng, nhiều
người đóng phim, làm mẫu
ảnh, tham gia game show...
Như “hot girl” Minh Hiếu còn
được nhiều người nổi tiếng
khác mời tham gia chương
trình, tham gia talk show... Thi
thoảng, họ họp fan rầm rộ và
khiến dư luận ngạc nhiên vì
lượng fan đông đúc.

Bất chấp văn hóa, thể diện 
Mới đây, một “hot girl”

bán hàng online đã tiết lộ
doanh thu hàng tỉ đồng một
tháng nhờ livestream bán hàng
khiến nhiều người giật mình.
Thực tế, nếu biết thu hút
khách, doanh thu và lợi nhuận
từ livestream bán hàng online
là không nhỏ. Cạnh đó, còn có
khả năng nổi tiếng, thành
“sao” như một số trường hợp
nói trên. Thế nên, hiện ngày
càng nhiều cá nhân tham gia
vào cộng đồng những người
livestream bán hàng online.

Tuy nhiên, vì mong muốn
nổi tiếng, chạy theo doanh
thu, không ít cá nhân bán
hàng online đã dùng nhiều
chiêu trò phản cảm nhằm thu
hút người xem. 

Lê Dương Bảo Lâm thời
gian trước vướng nghi án vì
muốn tăng độ nổi tiếng đã thuê
ekip giả làm cướp tự hành hung
mình. Ngân 98 vì muốn đông
khách mua túi mà ở mỗi buổi

livestream bán hàng ăn mặc hết
sức hở hang, “mặc như không”,
đồng thời cùng với bạn trai là
nhạc sĩ Lương Bằng Quang
thực hiện những hành vi cực kì
phản cảm trước máy quay. 

Hay như “hot girl” Trần My
nổi danh với thói quen
livestream chửi khách hàng sa
sả bằng những ngôn từ thiếu
văn hóa... Hoặc cuộc “đấu
khẩu” rầm rộ của hai “hot girl”
chuyển giới Minh Hiếu và Trần
Đoàn cũng bị cho là cố ý tạo
chiêu trò để cùng nổi tiếng.
Năm 2019, hai “hot girl”
livestream bán hàng online ở
Huế chửi khách thô tục đã bị Sở
Thông tin và Truyền thông mời
lên làm việc.

Không ít người bán hàng
online qua livestream vì cần
khách mà bất chấp thể diện,
danh dự, bất chấp thủ đoạn. Có
người vừa bán hàng vừa... chửi
tục, càng chửi càng nhiều
khách. Có “hot girl” cực kì
thích “cởi” trước ống kính. Lại
có cả những người không ngại
làm mình xấu xí, luộm thuộm
đến phản cảm để gây chú ý. Vài
người bán kem trộn còn sẵn
sàng cởi đồ, ngồi trong thau
kem trộn xoa khắp người để
“làm mẫu” cho khách. Cách
đây không lâu, một phụ nữ bán
kem trộn đã làm các bà mẹ bỉm
sữa nổi giận vì lấy đứa con
mình mới chưa đầy 1 tuổi ra thử
sản phẩm để chứng minh “sản
phẩm vô hại”.

Bán hàng qua livestream là
một hình thức mới, quả thật
giúp người bán thay đổi cách
tiếp cận khách hàng. Nó hoàn
toàn là phương thức kinh doanh
lành mạnh, nếu như người bán
sử dụng một cách chân chính.
Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều
người bán đã dùng chiêu trò bất
chấp, khiến việc livestream bán
hàng trở nên bát nháo, thậm chí
gieo rắc nhiều “mầm độc”, lệch
lạc, thiếu văn hóa cho người
xem, người mua. Những hành
vi này rất cần được chấn chỉnh
nghiêm. NGỌC MAI

Quảng Bình giảm giá
một số sản phẩm 
du lịch 

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công
văn về việc giảm giá bán các sản

phẩm du lịch. 
Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công

ty TNHH MTV Chua Me Đất giảm giá
bán sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn
Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”
xuống mức 2.500 USD/khách, áp dụng
từ 15/5-31/12 để thực hiện chương trình
kích cầu du lịch 2020-2021. 

Trong giá bán sản phẩm du lịch đã
gồm phí tham quan, dịch vụ môi trường
rừng, các chi phí liên quan khác mà
doanh nghiệp phải nộp theo quy định. 

Với giá bán các sản phẩm phẩm du
lịch gồm: Hang Va - hang Nước Nứt,
những trải nghiệm khác biệt; khám phá
thiên nhiên Rào Thương - hang Én, tỉnh
khuyến khích doanh nghiệp giảm giá
bán để thực hiện chương trình kích cầu
du lịch 2020-2021.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình
cũng cho phép Ban Quản lý Vườn Quốc
gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên kết với
các đơn vị tiếp tục khai thác thử nghiệm
sản phẩm du lịch khám phá hang Vòm -
Giếng Voọc đến ngày 31/5. Sau khi kết
thúc thời gian khai thác thử nghiệm, báo
cáo kết quả thử nghiệm để xem xét cho
phép khai thác chính thức. 

UBND tỉnh cũng điều chỉnh mức phí
tham quan tạm thu của lộ trình 1 ngày từ
200 ngàn đồng xuống 120 ngàn đồng;
đồng thời yêu cầu các đơn vị phải xây
dựng phương án bảo đảm an toàn cho
khách du lịch theo quy định của Nghị
định 168/2017/NĐ-CP. 

Hang Vòm cách đường Hồ Chí
Minh nhánh tây tại Km16 khoảng
4km. Cửa hang rộng 100m, cao 50m,
có một hồ nước rộng ngay cửa hang
mà muốn vào động phải bơi qua.
Trong hang có một hố sụt cao khoảng
200m, rộng khoảng 50m. Qua hố sụt là
tới vị trí lòng hang rộng nhất. Bên
trong hang có dòng suối ngầm chảy và
đổ ra sông Chày. Hang Vòm là một
trong những hang động lớn và dài tại
Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Hang Giếng Voọc có chiều dài hơn
400m, trong hang có suối và 4 hồ nước,
tuy ngắn nhưng hang có đầy đủ các loại
thạch nhũ tuyệt đẹp, độc đáo như nhũ đá,
măng đá, màn đá, thác nhũ đá, cột đá do
trọng lực tạo nên.C.BẢN

GÓC NHÌN

Cẩn trọng với người nổi tiếng 
bán hàng online

“Mầm độc” trong những cuộc
livestream bán hàng

Livestream bán hàng đang trở thành một “trào
lưu” của giới kinh doanh online. Nhờ chiêu trò,
không ít người đã trở thành “người nổi tiếng”,
thậm chí thành “sao”, xuất hiện trên sóng
truyền hình, có cả lượng fan hâm mộ rầm rộ. 

l“Hot girl” Minh Hiếu nổi tiếng với phong cách đeo vàng đầy người.

l Lê Dương Bảo Lâm trong 1 clip

livestream bán hàng online.

TIN TỨC



Đối tượng nào chịu ảnh hưởng
nhiều nhất?

Những năm gần đây, xe đạp điện, xe
máy điện và những chiếc xe gắn máy có
dung tích nhỏ dưới 50cm3 đã trở thành
phương tiện phổ biến tại Việt Nam. Đa
phần những người điều khiển loại hình
phương tiện này đều là học sinh.

Thực tế này xuất phát từ nhiều
nguyên nhân, trong đó có thể nhắc tới sự
điều chỉnh của pháp luật và sự tiện lợi
loại hình phương tiện này đem lại. Theo
Luật Giao thông đường bộ 2008, người
đủ 16 tuổi trở lên điều khiển xe máy
dưới 50cm3 không cần GPLX, trong đó
có cả xe máy điện. Nhiều cha mẹ học
sinh sẵn sàng bỏ tiền mua xe cho con để
tự đến trường.

Theo số liệu ước tính, năm học 2019
– 2020, cả nước có khoảng 2.599.000
học sinh ở bậc THPT. Trong đó, tỉ lệ học
sinh THPT lựa chọn xe điện, xe gắn máy
thể tích dưới 50cm3 là phương tiện di

chuyển thông dụng khoảng xấp xỉ 60%. 
Ước tính số lượng xe máy xe đạp

điện và xe gắn máy dưới 50cm3 tại Việt
Nam vào khoảng gần 5 triệu chiếc. Và
số lượng loại phương tiện này được dự
báo sẽ tiếp tục tăng thêm.

Với đề xuất Bộ Công an đưa ra mới
đây, bắt buộc người lái xe máy, xe máy
điện có dung tích xi lanh dưới 50cm3

hoặc có công suất động cơ điện không
quá 4kw phải được đào tạo, sát hạch, cấp
GPLX hạng A0. 

Như vậy, đối tượng chịu nhiều ảnh
hưởng nhất của quy định này nếu được
thông qua là các học sinh THPT đang sử
dụng loại hình phương tiện này làm
phương tiện di chuyển.

Đề xuất phù hợp với thực tế
Sau 12 năm triển khai Luật Giao

thông đường bộ 2008, quy định người
điều khiển xe gắn máy dưới 50cm3

không cần GPLX đã trở nên không phù
hợp. Thống kê của Ủy ban An toàn
giao thông Quốc gia (UBATGTQG)

cho thấy, 90% số vụ tai
nạn giao thông (TNGT)
với trẻ em trong những
năm gần đây là rơi vào
nhóm từ 16 - 18 tuổi.

Chính vì chưa trải qua
lớp, khóa đào tạo, hướng
dẫn lái xe nên kỹ năng xử
lý tình huống khi tham gia
giao thông của học sinh
hạn chế nên có không ít
vụ TNGT xảy ra, gây
hoang mang cho người
tham gia giao thông khác.

Theo đại diện Bộ Giao
thông Vận tải (GTVT),
việc giáo dục an toàn

giao thông (ATGT) đã được thực hiện
trong các nhà trường lâu nay, nhưng
thường chỉ được lồng ghép trong giờ
học ngoại khóa, hay các buổi nói
chuyện chuyên đề tổ chức thưa thớt.
Lên cấp 2, cấp 3, khi áp lực học tập
tăng cao, đến cả những giờ ngoại khóa
cũng trở nên khó khăn.

Các em học sinh khi về với gia đình,
không phải bố mẹ nào cũng sát sao
hướng dẫn, nhắc nhở, tập huấn về kỹ
năng ATGT. Trong khi đó, đây chính là
độ tuổi các em ngày càng chủ động
nhiều hơn trong việc đi lại, cho nên
TNGT tiềm ẩn mức rất cao với nhóm
tuổi này.

Do đó, việc yêu cầu phải học và thi
lấy bằng lái xe đối với nhóm phương
tiện dưới 50cm3 là cần thiết. Không chỉ
phù hợp với xu hướng trên thế giới, mà
điều này còn có ý nghĩa quan trọng trong
việc trang bị những kiến thức, kỹ năng
ATGT một cách bài bản, có hệ thống
cho người trẻ ở độ tuổi vị thành niên, để
họ hiểu lý do và chịu trách nhiệm cho
hành vi giao thông của mình. Quy định
này cũng sẽ gắn trách nhiệm của người
lớn để không thể chủ quan, tùy tiện giao
xe cho con em mình như trước.

Ông Lương Duyên Thống, Vụ
trưởng Vụ Phương tiện và Người lái,
Tổng cục Đường bộ cho rằng, trong dự
thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi
do Bộ GTVT soạn thảo dự kiến trình
Chính phủ vào tháng 5 này cũng quy
định, người điều khiển xe máy dưới
50cm3 phải được cấp GPLX. Điều này
phù hợp với các công ước quốc tế cũng
như thực tế tại Việt Nam.

“Điểm mới trong dự thảo lần này
rất phù hợp với thực tế, vì lượng học

sinh THPT là người sử dụng phương
tiện dưới 50cm3, xe máy điện tham gia
giao thông rất lớn. Tuy nhiên, để cấp
GPLX cho học sinh thì cần phải nghiên
cứu tính toán kỹ lưỡng để đào tạo và
thi sát hạch, việc này do Chính phủ và
Bộ GTVT sau này sẽ quy định để tổ
chức đào tạo, thi như nào”, ông Thống
cho hay. SINH NGUYỄN
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Thời kỳ dân số vàng, theo GS TS
Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội

đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Dân
số, Gia đình và Trẻ em (IPFCS), là thời
kỳ trong dân số có nhiều người trong độ
tuổi lao động. Cụ thể, khi số người từ
15 đến 64 tuổi chiếm ít nhất 2/3 (hay
66%) tổng dân số. Tỷ lệ này hàm ý
rằng, trong dân số, cứ 2 người trong độ
tuổi lao động thì tương ứng có 1 người

ngoài độ tuổi lao động (trẻ em hoặc
người già). Năm 2006, nước ta đã bước
vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Năm
2019, số người từ 15 đến 64 tuổi chiếm
tới 68% tổng số dân nhưng do mức sinh
thấp và già hóa nhanh nên tỷ lệ này đã
có xu hướng giảm. Vì vậy, theo dự báo,
thời kỳ cơ cấu dân số vàng chỉ kéo dài
tới năm 2042.

Nghị quyết số 21/NQ-TW của Hội

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về công tác dân số
trong tình hình mới đặt ra mục tiêu: “Tận
dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng”. Như
vậy, theo GS.TS Nguyễn Đình Cử, cơ hội
cơ cấu dân số vàng không kéo dài, chúng
ta đã tận dụng được 14 năm, chỉ còn
khoảng 22 năm nữa. 

Cũng theo ông Cử, phụ nữ có cơ hội
rất lớn để góp phần thực hiện mục tiêu
này. Trước hết, vì mức sinh của nữ giới
hiện nay thấp hơn nhiều so với trước
đây, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia

hoạt động kinh tế. Năm 2019, phụ nữ
chiếm 47% lực lượng lao động của cả
nước. Năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp của
cả nước là 2,16%; tỷ lệ thất nghiệp ở nữ
giới cao hơn mức trung bình nhưng
cũng chỉ là 2,28%. Theo Tổng điều tra
dân số năm 2019, tỷ lệ lao động có trình
độ chuyên môn kỹ thuật bậc cao của nữ
cao hơn hẳn nam giới: 8,9% so với
6,4%. Đối với trình độ chuyên môn kỹ
thuật bậc trung, tỷ lệ lao động nữ là
3,4%, cao hơn nam giới (2,3%). 

X.HOA

ĐỀ XUẤT ĐI XE MÁY DƯỚI 50CM3 CŨNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE: 

Cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, 
có lộ trình phù hợp

Theo dự thảo Luật Bảo đảm
trật tự an toàn giao thông do
Bộ Công an đưa ra mới đây,
người lái xe gắn máy, kể cả xe
máy có dung tích xi lanh dưới
50cm3 hoặc có công suất
động cơ điện không quá 4kw
phải được đào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép lái xe (GPLX).
Xung quanh đề xuất này, nhiều
ý kiến cho rằng để hiện thực
hóa quy định phải cần sự
chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình
phù hợp, tránh gây xáo trộn,
tạo áp lực không đáng có cho
người dân cũng như các cơ
quan chức năng.

TS Trần Hữu Minh, Phó Chánh
Văn phòng UBATGTQG cho rằng,

thực tế tham gia giao thông của đối tượng
học sinh khi điều khiển xe máy dưới 50cm3,
xe máy điện và tình hình TNGT cho thấy,
việc bắt buộc người điều khiển những
phương tiện này có GPLX là cần thiết. Tuy
vậy, việc triển khai cần được tính toán kỹ để
ít ảnh hưởng nhất đến các bậc phụ huynh,
người giám hộ và bản thân các em học sinh.

TS Minh phân tích: “Qua thực tế có thể
thấy học sinh đang là người điều khiển loại
phương tiện này nhiều nhất nhưng kỹ năng,
kiến thức tham gia giao thông còn hạn chế.
Để thực hiện được việc cấp GPLX hạng A0
cho đối tượng này phải tính toán thật kỹ để
ít ảnh hưởng nhất đến các bậc phụ huynh,
người giám hộ và bản thân các em học sinh.
Cụ thể, cần phải có số liệu thống kê, phân
tích nhu cầu từng địa bàn, từng địa phương,
khu vực, kết hợp với việc so sánh công suất,
năng lực đáp ứng của các trung tâm đào tạo,
sát hạch lái xe thì lúc đó mới có phương án
phù hợp”.

Từ thực tế công tác quản lý, đào tạo, sát
hạch cấp GPLX trên địa bàn, một cán bộ Sở
GTVT Hà Nội cho biết, nếu thêm đối tượng
từ 16 tuổi trở lên tham gia đào tạo, sát hạch
cấp GPLX mô tô thì hàng năm sẽ có thêm
một số lượng lớn học viên, trở thành áp lực
đối với cơ quan quản lý và người tham gia
giao thông.

Qua tìm hiểu, hầu hết các trung tâm đào
tạo, sát hạch lái xe đều cho rằng, việc mở
thêm, bổ sung thêm các khóa đào tạo, cấp
GPLX hạng A0 không khó, nhưng đây là
một chủ trương lớn, cần phải có lộ trình, để
đảm bảo việc đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
hạng A0 trở thành bắt buộc đối với người
điều khiển xe máy dưới 50cm3. Nếu từ đầu
việc sát hạch không nghiêm túc, khó có thể
hình thành ý thức chấp hành pháp luật khi
tham gia giao thông.

Từ dự thảo đến hiện thực hóa một quy
định, sẽ cần nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng, để
có lộ trình phù hợp, cách làm phù hợp, tránh
gây các xáo trộn, áp lực không đáng có cho
cả người học, người thi cũng như các cơ quan
chức năng. Điều quan trọng nhất vẫn là làm
thế nào để quy định này phát huy tác dụng
như các nhà dự thảo và cả xã hội mong đợi.
Bởi, thái độ khinh nhờn pháp luật, thiếu tôn
trọng cộng đồng ở người trưởng thành khi
tham gia giao thông là đáng sợ.

Thái độ này nếu xuất hiện trong quá
trình định hình nhân cách của người trẻ thì
lại càng đáng lo hơn, giống như những nếp
gấp đã hằn in, gần như không thể xóa. Và,
khả năng đó rất dễ xảy ra, nếu việc học và
thi GPLX dưới 50cm3 được làm một cách
qua loa, dễ dãi, nếu những tấm bằng
chỉ để hợp thức hóa điều kiện lái xe.

l CSGT xử lý học sinh đi xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

lCó hàng triệu học sinh đi xe đạp điện, xe máy dưới 50cm3. 

Việt Nam còn 22 năm tận dụng 
hiệu quả thời kỳ “dân số vàng”



Hai nữ “đại gia” nhiều năm bị
tố chuyên vay tiền không trả

Với chiêu thức vay vốn để “đáo hạn ngân hàng”, một nữ Giám
đốc DN bị tố cáo chuyên vay mượn rồi chiếm dụng hàng chục

tỷ đồng của nhiều nạn nhân.  
Mẹ con bà Lương Thị Nhung (SN 1966, ngụ thôn Phổ An, xã

Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những nạn
nhân. Bà Nhung tố năm 2016, 2017, được bà Phạm Thị Thanh Hương
(SN 1982, ngụ TDP Liên Hiệp 2B, phường Trương Quang Trọng) và
bà Đặng Thị Bạch Tuyết (SN 1976, ngụ tổ 15, phường Nghĩa Lộ) dụ
dỗ vay tiền để làm ăn và “đáo hạn ngân hàng”. 

Nhiều lần cho
vay, bà Nhung còn rủ
một số người thân,
bạn bè cho bà mượn
thêm tiền để giao bà
Tuyết, bà Hương
khoảng 8 tỷ. Trong
các giấy mượn tiền,
bà Hương, bà Tuyết
đều ký xác nhận vay
trong 7 ngày để đáo
hạn ngân hàng, “nếu
không trả sẽ chịu
trách nhiệm trước
pháp luật”.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, bà Hương, bà Tuyết có dấu hiệu bất
thường, không nghe máy, không trả lãi lẫn vốn. Bà Nhung phải bán
đất đai, nhà cửa và mang hết vốn liếng đi trả nợ. Đòi mãi không được,
đầu năm 2018, bà làm đơn tố giác tội phạm gửi công an tỉnh. Con
gái bà Nhung cũng bị rủ rê mang 1,5 tỷ dành dụm đưa bà Tuyết.  

Tương tự, bà Phạm Thị Hường (SN 1966, ngụ tổ 22, phường
Quảng Phú) tố cáo, từ năm 2018 cho bà Hương vay 4 lần hơn 7,7 tỷ.
“Do quen biết trong quá trình làm ăn, Hương lại làm chủ DN nên tôi
tin tưởng cho mượn tiền. Nhưng đòi nhiều năm, tôi mới chỉ được trả
một khu đất làm kho hàng. Hiện Hương còn nợ tôi hơn 6 tỷ. Số tiền
này, bản thân tôi cũng gom lại của nhóm bạn gồm 4 người ở thị trấn
Sông Vệ”, bà Hường nói.

Về phía bà Tuyết, không phải chỉ mới đây, mà từ năm 2012, đã
có lá đơn tập thể của nhiều nạn nhân tại TP Quảng Ngãi gửi đến
CQĐT tố cáo hành vi mượn tiền không trả. Những người đứng đơn
gồm: Huỳnh Minh, Huỳnh Thị Nga My (cùng SN 1973), Phạm Thị
Minh Thủy (SN 1968, cùng ngụ phường Trần Hưng Đạo); Trần Thị
Thanh Thúy (SN 1976, phường Nguyễn Nghiêm); Võ Thị Bạch
Tuyết (SN 1976, xã Nghĩa Dõng); Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1980,
phường Trần Hưng Đạo); Nguyễn Thị Thu Đào (SN 1969, phường
Nghĩa Lộ)… cho rằng, tháng 12/2011 bà Tuyết mượn của họ hơn 5
tỷ nhưng đòi nhiều lần chưa trả.

Theo tìm hiểu, bà Tuyết từng làm nghề may mặc, có cửa hàng
cầm đồ, chồng làm lái xe một cơ quan nhà nước (nay đã nghỉ việc).
Bà Hương làm Giám đốc Công ty TNHH Triệu Phát, hoạt động kinh
doanh xăng dầu; chồng làm cán bộ nhà nước. Từ năm 2012, hai người
này “hợp tác” thành đường dây vay mượn.

Các bị hại cho rằng, hai người này thường thông tin vay mượn
với lý do kỳ hạn vay đã đến nhưng không đủ tiền để đáo hạn. Thời
gian đầu, họ trả lãi đầy đủ. Tin tưởng, người cho vay bị cuốn theo, lôi
kéo thêm người thân, bạn bè cùng tham gia. Hơn nữa, vì sợ nếu không
gom đủ tiền cho mượn tiếp, tài sản của “con nợ” bị ngân hàng giữ
lại, các “chủ nợ” cũng khó đòi vốn cũ, nên cứ “bấm bụng” cho vay
tiếp cho đến khi các “con nợ” có dấu hiệu trốn tránh, công ty không
còn hoạt động…

Đặc biệt, các đối tượng bị cho là dùng thủ đoạn gian dối, làm giả
hồ sơ, giấy tờ, lợi dụng uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tuyết,
bà Hương bị cho là luôn đưa ra các giấy tờ, giao dịch nộp tiền ở ngân
hàng để người cho vay tin tưởng.  

Tháng 4/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp
nhận thụ lý giải quyết đơn thư tố cáo bà Tuyết, bà Hương “Lạm dụng
tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các nạn nhân. Sau đó,
cơ quan này nhiều lần trả lời đơn thư với nội dung: “Quá trình điều
tra, xét thấy vụ việc trên chỉ có tranh chấp dân sự nên không thuộc
thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT tỉnh; đề nghị gửi đơn đến
TAND TP Quảng Ngãi để được giải quyết”. Ngày 29/3/2019, Thượng
tá Nguyễn Thế Nhã, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Quảng Ngãi ký các thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự
với lý do hành vi của bà Tuyết, bà Hương không đủ yếu tố cấu thành
tội phạm.

Các “chủ nợ” không đồng ý với những động thái này. Sau khi
không liên lạc được với bà Tuyết, bà Hương, họ thậm chí kéo đến
nhà người vay gây áp lực, nguy cơ mất trật tự xã hội. Các “chủ nợ”
cũng cho rằng CQĐT tỉnh Quảng Ngãi đã không làm hết trách nhiệm,
bỏ lọt nhiều chi tiết liên quan đến giả mạo giấy tờ của bà Tuyết, bà
Hương để dụ dỗ, chiếm dụng tiền... ANH VŨ 

Bộ GTVT nhận lỗi
Dự án ETC giai đoạn một (BOO1) do

Công ty VETC đầu tư, cần lắp đặt hệ
thống thu phí không dừng tại 44 trạm, bao
gồm 26 trạm trên QL1 và đường Hồ Chí
Minh (đoạn qua Tây Nguyên), 18 trạm
trên các cao tốc và các quốc lộ khác. Đến
nay 40/44 trạm đã vận hành, còn một số
trạm trên các tuyến cao tốc chưa triển khai
do thiếu vốn. 

Dự án ETC giai đoạn 2 (BOO2) gồm
33 trạm. Bộ GTVT đã tổ chức đấu thầu
rộng rãi và lựa chọn liên danh nhà đầu tư.
Tuy nhiên, dự án này đang gặp khó khăn
do vướng quy định và liên danh các nhà
đầu tư chưa thống nhất tỉ lệ góp
vốn, không thành lập được DN dự án.

Đối với các trạm BOT do địa phương
quản lý, hiện 7/19 trạm chưa hoàn thành. 

Vừa qua Bộ đã tổ chức 3 cuộc họp rà
soát, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá
nhân trong việc chậm tiến độ triển khai hệ
thống ETC. Theo đó, Bộ trưởng và Thứ
trưởng phụ trách lĩnh vực đều tự nhận
hình thức nghiêm khắc phê bình, rút kinh
nghiệm; 30 cá nhân khác kiểm điểm trách
nhiệm liên quan. 

Lý giải việc chậm trễ, Bộ GTVT cho
rằng hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh

dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực
hiện. Các hợp đồng BOT đã ký trước đây
với DN (đầu tư đường cao tốc) không có
chủ trương áp dụng hình thức thu phí tự
động không dừng, nên để triển khai ETC
thì các hợp đồng này cần ký thêm phụ lục.
Quá trình đàm phán, ký kết phụ lục hợp
đồng phát sinh nhiều vướng mắc; quy
trình chọn nhà đầu tư dự án thu phí phức
tạp, riêng việc đấu thầu chọn nhà đầu tư
BOO2 mất 10 tháng. 

Trong khi đó, nhiều dự án BOT sụt
giảm doanh thu so với phương án tài
chính, dẫn đến doanh thu của hạng mục
thu phí không dừng cũng không đạt.

Nguyên nhân chủ quan được đề cập
là cơ quan quản lý nhà nước chưa có kinh
nghiệm thực tế, nên quá trình tham mưu
ban hành chính sách còn thiếu sót. Các cá

nhân tham gia thực h
dự án cũng thiếu k
hưởng tiến độ.

Vì sao nhà đầu t
thủ công?

Thực tế, các bên
không dừng đều đổ
ít nhà đầu tư dự án B
với cách triển khai c
rằng, họ không có q
cung cấp dịch vụ th
đơn vị cung cấp độc
quản lý trạm thu ph
cho đơn vị thu phí t

Về phía chuyên 
phương tiện, không 
đầu tư BOT thích th
kém minh bạch hơn

Trả lời báo ch
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Mỗi năm bù lỗ gần 300 tỷ đồng
Theo tìm hiểu, vào tháng 3/2013, Hội

đồng thành viên Công ty TNHH Nhiên
liệu sinh học Phương Đông (OBF) công
bố hết tiền hoạt động, các cổ đông
ITOCHU và Licogi 16 không đồng ý góp
thêm vốn. Từ đó, Nhà máy Ethanol Bình
Phước buộc phải tuyên bố dừng hoạt

động chờ đến khi thị trường Ethanol có
điều kiện tốt hơn.

Một trong những nguyên nhân khiến
nhà máy này phải đóng cửa là do lộ trình
việc pha trộn nhiên liệu sinh học trong
nước áp dụng chậm hơn so với dự kiến
nên nhu cầu Ethanol trong nước của cả
năm chỉ tương đương khoảng 10 ngày

vận hành của nhà m
là do thiếu vốn lưu
hành thương mại, ki
OBF đều dựa vào s
Tổng Công ty D
(PVOIL) thông qua
hàng của hợp đồng 

Báo cáo của K
(KTNN) vừa công b
máy Ethanol Bình P
từ năm 2013 đến na
không đạt được các
đã đề ra. Việc ngưng
OBF ước lỗ khoảng 
120 tỷ tiền lãi vay, 
và 52 tỷ đồng chi ph

Đáng chú ý, tính
Nhà máy ethanol B
1.280 tỷ đồng. Vốn
đã mất toàn bộ 659
vốn của Nhà nước
đồng (gồm 198 tỷ v
tỷ tạm ứng tiền hàn
thu hồi).

KTNN cũng kh
năm 2018, Công ty
năng trả nợ gốc, lãi v
tỷ đồng. Nhà máy đ
200 lao động địa ph
đời sống các hộ dân
bị ảnh hưởng nghiê

Không tái hoạt đ
Được biết, thực

của lãnh đạo Chính

DỰ ÁN ETHANOL BÌNH PHƯỚC:

Nguy cơ thành đống sắt vụn?

l Một góc Nhà máy Ethanol Bình Phước.

l Hai trong số những người tố cáo bà Hương, 
bà Tuyết. 

Vì sao dự án thu
không dừng cứ mãi “lừ

Đại diện Bộ GTVT cho hay đơn
vị này vừa có báo cáo về tình
hình triển khai dự án thu phí
không dừng (ETC). Theo đó,
dự án được triển khai từ năm
2015 và Chính phủ yêu cầu
hoàn thành trên toàn quốc
vào cuối năm 2019. Tuy
nhiên, đến nay các dự án
thành phần vẫn dở dang.

l Nhiều ý kiến cho rằng nhà đầu tư BOT thích thu phí thủ công, vì nó kém
tự động. 

Dự án Ethanol Bình Phước dừng hoạt động gần 7 năm nay và
mặc dù đã nhiều lần lên kế hoạch tái khởi động để sản xuất
nhưng cuối cùng vẫn không thể nổ máy do các phương án đưa
ra tính toán cho thấy không mang lại hiệu quả kinh tế. Với
điều kiện như hiện nay, dự án nghìn tỷ này đang có nguy cơ
biến thành đống sắt vụn. 

PHÁP LUẬT 



Làm giả “sổ đỏ” để vay vốn

Ông Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị cho biết, một
đơn vị trực thuộc Sở vừa phát hiện một trường hợp sử dụng Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả khi đến giao dịch công chứng
để làm hợp đồng vay có thế chấp tài sản.

Trước đó, Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp Quảng Trị
phát hiện “sổ đỏ” có thông tin “số CD 846799, số vào sổ cấp GCN SC
02194 do Sở TN&MT Quảng Trị cấp ngày 20/10/2016 mang tên bà
Nguyễn Thị Thu Hà, trên thửa đất số 261, tờ bản đồ số 21, diện tích
179m2, ở địa chỉ khu dân cư Nguyễn Trung Trực, phường 3, TP Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị” có dấu hiệu giả mạo, khi người này cùng bên cho
vay đến công chứng để làm hợp đồng vay có thế chấp tài sản. 

Ngay sau đó, Sở Tư pháp đã phối hợp cơ quan công
an tiến hành xác
minh và trưng cầu
giám định với “sổ
đỏ” trên.

Kết quả giám
định cho thấy, “sổ
đỏ” này là giả mạo.
Thửa đất này thuộc
quyền sử dụng của
người khác.

Theo ông Kỳ,
ngay khi nhận được
thông tin, nhằm
tránh những rủi ro
trong hoạt động công chứng, chứng thực tại địa phương, đơn vị đã có
công văn gửi đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn yêu
cầu dừng các hoạt động giao dịch và sử dụng có liên quan đến “sổ đỏ”
này. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát
lại các giao dịch, hợp đồng đã thực hiện (nếu có) và kịp thời báo cáo
với Sở để có biện pháp xử lý theo quy định. 

Sở Tư pháp cũng lưu ý, trong thời gian gần đây tình trạng “sổ đỏ”
giả trong giao dịch xuất hiện ngày càng nhiều, do đó các tổ chức hành
nghề công chứng nên cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch, hợp đồng
liên quan đến “sổ đỏ”.  

“Sở sẽ tổ chức cuộc họp với thành phần gồm Sở Tư pháp, Văn
phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT Quảng Trị và cơ quan công
an để có hướng xử lý trường hợp làm giả “sổ đỏ” này”, ông Kỳ nói.

Hiện ngoại trừ các cơ quan chuyên môn, rất ít người dân có đủ kiến
thức để phân biệt đâu là “sổ đỏ” thật và giả. Vì vậy, các tổ chức, cá
nhân, cũng như người dân cần cẩn trọng trong các giao dịch liên quan
đến đất đai nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. PHẠM QUYÊN

DN giấy gây ô nhiễm bị phạt 418 triệu 

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 596/QĐ-XPVPHC
xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Khuê Đại Phát

(trụ sở thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) 418 triệu đồng về hành
vi “Xả thải ra môi trường”.

Thời gian qua, DN trên đã có hành vi xả thải ra môi trường
vượt quy chuẩn nhiều lần. Cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu
cầu dừng vi phạm, nhưng DN vẫn tiếp tục sản xuất giấy và xả thải
ra môi trường.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Khuê Đại Phát nhanh chóng thực hiện
các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả.

Trước đó, vào tháng 1/2020, UBND tỉnh Đắk Nông cũng ra quyết
định phạt Công ty TNHH Đức Tiến Lê tổng số tiền 529 triệu đồng,
buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và chịu trách nhiệm
chi trả các khoản kinh phí, chi phí liên quan. TỰ LẬP

Tên trộm kéo 3 người tiêu thụ 
cùng đi tù

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, phạt bị cáo Lê Minh
Sang (SN 1992, trú Phương Sài, Nha Trang) 2 năm tù về tội Trộm

cắp tài sản, tổng hợp 3 năm 6 tháng tù về tội này, buộc phải chấp hành
5 năm 6 tháng tù. 

Tòa đồng thời đình chỉ xét xử, giữ nguyên mức án 4 năm 6 tháng
tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; 5 năm 6 tháng
tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy với bị cáo Đặng Thành Khoa
(SN 1979, trú Ngô Đức Kế, Nha Trang) do rút kháng cáo. Tòa cũng
giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù với Nguyễn Đặng Nhật Quang
(SN 1988, trú Vĩnh Hiệp, Nha Trang) và Diệp Tiến Danh (SN 1990,
trú huyện Diên Khánh) vì không kháng cáo.

Theo hồ sơ, để có tiền mua ma túy và tiêu xài, trong tháng 6/2019,
Sang đã thực hiện hai vụ trộm xe máy với tổng giá trị tài sản bị chiếm
đoạt 28,9 triệu đồng. Xe trộm cắp Sang bán lại cho Khoa, Quang và
Danh. Ba đối tượng biết rõ tài sản do Sang phạm tội mà có nhưng vẫn
mua chuyển vào TP HCM tiêu thụ. Khi bắt giữ Khoa, thu giữ trong
người 0,7716g ma túy Khoa khai mua của một người không rõ lai lịch,
tại khu vực Tân Bình, TP HCM. HOÀNG VĂN

hiện, quản lý, giám sát
kinh nghiệm, làm ảnh

tư “thích” thu phí

n trong dự án thu phí
ổ lỗi cho nhau. Không
BOT không đồng tình
của Bộ GTVT khi cho
quyền lựa chọn đơn vị
hu phí tự động (chỉ 1
c quyền); không được
hí (phải bàn giao trạm
tự động). 
gia giao thông và chủ
ít ý kiến cho rằng nhà

hu phí thủ công, vì nó
n thu phí tự động…
hí, ông Nguyễn Văn

Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt
Nam cho rằng, việc triển khai dự án thu
phí không dừng vướng mắc do xung đột
lợi ích giữa các bên liên quan, gồm DN
dự án BOT giao thông và nhà cung cấp
dịch vụ thu phí không dừng. DN BOT cho
rằng mức phí họ phải trả cho phía cung
cấp dịch vụ là cao và chưa có căn cứ; hơn
nữa tiền thu phí bị đọng tại đơn vị ETC
nên DN BOT không mặn mà triển khai,
thời gian đàm phán kéo dài. 

Lợi ích của các DN vận tải sử dụng
dịch vụ cũng chưa đảm bảo. Nhiều DN có
hàng trăm xe phản ánh lo ngại bị đọng
vốn, vì phải nộp số tiền hàng chục triệu
đồng cho mỗi xe vào tài khoản thu phí
không dừng trước khi lăn bánh. Do
đó, ông Quyền đề nghị Bộ GTVT đưa
ra biện pháp giảm phí hoặc tính lãi với số
tiền này.

“Bộ GTVT phải có cơ chế rõ ràng,
giải quyết được bài toán hài hòa lợi ích
giữa các bên thì mới đẩy nhanh tiến độ dự

án ETC”, ông Quyền nói. 
Về phía nhà đầu tư BOT, trả lời báo chí,

ông Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc BQL
bảo trì và khai thác QL5, cho hay đơn vị
triển khai dự án ETC đề nghị trích lại
doanh thu cho việc lắp đặt dịch vụ trên
doanh thu của toàn trạm QL5. “Chúng
tôi cho rằng chỉ nên trích doanh thu tại làn
không dừng, vì đơn vị lắp đặt dịch vụ trên
làn nào thì được hưởng doanh thu làn đó.
Nếu phải trích lại nhiều cho nhà cung cấp
dịch vụ, phương án tài chính của toàn dự
án BOT sẽ bị ảnh hưởng”, ông Huỳnh nói. 

Gỡ vướng bằng cách nào?
Để gỡ vướng những vấn đề trên, Bộ

GTVT cho hay, đã đề xuất các giải pháp
về mặt pháp lý để tháo gỡ. Trong đó, Bộ
GTVT tập trung vào đề xuất sửa đổi
Quyết định 07/2017 của Thủ tướng, dự
thảo này vừa được đưa ra lấy ý kiến. Theo
đó, đề xuất các trạm thu phí đang hoạt
động phải vận hành thu phí tự động sau 1
năm kể từ ngày chọn được đơn vị cung
cấp dịch vụ thu phí tự động. Với trạm thu
phí mới, chỉ được thu phí khi đã triển khai
thu phí tự động. Trạm thu phí nào chậm
triển khai sẽ bị dừng thu phí. 

Bộ GTVT đề xuất cho phép nhà đầu
tư dự án BOT và đơn vị cung cấp dịch vụ
thu phí tự động thoả thuận về đơn vị quản
lý trạm thu phí (thay vì nhà đầu tư dự án
BOT bắt buộc phải chuyển giao quyền
quản lý, vận hành trạm thu phí cho đơn vị
thu phí tự động như đã nêu trong Quyết
định 07). Ngoài ra, chủ phương tiện có thể
nộp tiền vào tài khoản thu phí qua hình
thức nộp tiền vào ví điện tử, hoặc theo
quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Dự thảo cũng bổ sung quy định nộp
phí theo tháng, quý. Chủ phương tiện
cũng được sử dụng dịch vụ thu phí tự
động khi chưa nộp tiền vào tài khoản giao
thông, đơn vị thu phí sẽ ghi nợ và thông
báo với chủ phương tiện; tối đa 10 ngày
từ khi nhận thông báo, chủ phương tiện
phải chuyển tiền trả phí. Trường hợp chủ
phương tiện không nộp, đơn vị thu phí có
quyền khởi kiện đòi nợ.

HOÀNG NGỌC

11Số 130 (7.843) Thứ Bảy 9/5/2020mail.com

máy. Nguyên nhân nữa
u động và không vận
inh phí hoạt động của
sự hỗ trợ tài chính từ
Dầu khí Việt Nam
a hình thức ứng tiền
mua bán sản phẩm.  

Kiểm toán Nhà nước
bố cho thấy, việc Nhà

Phước dừng hoạt động
ay khiến cho dự án đã
c mục tiêu đầu tư như
g vận hành, mỗi năm
262 tỷ đồng bao gồm
90 tỷ đồng khấu hao
hí duy trì nhà máy. 
h đến hết 31/12/2028,

Bình Phước đã thua lỗ
n góp của chủ sở hữu
9,9 tỷ đồng, trong đó
c mất khoảng 207 tỷ
vốn đầu tư dự án và 9
ng không có khả năng

hẳng định tính tới cuối
y OBF không có khả
vay lên đến hơn 1.600
đóng cửa cũng  khiến
hương mất việc làm,

n trồng sắn trong vùng
m trọng.

động được
c hiện ý kiến chỉ đạo
h phủ, vào năm 2017,

PVOIL đã đề nghị Công ty OBF tính
toán lập phương án vận hành sản xuất
lại. Sau đó, OBF đã thuê liên doanh nhà
thầu Licogi 16-VSP thực hiện bảo
dưỡng nhà máy để vận hành lại. Cuối
năm 2017, OBF đã xây dựng kế hoạch
sản xuất cho 3 kịch bản sản lượng E100
không bị lỗ biến phí. 

Tuy nhiên, đến tháng 4/2018, khi
cập nhật phương án vận hành lại thì giá
thành sản xuất quá cao so với giá nhập
khẩu. Vì thế, tháng 9/2018, Hội đồng
thành viên OBF đã quyết định duy trì
tình trạng nhà máy không hoạt động
như trước đó.  

Báo cáo kiểm toán cho biết, khảo
sát tại thời điểm kiểm toán (tháng
10/2019), giá sắn lát khô là 5.300
đồng/kg, nếu tính toán theo phương án
cập nhật vận hành lại (kịch bản sản
xuất 1.200m3/tháng thì giá thành E100
(toàn bộ chi phí) là 30.251 đồng/lít, giá
thành E100 (chưa bao gồm khấu hao và
lãi vay) là 19.242 đồng/lít. So mức giá
này với giá E100 nhập khẩu là 13.862
đồng/lít thì vẫn quá cao, không mang
lại hiệu quả. Với những tồn tại trong

công tác quản lý thực hiện đầu tư dự
án, KTNN cho rằng việc nhà máy
không vận hành được do khó khăn về
tài chính và thị trường đã làm tính kinh
tế, tính hiệu lực của dự án rất thấp.   

Trong báo cáo gửi BCĐ Trung ương
về phòng, chống tham nhũng và Thủ
tướng Chính phủ, KTNN đề nghị Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ đạo
PVOIL tích cực làm việc với các cổ
đông để khởi động lại nhà máy, tích
cực tìm kiếm đối tác và xây dựng
phương án thoái vốn tại OBF trình cấp
có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đề
nghị PVN báo cáo Ủy ban Quản lý vốn
nhà nước phương án vận hành lại nhà
máy trên nguyên tắc không đầu tư thêm
vốn nhà nước. Tổ chức kiểm điểm, làm
rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân
liên quan thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam, PVOIL theo từng thời kỳ để xử
lý theo quy định pháp luật, nhất là việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
nhưng không đáp ứng yêu cầu về sự
cần thiết đầu tư gây lãng phí nguồn vốn
của Nhà nước. PHI HÙNG

TIN TỨC

l “Sổ đỏ” giả mà Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị vừa

phát hiện.

u phí 
ừng khừng”?

m minh bạch hơn thu phí

Dịch vụ thu phí tự động đường
bộ áp dụng công nghệ RFID để

nhận diện ôtô gắn thẻ E Tag định danh,
được dán lên kính hoặc đèn xe. Từ đó,
thiết bị đọc gắn tại trạm thu phí sẽ trừ
tiền của chủ xe. Chủ xe có thể nạp tiền
vào tài khoản bằng tiền mặt, Internet
banking...

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ôtô
bị phạt 1-2 triệu đồng nếu không dán thẻ
E tag nhưng vẫn đi vào làn thu phí không
dừng (ETC).

Hiện mới có hơn 800.000 xe trong tổng
số gần 4 triệu ôtô trên toàn quốc dán thẻ E
Tag, nhiều xe dán thẻ song không có tiền
trong tài khoản nên số xe thực sự sử
dụng dịch vụ ETC không nhiều. 

Dự án Nhà máy sản xuất Etahnol Bình Phước là công trình đầu tư thuộc nhóm
A theo quy định của Chính phủ, với công suất 100 ngàn lít Ethanol/năm, được xây
dựng trên diện tích 44ha. Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt lần đầu vào năm
2010 là 1.492,65 tỷ đồng, được điều chỉnh vào năm 2011 là 1.648,40 tỷ đồng. Tiến
độ được duyệt là từ năm 2010-2012 nhưng đến ngày 31/12/2012, dự án mới hoàn
thành việc bàn giao sơ bộ có điều kiện. 

- ĐỜI SỐNG
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Trao đổi với PLVN, Phó
Chánh Văn phòng Bộ GTVT
Uông Việt Dũng cho biết, đến
hết tháng 4/2020, Bộ dự kiến
giải ngân được 9.208 tỷ đồng
vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế
hoạch giải ngân cả năm
(9.208/37.438 tỷ đồng) gồm:
7.584 tỷ đồng kế hoạch năm
2020, đạt 23,9% kế hoạch đã
giao các chủ đầu tư
(7.584/31.689 tỷ đồng), tương
đương 22,5% kế hoạch được
Thủ tướng Chính phủ giao
(7.584/33.649 tỷ đồng) và 1.624
tỷ đồng kế hoạch năm 2019 kéo
dài, đạt 43% (1.624/3.789 tỷ
đồng). Riêng trong tháng 4 giải
ngân thêm được 1.711 tỷ đồng.

Theo Bộ GTVT, kế hoạch
năm 2020, Bộ được Thủ tướng
Chính phủ giao 35.300,84 tỷ
đồng (6.131,4 tỷ đồng vốn nước
ngoài; 20.895,2 tỷ đồng vốn
trong nước và 8.274,24 tỷ đồng
vốn dự phòng kế hoạch trung
hạn); trong đó có 1.652 tỷ đồng
trả nợ dự án BT nút giao ngã ba
Huế mà Chính phủ đã thống
nhất báo cáo Ủy ban Thường
vụ Quốc hội chuyển kế hoạch
cho UBND TP Đà Nẵng chi trả.
Ngoài số vốn kế hoạch 2020
được Thủ tướng giao, Bộ
GTVT thực hiện giải ngân kéo
dài kế hoạch năm 2019 sang
năm 2020 khoảng 3.789 tỷ
đồng. Như vậy, tổng kế hoạch
giải ngân năm 2020 của Bộ
khoảng 37.438� tỷ đồng.

Đến nay, Bộ GTVT đã giao
chi tiết kế hoạch năm 2020 được
31.689 tỷ đồng; đạt 94,2% Kế
hoạch năm 2020 được Thủ
tướng giao (31.689/33.649 tỷ
đồng, không tính 1.652 tỷ đồng
trả nợ dự án BT nút giao ngã ba
Huế). Còn lại khoảng 1.960 tỷ

đồng cần tiếp tục hoàn thiện thủ
tục liên quan để giao chi tiết.

Bộ GTVT đánh giá, kết quả
giải ngân đã có chuyển biến tích
cực, công tác kế hoạch dần đi
vào nền nếp. Đặc biệt nhóm các
dự án đường sắt cấp bách cơ bản
sẽ khởi công trong tháng 5 và
tháng 6/2020. Mặc dù trong
tháng 4/2020 giải ngân 1.711 tỷ
đồng thấp hơn so với 2.642 tỷ
đồng kế hoạch đề ra, tuy nhiên
lũy kế 4 tháng cơ bản vẫn đáp
ứng yêu cầu do tháng 3/2020 đã
giải ngân vượt kế hoạch khoảng
850 tỷ đồng (do trả nợ được
trước dự kiến của dự án BT La
Sơn - Túy Loan).

Kết quả giải ngân kế hoạch
lũy kế 4 tháng đầu năm cơ bản
đang bám sát kế hoạch giải ngân
chi tiết do các chủ đầu tư, Ban
quản lý dự án lập, đạt khoảng
99,5% kế hoạch giải ngân chi
tiết (9.208/9.250 tỷ đồng, hụt
khoảng 42 tỷ đồng). Bên cạnh
các chủ đầu tư, Ban quản lý dự
án (BQLDA) có kết quả giải
ngân vượt kế hoạch đề ra như
Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
BQLDA Thăng Long, BQLDA
85, Ban Đường sắt, còn các chủ
đầu tư có kết quả thực hiện kế
hoạch đáng quan ngại là: Sở
GTVT Kon Tum và Sở GTVT
Hòa Bình hầu như chưa giải
ngân kế hoạch 2020. 

Đánh giá công tác giải ngân
kế hoạch của Bộ GTVT 4 tháng
đầu năm và kế hoạch triển khai
trong tháng 5 và cho đến cuối

năm, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ
trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư (Bộ
GTVT) cho biết, trong bối cảnh
chịu tác động bởi dịch Covid-19
nhưng Bộ GTVT đã nỗ lực thúc
đẩy tiến độ giải ngân và thi công
các dự án do Bộ quản lý, đặc biệt
là các dự án trọng điểm quốc gia.

Mặc dù kết quả giải ngân 4
tháng đạt khá cao so với bình
quân chung của cả nước, tuy
nhiên phần nhiều vẫn nằm ở
hoàn ứng trước kế hoạch
(khoảng 5.000 tỷ đồng), hoàn trả
quỹ tích lũy trả nợ của 2 dự án
BT (khoảng 1.334 tỷ đồng).

Cũng theo ông Huy, phần
giải ngân cho giải phóng mặt
bằng và các hợp đồng xây lắp
chiếm tỷ trọng không lớn trong
kết quả giải ngân. “Để thực hiện
thành công kế hoạch năm 2020,
đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo
rất quyết liệt các chủ đầu tư,
BQLDA cần kiện toàn, tăng
cường năng lực cán bộ điều hành
tại các dự án; phối hợp chặt chẽ
với các địa phương đẩy nhanh
công tác giải phóng mặt bằng,
chỉ đạo quyết liệt công tác nội
nghiệp”, ông Huy nói.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -
Đầu tư Bộ GTVT cũng cho rằng,
việc lập kế hoạch giải ngân phải
bám sát hơn nữa tiến độ thực
hiện dự án, trong đó các cơ quan
tham mưu của Bộ phải thường
xuyên đôn đốc, tháo gỡ khó
khăn, đẩy nhanh tiến độ những
thủ tục đầu tư. MINH HỮU

Ngành tôm phấn đấu xuất khẩu
đạt trên 3,5 tỷ USD

Tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước
lợ năm 2020” diễn ra hôm qua (8/5) tại Sóc Trăng với sự tham

gia của lãnh đạo tỉnh, ngành nông nghiệp 8 tỉnh ven biển vùng
Đồng bằng sông Cửu Long và các hội, hiệp hội, doanh nghiệp
chế biến thủy sản khu vực phía Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, ngành tôm
nước lợ 2020 phải đối mặt với nhiều thách thức. Dịch Covid-19
không chỉ đe dọa đến cả tính mạng, sức khỏe của nhân dân trên
toàn thế giới, còn làm ảnh hưởng nặng đến toàn bộ chuỗi kinh tế
trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. 

Bên cạnh đó là thời tiết cực đoan, hạn mặn những tháng đầu
năm cũng làm cho việc nuôi tôm gặp thách thức lớn, cùng với đó
xảy ra dịch bệnh trên tôm nuôi, thị trường tiêu thụ khó khăn...
Tuy vậy, ông Cường cũng nhấn mạnh về cơ hội, triển vọng phát
triển cho ngành tôm nước lợ năm 2020. Theo Bộ trưởng, Quốc
hội tới đây phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -
EU (EVFTA), theo đó, thuế các loại nông sản; trong đó, có sản
phẩm tôm về mức vô cùng thuận lợi. Hiện các thị trường đang
trong giai đoạn khống chế dịch Covid-19, nhưng tới đây sẽ có
nhiều cơ hội triển vọng cho ngành tôm Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, phải biến nguy
thành cơ, phấn đấu phát triển mạnh ngành tôm trong điều kiện
khó khăn của ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành tôm
cũng có niềm tin sẽ phấn đấu xuất khẩu đạt trên 3,5 tỷ USD.
Điều này đòi hỏi công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực
phát triển thủy sản phải chặt chẽ, khối doanh nghiệp phải chủ
động tự mình cứu mình; có kế hoạch phát triển sản xuất, kinh
doanh tốt và Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ hết sức để đảm bảo
phát triển hiệu quả.M.HƯƠNG

Động thổ tòa tháp cao nhất 
duyên hải phía Bắc tại Hải Phòng 

Ngày 8/5, UBND TP Hải Phòng và Tập đoàn FLC tổ chức Lễ
động thổ Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và

văn phòng cho thuê (FLC Diamond 72 Tower) tại số 4 Trần Phú,
phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Dự án có tổng diện tích
13.486m2, với công trình tòa tháp dự kiến được xây dựng 72 tầng,
gồm 2 tầng hầm và 70 tầng nổi với chiều cao 290m, tổng vốn đầu
tư hơn 3.472 tỷ đồng, tiến độ dự án là 36 tháng. Toà tháp gồm
khu khách sạn gần 350 phòng tiêu chuẩn 5 sao và phòng hạng
sang cao cấp; khu căn hộ dịch vụ cao cấp, văn phòng cho thuê
hạng A cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp như trung tâm hội nghị
quốc tế 1.200 chỗ ngồi, trung tâm thương mại, khu ẩm thực, bể
bơi vô cực, khu vui chơi…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, trong
những năm gần đây, TP Hải Phòng đã có những bước phát triển
mạnh mẽ và đột phá; đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế
- xã hội của cả nước; nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã
đầu tư vào Hải Phòng. Do đó, TP đã có sự gia tăng dân số về cơ
học, trong đó có hơn 10.000 người nước ngoài, cùng với số lượng
khách du lịch tăng nhanh, tạo nên nhu cầu khá lớn về khách sạn,
khu mua sắm, giải trí và văn phòng làm việc. Việc đầu tư của Tập
đoàn FLC với công trình tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại
và văn phòng cho thuê tại số 4 Trần Phú sẽ là tòa nhà cao nhất
miền duyên hải phía Bắc và là một biểu tượng độc đáo của TP
Hải Phòng, là khách sạn 5 sao, trung tâm mua sắm và khu vui
chơi giải trí cao cấp nhất của TP, góp phần để từng bước đưa Hải
Phòng trở thành TP ngang tầm với các TP trong khu vực và quốc
tế theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị...

Cùng ngày, TP Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến
đường tỉnh 359 đoạn từ Trung đoàn 238 chân cầu Bính đến ngã
tư Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Tuyến đường có tổng mức đầu
tư lên tới 1.315 tỷ đồng từ nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân
sách TP. Tuyến đường 359 là con đường huyết mạch kết nối giữa
huyện Thủy Nguyên với trung tâm TP, các quận, huyện lân cận
và tỉnh Quảng Ninh. LINH TOÀN THANH

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có Tờ
trình số 1692/TTr-UBND kiến nghị

Thủ tướng xem xét, phê duyệt Đồ án điều
chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các nhà
máy xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn
thành phố.

Theo Đồ án điều chỉnh, TP HCM sẽ
điều chỉnh cục bộ hệ thống cống bao và
nhà máy xử lý nước thải của 3 lưu vực Tây
Sài Gòn, lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm và
lưu vực Bình Tân tập trung về đặt tại nhà
máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa; điều
chỉnh kích thước và hướng tuyến cống bao

để đảm bảo chuyển tải nước thải về nhà
máy xử lý theo tiến độ quy hoạch đề ra;
phân kỳ đầu tư cho các giai đoạn phát triển
hệ thống thoát nước theo lưu lượng nước
thải đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Mục tiêu của Đồ án nhằm rà soát, xác
định lưu lượng nước thải phù hợp với dân
số thực tế hiện nay và dự kiến đến năm
2030 để đề xuất giải pháp thu gom và điều
chỉnh quy mô công suất nhà máy xử lý
nước thải phù hợp nhằm đảm bảo thu gom
và xử lý nước thải trên toàn bộ các lưu vực
trong phạm vi quy hoạch. 

Đồ án cũng đặt mục tiêu nghiên cứu,
đề xuất vị trí, diện tích xây dựng nhà máy
xử lý nhằm đạt kết quả tối ưu trong các
mặt sử dụng đất, giảm thiểu bồi thường,
giải phóng mặt bằng, rút ngắn tiến độ thực
hiện, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến
cuộc sống và tâm lý người dân cũng như
đạt hiệu quả cao nhất cho công tác đầu tư
và quản lý vận hành; ứng dụng công nghệ
tiên tiến trong dây chuyền công nghệ xử
lý nước thải đảm bảo tiết kiệm và sử dụng
hiệu quả quỹ đất xây dựng nhà máy xử lý
nước thải hiện có. 

Theo UBND thành phố Hồ Chí
Minh, việc điều chỉnh cục bộ nói trên sẽ
đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã
hội cho thành phố. Bởi lẽ, nhà máy xử
lý nước thải được xây dựng trên diện
tích đất hiện có nên không phải bồi
thường giải phóng mặt bằng, có thể triển
khai xây dựng một cách nhanh chóng,
hầu như không có tác động xấu ảnh
hưởng đến cuộc sống của người dân.

T.GIANG

TIN TứC

TP HCM đề xuất điều chỉnh quy hoạch nhà máy xử lý nước

Bộ GTVT giải ngân 
gần 25% kế hoạch cả năm

Theo đánh giá của Bộ
Giao thông Vận tải
(GTVT), trong bối cảnh
chịu tác động của
dịch Covid-19, kết quả
giải ngân của Bộ trong
4 tháng đầu năm đã
có những chuyển biến
tích cực…

lẢnh minh họa.
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Cần giải pháp ngắn và 
dài hạn

Hội nghị Thủ tướng Chính
phủ với DN là cơ hội để Chính
phủ cùng với DN có những trao
đổi, làm rõ các vấn đề cơ bản,
đặc biệt liên quan đến câu
chuyện tìm cách để hỗ trợ và
tạo thuận lợi cho DN khôi phục
trở lại các hoạt động đầu tư sản
xuất kinh doanh. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh nhận định, cộng
đồng DN đã chịu nhiều tổn thất
nặng nề. Thậm chí nhiều DN đã
phá sản và gây ra những ảnh
hưởng nhất định đối với hàng
triệu lao động. Đặc biệt là gây
tác động mạnh đến chuỗi cung
ứng và đời sống của người dân
cũng như với kinh tế và phát
triển kinh tế - xã hội của đất
nước. “Cần phải nhìn nhận,
đánh giá một cách tổng thể,
toàn diện và khách quan, nhiều
chiều đối với tác động của dịch
bệnh Covid-19 với DN, để từ
đó xác định được ra những cơ
hội, những mục tiêu và yêu cầu
mới cho DN cũng như cho
Chính phủ để cùng đồng hành
khởi động lại nền kinh tế” - Bộ
trưởng Trần Tuấn Anh nói. 

Cụ thể hơn, theo lãnh đạo
ngành Công Thương, DN và
Chính phủ cùng các bộ, ngành sẽ
phải đi vào giải quyết từng khó
khăn của cộng đồng DN đã gặp
phải; Tìm cách khôi phục lại
nguồn cung trong chuỗi cung
ứng mà Việt Nam tham gia trong
các chuỗi cung ứng toàn cầu từ
điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ,
sản phẩm nông sản, thực phẩm
và nông sản chế biến… Trong
đó, phải tính đến các giải pháp

ngắn hạn và dài hạn.
Về các giải pháp ngắn hạn,

theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,
DN cần tối đa hoá những hợp
tác với các đối tác, các thị
trường của các nguồn cung để
khôi phục lại những nguồn
cung hiện hữu. Ví dụ các sản
phẩm công nghiệp phụ trợ từ
Trung Quốc, Hàn Quốc và một
số quốc gia trong khu vực, kể
cả trong ASEAN. DN Việt phải
khẩn trương khôi phục và tranh
thủ tối đa những điều kiện hiện
nay khi nhiều quốc gia đang mở
cửa lại để tiếp tục duy trì và
đảm bảo cung - cầu với hiệu
quả sản xuất của Việt Nam.

Ngoài ra, cần tiếp tục đa
dạng hoá hơn nữa các loại thị
trường (kể cả đầu ra và đầu
vào). Cụ thể là cần hướng tới
một số thị trường tiềm năng

mới như trong câu chuyện
nguồn cung thì cũng cần tính
đến nguồn cung từ Ấn Độ và từ
một số quốc gia khác để Việt
Nam có thể đa dạng hoá nguồn
cung trên cơ sở vẫn đảm bảo
được hiệu quả, chú trọng trong
hoạt động. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương
cũng cho rằng, có nhiều giải
pháp dài hạn, mang tính chiến
lược nhưng cũng phải làm
ngay. Đó là câu chuyện sàng
lọc để có thể xác định những
lĩnh vực ưu tiên tập trung phát
triển, thông qua các cơ chế,
chính sách mới để thu hút
nguồn đầu tư của xã hội. Ví như
trong ngành công nghiệp phụ
trợ, cần phải cơ cấu lại, sàng lọc

để DN Việt có thể tiếp tục phát
triển và bắt nhịp kịp thời các
chuỗi cung ứng dệt may, da
giày, điện tử để Việt Nam sẽ
không còn bị phụ thuộc quá
nặng nề vào các nguồn cung từ
bên ngoài hay của một số thị
trường trọng yếu nữa. 

Chinh phục thị trường 
nội địa

Theo Bộ trưởng Công
thương, trong khi các nền kinh tế
thế giới vẫn chưa có dấu hiệu
phục hồi sau dịch thì việc tranh
thủ thị trường trong nước là điều
mà DN cần phải để ý đến ngay
lập tức. Bởi thị trường trong
nước đã chứng tỏ được sức
mạnh của mình và thị trường này

cũng còn rất nhiều dư địa với
tiềm năng của thị trường 100
triệu dân. 

“Chúng ta vẫn còn có cơ hội
để làm tốt hơn nữa để phát triển
bền vững thị trường nội địa. Ví
như trong doanh thu của ngành
dệt may, thị trường trong nước
mới chỉ chiếm 10%. Còn quá
nhiều dư địa để các ngành khác
cũng như dệt may có thể nhìn
vào và nắm bắt cơ hội hiện nay”
- ông Trần Tuấn Anh nói. 

Tuy nhiên, theo Tư lệnh
ngành Công Thương, để có thể
chinh phục thị trường đầy tiềm
năng trong nước, DN cần nhiều
hỗ trợ không chỉ từ Chính phủ
mà chính quyền địa phương
cũng cần vào cuộc để tập trung,
khẩn trương hoàn thiện, nâng
cấp hệ thống hạ tầng thương
mại. Đặc biệt là những chợ đầu
mối, trung tâm thương mại lớn
và hệ thống các chợ tại các khu
vực nông thôn. Đây là việc cần
phải làm ngay vì độ mở của nền
kinh tế Việt Nam lên đến hơn
200 phần trăm và năng lực sản
xuất hiện đang vượt xa so với
nhu cầu của thị trường nội địa. 

Ngoài ra, kể cả trong tình thế
các nền kinh tế thế giới vẫn chưa
khởi động lại do dịch bệnh thì
việc khai thông thị trường ngoài
nước cũng cần phải bàn đến
sớm. Vì thời gian qua, mặc dù là
bị tác động rất xấu nhưng thương
mại xuất khẩu của Việt Nam vẫn
đạt mức tăng trưởng 1,8% sau 4
tháng đầu năm, trong khi tất cả
các nước gần như là tăng trưởng
âm và toàn thế giới đang nói đến
chuyện giảm kích cầu, suy thoái
kinh tế thị trường. NHẬT THU

Chủ tịch VCCI cho biết, đối
với nhiều DN, dù lợi nhuận
không còn, thậm chí thua lỗ,
doanh thu sụt giảm, nhưng các
DN vẫn cố gắng tới mức cao nhất
chăm lo cho người lao động, tỷ lệ
việc làm vẫn duy trì ở mức rất
cao. “Điều này cho thấy tình cảm
và trách nhiệm xã hội của các
doanh nhân – các cỗ máy tạo việc
làm của nền kinh tế - những
người dám đánh đổi sự bình yên
của cá nhân và gia đình mình để
làm giàu cho đất nước và lo sinh
kế cho dân…” - ông khẳng định.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch

VCCI, các DN vẫn đang hết sức
khó khăn. “Ở thời điểm hiện tại,
69% DN cho biết họ đang bị
giảm doanh thu do thị trường bị
thu hẹp, 45% DN thiếu vốn, thiếu
dòng tiền, 22% khó khăn trong
việc tìm kiếm vật tư, nguyên liệu,
18% thiếu hụt lao động có kĩ
năng … Khó khăn đã bớt đi
nhiều so với thời điểm 1 tháng
trước đây, nhưng vẫn còn lớn…

”- TS Lộc khẳng định.
Vì vậy, ông nhấn mạnh,

những biện pháp trợ giúp kịp thời
từ Chính phủ là vô cùng quan
trọng. “Cộng đồng DN cảm ơn
Chính phủ và Thủ tướng Chính
phủ đã lắng nghe và thấu hiểu
tình hình DN, trong điều kiện
ngân sách nhà nước khó khăn, đã
dành các gói tài khoá, tín dụng,
với quy mô chưa từng có để hỗ

trợ DN, thể hiện tinh thần sẻ chia,
đồng hành cùng DN”.

“Điều mong muốn của cộng
đồng DN lúc này là, bên cạnh
việc tiếp tục bổ sung các khoản
hỗ trợ hợp lý, như kéo dài thời
gian giãn, hoãn các khoản phải
trả, phải thu; miễn giảm thuế
thu nhập DN, thuế thu nhập cá
nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế
tiêu thụ đặc biệt… cắt giảm các
khoản phí, lệ phí,… hay nới
“room” - nâng trần tăng trưởng
tín dụng của hệ thống ngân
hàng… thì biện pháp trợ giúp
quan trọng nhất, có thể làm
ngay, là các cơ quan và tổ chức
có liên quan thúc đẩy thực thi
thật nhanh và hiệu quả các gói
hỗ trợ đã được ban hành…” -
Chủ tịch VCCI kiến nghị.

Ông Lộc cũng lưu ý: “Một

miếng khi đói bằng một gói khi
no”, nhanh một ngày thì DN
sống, chậm một ngày DN có thể
sẽ không còn thì lúc đó các biện
pháp hà hơi, tiếp sức sẽ không
còn ý nghĩa.

Người đứng đầu cộng đồng
DN Việt Nam cũng đề xuất
một loạt giải pháp dài hạn
như: Cải thiện chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh PCI, đẩy
mạnh cải cách thể chế, thu hút
FDI, nâng cao năng lực cạnh
tranh của DN Việt…

Đặc biệt, ông đề xuất thành lập
Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thúc
đẩy sản xuất kinh doanh, phục
hồi nền kinh tế, trong đó đề nghị
Thủ tướng Chính phủ sẽ đích thân
đảm nhận vai trò Tổng tư lệnh
- Trưởng ban Chỉ đạo mặt trận
này…. THANH THANH 

TRƯỚC TRẠNG THÁI MỚI CỦA NỀN KINH TẾ:

Doanh nghiệp phải làm gì?
Trong bối cảnh Việt Nam
khống chế thành công
dịch Covid-19, chiến
lược đưa nền kinh tế trở
lại bình thường trong
trạng thái mới là điều
không hề đơn giản. Vấn
đề này sẽ được đưa ra
bàn trong Hội nghị Thủ
tướng Chính phủ với
doanh nghiệp (DN), diễn
ra hôm nay (9/5). 

lChinh phục thị trường trong nước là điều mà DN cần làm trong thời điểm

hiện nay.

Kết quả cuộc khảo sát do VCCI tiến hành hồi cuối tháng 3
đầu tháng 4 năm nay cho thấy hơn 30% DN tham gia khảo sát

cho rằng họ khó có khả năng trụ vững sau 3 tháng, trên 50% DN
không thể trụ nổi sau 6 tháng, chỉ còn 20% có thể tồn tại quá 12
tháng, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Kết quả cuộc khảo sát cuối tháng 4 đầu tháng 5, VCCI lại tiến
hành một cuộc khảo sát lần thứ 2 về thực trạng của cộng đồng DN thì
có tới 55% DN cho biết sẽ tiếp tục duy trì quy mô sản xuất hiện tại
trong quý III, 22% có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, chỉ 21%
sẽ thu hẹp quy mô, tạm dừng hoạt động. 

Theo nhận định của VCCI, tỷ lệ DN mở rộng quy mô sản xuất kinh
doanh, tất nhiên, thấp hơn nhiều so với thời điểm trước đại dịch và tỷ lệ DN
dự kiến thu hẹp quy mô cũng cao hơn, nhưng trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới thì những con số
này là ấn tượng và tốt hơn rất nhiều so với các con số về thực trạng
DN mà VCCI công bố 1 tháng trước đây. 

CÁC GÓI HỖ TRỢ ĐÃ BAN HÀNH:

Thực thi nhanh - hiệu quả 
Trao đổi với báo chí trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với DN, Chủ tịch
VCCI, TS Vũ Tiến Lộc đã đề nghị Đảng và Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng
cho các DN, doanh nhân đã dũng cảm, kiên cường vượt qua đại dịch.

lTS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI.

lNhiều DN vẫn cố gắng tới mức cao nhất chăm lo cho người lao động, tỷ lệ

việc làm vẫn duy trì ở mức rất cao…
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Ngày 15/4/2020, Báo PLVN có bài
viết “Giám đốc Sở Tài chính Gia

Lai: Đã nhận quyết định nghỉ hưu vẫn
đề nghị bổ nhiệm hàng loạt”. Mới đây,
Sở Tài chính Gia Lai đã có văn bản
phản hồi như sau:

“Việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ của
Giám đốc Sở khi đã có quyết định
nghỉ hưu là thực hiện đúng quy định,
không có gì khuất tất, cơ sở là căn cứ
Quy định số 205-QĐ/TW ngày

23/9/2019 của Bộ Chính trị quy định
về việc kiểm soát quyền lực trong
công tác cán bộ và chống “chạy chức,
chạy quyền”; Văn bản số 85/SNV-
CCVC ngày 17/01/2020 của Sở Nội
vụ về công tác cán bộ và thực hiện
chính sách với cán bộ.

Liên quan đến công tác cán bộ đã có
ý kiến thống nhất của Đảng ủy và tập
thể lãnh đạo cơ quan chứ không phải
riêng cá nhân Giám đốc Sở. Các đồng

chí được đề nghị bổ nhiệm đã có trong
quy hoạch, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và
điều kiện để đề nghị bổ nhiệm”, Sở Tài
chính Gia Lai nêu.

“Về thời điểm đề nghị bổ nhiệm:
Do trước đây Tỉnh ủy Gia Lai có Quy
định số 01-QĐi/TU ngày 14/6/2018
quy định về phân cấp quản lý cán bộ
và bổ nhiệm cán bộ nhưng chưa có
hướng dẫn cụ thể về Quy trình bổ
nhiệm cán bộ Trưởng, Phó phòng của
Sở và đến ngày 8/4/2020 Ban Cán sự
Đảng UBND tỉnh mới ban hành Quy
định số 59-QĐi/BCSĐ hướng dẫn về
việc này”, văn bản của Sở Tài chính
Gia Lai cho hay. MAI HƯƠNG

Cái nắng tháng tư hanh khô khiến làn
da của những phụ nữ xứ biển đen sạm.
Nhưng họ lại thích thời tiết vậy. “Ráo
tạnh tui dễ làm ăn, ra biển mưu sinh bớt
nguy hiểm”, chị Lê Thị Phương (37 tuổi,
thôn An Vĩnh) miệng trả lời, tay vẫn chèo
chiếc thuyền thúng.

Chị Phương làm nghề ngụp lặn ven
biển để bắt những sản vật gần bờ. Ở xứ
này, chị Phương còn có biệt danh “người
đàn bà một triệu”, vì đưa nhiều nhóm
khách đi “phượt” muốn trải nghiệm các
hoạt động như vớt rong, nhum, bắt tôm,
cua… Mỗi lần được nhờ, chị cứ ra giá “1
triệu nghe”, rồi “chết danh” luôn.

Gần 12h trưa, chị Phương như càng
nhỏ thó, lọt thỏm trong những khối arobot
(bê tông tròn chắn sóng ven biển Lý Sơn)
nhanh nhẹn buộc dây thúng vào trụ bê
tông, chuyển số nhum biển, cua đá, ốc cá
lẫn lộn, xếp đầy thùng xốp, bê lên bờ.
Công đi biển từ 6h sáng đến trưa của chị
Phương, ước chừng 10-15kg hải sản.
Nhiều người lần đầu chứng kiến sẽ thấy
“ngợp thở” với hình ảnh người phụ nữ
khệ nệ bê đồ, len lỏi nhảy qua các khối
đá, bê tông leo lên bờ. Miệng vẫn cười rất
tươi, bởi hải sản đã được người đợi sẵn
thu mua hết, vài lời đã giao dịch xong.

Chị Phương kể, công việc này gắn
bó với chị đã nhiều năm. Chỉ cần biển
không động, ngày nào chị cũng dầm
mình dưới nước. Chồng cùng con trai
mấy mươi năm vươn khơi xa, chị ở nhà
cũng không muốn ngơi tay. Mỗi ngày
nếu chịu khó, chị thu nhập vài trăm
ngàn đến tiền triệu. “Tiền chồng con đi
khơi kiếm được để lo việc lớn, mình
trang trải chi tiêu trong nhà, có dư dả
cho cháu sau này”, chị tâm tình.

Bên gành biển, hang đá đảo, bóng
dáng từng tốp phụ nữ kéo thúng, lặn lội
tìm sản vật từ biển luôn thấp thoáng. Mùa
nào thức ấy. Nhum, ốc, rong mơ, rong
chân vịt… được hái lượm, bán buôn
quanh năm. 

Chị Trần Thị Loan (47 tuổi, thôn
Đông, An Hải, đảo Lý Sơn) cho hay, sau
mỗi bận xuống giống vụ tỏi, chị lại chèo
thúng ra gành vớt rong chân vịt. Chân vịt
nằm sâu dưới đáy biển, bám chặt chân đá,
phải nhiều kinh nghiệm cắt gọn để giữ
nguyên từng bụi rong tươi. Mỗi ký tươi
50 nghìn đồng, nửa ngày công chị hái
được mươi ký bán cho đại lý thu mua.

“Rong có quanh năm, tuỳ mùa tuỳ loại.
Rong chân vịt ngon lắm, phơi khô nấu
chè. Ngày xưa giá rẻ chứ giờ mắc, nên thu
nhập cũng khá”, chị cho biết.

Ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, chị
Nguyễn Thị Hà chưa đến 40 tuổi nhưng
cái khắc nghiệt xứ biển hằn lên khuôn
mặt. Ngoài đánh bắt hải sản ven bờ, khi
tới mùa rong mơ, chị cùng bà con xóm
chài kéo thúng ra gành từ sớm. Rong mơ
mọc bãi ngang ngấp nghé mặt biển được
cắt đưa vào bờ. Sáng cắt, trưa phơi, dọc
bãi biển mùa rong mơ đầy màu sắc xanh,
xám, vàng tươi. Tiền nuôi 4 đứa con ăn
học của chị Hà đủ đầy hơn.

Có điều, đổi lại, sóng gió cũng lấy đi
phần nào nhan sắc, thanh xuân của những
phụ nữ miền biển. “Phơi nắng cả ngày,
áo, nón có che bọc kỹ bao nhiêu cũng
không lại với nắng gió biển táp vào.
Thành ra chúng tôi khác phụ nữ nơi khác
lắm. Nhưng đành chịu”, các chị bộc bạch.

Mấy chục năm lênh đênh trên biển,
ông Lê Hiệp (xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn) thấm thía những gánh vác nhọc
nhằn của vợ. Lênh đênh trên biển, việc
nhà bao năm có vợ gồng gánh. Phụ nữ xứ
biển chung tay cùng chồng làm kinh tế,
chăm lo, gom góp công sức vun đắp gia
đình. “Mấy bà xứ này giỏi chứ, họ làm

kinh tế kiểu đàn bà miệt biển. Thu nhập
cũng đủ lo được cái ăn, cái mặc cho các
con. Còn đàn ông đi tàu ghe, kiếm tiền về
sửa nhà, mua sắm”, ông Hiệp nói.

Bà Phạm Thị Hồng Hải, Phó Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh cho
hay, Quảng Ngãi hiện có 333.000 phụ nữ,
trong đó khoảng 32% lao động nữ làm
nghề biển như nuôi trồng, sản xuất, chế
biến thuỷ sản, du lịch cộng đồng… Riêng
huyện đảo Lý Sơn có hơn 6.200 phụ nữ,
trong đó khoảng 72% phụ nữ gắn chặt
ngành nghề nông nghiệp, kinh tế biển như
trồng hành tỏi, nuôi trồng, khai thác hải
sản ven bờ…  Trong hai năm qua, Hội đã
hỗ trợ phát triển nhiều dự án, mô hình cho
lao động nữ ven biển. Đến nay, 11 mô
hình kinh tế biển cho phụ nữ các xã ven
biển đạt hiệu quả cao và duy trì. 

“Phụ nữ vùng ven biển chủ yếu mưu
sinh nghề biển, từ ngành nghề thủ công
truyền thống đến nông nghiệp. Hầu hết
chị em làm theo kinh nghiệm, truyền đạt
từ nhiều thế hệ. Với xu hướng hiện đại,
chúng tôi tập trung tư vấn, chia sẻ, tìm
kiếm cơ hội cho chị em tiếp cận, nắm bắt
kỹ năng, cơ hội để phát triển ngành nghề
như chế biến hải sản, sản xuất mắm
truyền thống, tìm hướng xuất khẩu thuỷ
sản…”, bà Hải nói.VŨ VÂN ANH

TIẾP VỤ BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI SỞ TÀI CHÍNH GIA LAI:

Những người được đề nghị đã thuộc 
quy hoạch, đủ tiêu chuẩn, điều kiện

Bảy Cục Dự trữ 
nhà nước cho DN gửi
nhờ gạo trái phép

Sau những bất cập trong điều hành xuất
khẩu gạo, Bộ Tài chính thanh tra và phát

hiện nhiều cục dự trữ nhà nước (CDTNN)
cho gửi hàng vào kho trái quy định.

Sau khi kiểm tra các kho của 22
CDTNN khu vực, Bộ Tài chính cho biết 7
đơn vị đã để các tổ chức, cá nhân gửi gạo
trái quy định của Luật Dự trữ Nhà nước và
hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản của
Tổng cục dự trữ nhà nước. Bảy đơn vị này
gồm CDTNN khu vực Hà Bắc, Đông Bắc,
Bắc Thái, Hà Nội, Hà Nam Ninh, Bình Trị
Thiên và Thanh Hóa.

Bộ Tài chính cũng tạm đình chỉ công
tác Cục trưởng, Chi cục trưởng các đơn vị
trên để làm rõ sai phạm. Thanh tra Bộ sẽ
chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang
CQĐT Bộ Công an để xử lý.

Sau sự việc này, Bộ Tài chính sẽ trang
bị, lắp đặt hệ thống camera tại tất cả kho
dự trữ nhà nước. T.KÝ

Dự án Nhà máy giấy
Phương Nam bán
không ai mua

Trong báo cáo vừa gửi Quốc hội, Bộ
Công Thương đề cập đến tiến độ xử

lý dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam,
1 trong 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ ngành
Công Thương và được đánh giá tương lai
“mù mịt” nhất.

Dự án này trước đây do Công ty
TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công
nghiệp - Vận tải (Tracodi) thuộc Bộ
GTVT làm chủ đầu tư, nay đã chuyển giao
cho Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vina-
paco). Năm 2008 dự án này bắt đầu khó
khăn về tài chính và “đắp chiếu” từ năm
2012 đến nay. 

Năm 2017, Vinapaco đã tổ chức bán đấu
giá dự án lần 1 nhưng không thành. Đến cuối
năm 2017, dự án vay 75 triệu USD từ Quỹ
Tích lũy để trả nợ và tăng lên 89 triệu USD
vào tháng 9/2018. Thủ tướng đã chỉ đạo
dừng đầu tư dự án và giao Bộ Công Thương
bán thanh lý tài sản, nhưng sau 3 lần rao vẫn
không ai mua. 

Tháng 10/2019, Bộ Công Thương một
lần nữa yêu cầu Vinapaco thuê tư vấn định
giá lại toàn bộ tài sản, hàng hóa tồn kho
dự án và công việc này đang thực hiện.

Theo kết quả kiểm toán quyết toán dự
án tại thời điểm 31/12/2015, tổng công nợ
phải thu của dự án này là hơn 18.700 tỷ
đồng. Sau thu hồi, bù trừ công nợ, hiện số
nợ phải thu là 4.055 tỷ. 

Trong khi chưa xử lý xong tài sản để
trả nợ, cuối năm 2019, dự án lại dính vào
vụ kiện với PVcomBank. Theo đó, PV-
comBank khởi kiện Vinapaco, yêu cầu tòa
giải quyết buộc TCty này phải trả số tiền
hơn 592 tỷ.

Đây là khoản vay của các hợp đồng tín
dụng giữa chủ đầu tư trước đây của dự án
(Tracodi) với TCty Tài chính cổ phần Dầu
khí Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu (PVFC
- VT). Tuy nhiên, Vinapaco không thể chi
trả khoản tiền trên cho PVcomBank do
khó khăn về tài chính.

Khi không thể bán dự án để thu hồi tài
sản, lại vướng kiện tụng, đầu năm 2020,
Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ
xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành và đại
diện vốn nhà nước tại PVcomBank thống
nhất phương án xử lý tài sản thế chấp
thuộc dự án này theo hướng bảo đảm của
Chính phủ. K.THƯ

TIN TỨCNhọc nhằn kế mưu sinh 
của phụ nữ miền biển

Phụ nữ ở miền biển Quảng
Ngãi cũng giống như bao nơi
khác, “đàn ông đi khơi, đàn
bà đi lộng”, cũng gồng gánh
ngược xuôi mưu sinh…

lThành quả sau một buổi bắt hải sản ven bờ.

l Rong chân vịt hiện có giá 50 ngàn đồng/kg. l Phụ nữ xứ biển chung tay cùng chồng con
làm kinh tế.
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Thời gian qua, Báo
PLVN nhận được
phản ánh của nhiều
bạn đọc về tình
trạng nhiều người
dân mang kích điện
đi để đánh bắt cá,
lươn chạch sau mỗi
cơn mưa, không chỉ
đi bộ mà còn ngồi
trên thuyền dùng
kích đánh bắt cá
trên các sông, ngòi,
ao hồ rồi “quảng
bá” trên mạng. Vậy
hành vi này có bị
cấm hay không?
Cơ quan chức năng
nào có thẩm quyền
giải quyết?

PV đã có cuộc trao đổi
với Luật sư (LS) Nguyễn
Đức Hùng, PGĐ Công ty
Luật TNHH TGS (Đoàn LS
TP Hà Nội).

lThưa LS, có được
đánh bắt các loại thủy sản
bằng kích điện hay không?

- Tình trạng dùng điện
lưới, máy xung điện để khai
thác thủy hải sản vẫn diễn ra
khá phổ biến ở một số nơi.
Đây là hành vi rất nguy
hiểm, không chỉ có tính
hủy diệt, tận diệt, gây ra
nhiều hệ lụy tới môi
trường mà còn có nguy cơ
ảnh hưởng đến sức khỏe
và tính mạng con người. 

Do đó, từ ngày
2/1/1998, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Chỉ thị số
01/1998/CT-TTg nghiêm
cấm sử dụng chất nổ, xung
điện, chất độc để khai thác
thủy sản, có nội dung:
“Nghiêm cấm mọi tổ chức,
cá nhân sản xuất, buôn bán,
tàng trữ, vận chuyển trái
phép và sử dụng chất nổ,
xung điện, chất độc để khai
thác thủy sản ở tất cả các

vùng nước”. 
Tiếp đó, Luật Thủy sản

năm 2003 và hiện nay là
Luật Thủy sản năm 2017
đều có quy định nghiêm
cấm hành vi sử dụng dòng
điện, xung điện để khai thác
thủy sản. Tại khoản 7 Điều
7 Luật Thủy sản năm 2017
(có hiệu lực từ ngày
1/1/2019) quy định nghiêm
cấm các hành vi “sử dụng
chất, hóa chất cấm, chất
độc, chất nổ, xung điện,
dòng điện, phương pháp,
phương tiện, ngư cụ khai
thác có tính hủy diệt, tận
diệt để khai thác nguồn lợi
thủy sản”.

Như vậy, việc sử dụng
kích điện hoặc dòng điện để
khai thác thủy sản là hành
vi trái pháp luật, đã bị pháp
luật nghiêm cấm và sẽ bị xử
lý theo các quy định của
pháp luật. 

lCụ thể hành vi này sẽ
bị xử phạt như thế nào?

- Theo Nghị định số
42/2019/NĐ-CP của Chính
phủ quy định về xử phạt vi
phạm hành chính (VPHC)
trong lĩnh vực thủy sản, tại
Điều 28 về “vi phạm quy
định về sử dụng điện để
khai thác thủy sản” có quy
định: Hành vi sử dụng công
cụ kích điện để khai thác
thủy sản mà không sử dụng
tàu cá sẽ bị xử phạt tiền từ
3-5 triệu đồng; 

Hành vi tàng trữ, vận
chuyển, mua bán công cụ
kích điện để khai thác thủy
sản cũng sẽ bị phạt tiền từ
10-15 triệu đồng; Hành vi
sử dụng công cụ kích điện
hoặc sử dụng trực tiếp dòng
điện từ máy phát điện trên
tàu cá để khai thác thủy sản
sẽ bị xử phạt từ 15-40 triệu
đồng; Hành vi sử dụng dòng
điện (điện lưới) để khai thác
thủy sản mà chưa đến mức

truy cứu trách nhiệm hình
sự sẽ bị phạt tiền từ 40-50
triệu đồng. 

Ngoài ra, người vi phạm
còn có thể bị áp dụng các
hình thức xử phạt bổ sung
như: Tịch thu công cụ kích
điện, máy phát điện và ngư
cụ; tước quyền sử dụng
Giấy phép khai thác thủy
sản từ 3-6 tháng.

Bên cạnh đó, hành vi
“sử dụng chất độc, chất nổ,
hóa chất, dòng điện hoặc
phương tiện, ngư cụ bị
cấm để khai thác thủy sản
hoặc làm hủy hoại nguồn
lợi thủy sản” cũng có thể
bị truy cứu trách nhiệm
hình sự về tội “Hủy hoại
nguồn lợi thủy sản” theo
Điều 242 BLHS khi thuộc
một trong các trường hợp:
“Gây thiệt hại nguồn lợi
thủy sản từ 100 triệu đến
dưới 500 triệu đồng, hoặc
thủy sản thu được trị giá từ
50 triệu đến dưới 200 triệu
đồng, hoặc đã bị xử phạt
VPHC về một trong các
hành vi quy định tại Điều
này, hoặc đã bị kết án về
tội này, chưa được xóa án
tích mà còn vi phạm”. 

Tùy vào tính chất và
mức độ vi phạm, người
phạm tội có thể bị phạt tiền

từ 50-300 triệu, phạt cải tạo
không giam giữ đến 3 năm
hoặc phạt tù 6 tháng đến 10
năm tù.  

Với pháp nhân thương
mại phạm tội này sẽ có thể
phải đối diện với các hình
phạt như: Phạt tiền từ 300
triệu đồng đến 5 tỷ; đình
chỉ hoạt động từ 6 tháng
đến 3 năm.  

lVậy cơ quan nào có
thẩm quyền xử phạt?  

- Theo Nghị định số
42/2019/NĐ-CP, tùy trường
hợp mà hành vi vi phạm sẽ
thuộc thẩm quyền xử phạt
của Chủ tịch UBND các
cấp, Tổng cục trưởng Tổng
cục Thủy sản, Chi cục
trưởng Chi cục Thủy sản,
lực lượng Công an, Cảnh sát
biển, Bộ đội Biên phòng,
Kiểm ngư; Thanh tra của Sở
NN&PTNT hoặc của Chi
cục, Tổng cục Thủy sản.

Điều 3 Luật Xử lý
VPHC năm 2012 quy định
nguyên tắc: “Mọi VPHC
phải được phát hiện, ngăn
chặn kịp thời và phải bị xử
lý nghiêm minh, mọi hậu
quả do VPHC gây ra phải
được khắc phục theo đúng
quy định”; “Việc xử phạt
VPHC được tiến hành
nhanh chóng, công khai,
khách quan, đúng thẩm
quyền, bảo đảm công bằng,
đúng quy định”. 

Tuy nhiên, thực tế có
không ít hành vi vi phạm
liên quan đến việc dùng
điện trong khai thác thủy
sản đã không được kịp thời
phát hiện và xử lý nghiêm
minh theo đúng quy định. 

lXin cảm ơn LS!
BÙI ANH

Báo PLVN đã chuyển đến cơ quan chức năng
có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn, thư của
ông, bà có tên sau đây:

lÔng Nguyễn Văn Vợt (trú Lê Xá, Lê Thanh,
Mỹ Đức, Hà Nội) phản ánh về việc TAND TP Hà
Nội chậm trễ trong việc xét xử vụ án khởi kiện hành
chính mà TAND TP Hà Nội đã có quyết định thụ lý
vụ án hành chính sơ thẩm số 415/2017/TLST-HC
ngày 4/10/2017. Đơn được chuyển đến Chánh án
TAND TP Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số
58/2020/PC-PLVN.

lCác hộ dân trú tại xóm 4, thôn Đông Cao, xã
Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội tố cáo
UBND xã Tráng Việt và UBND huyện Mê Linh vi
phạm pháp luật do nhiều năm nay không giải quyết
đơn đề nghị của các hộ dân về việc rà soát và trả lại
hiện trạng ngõ đi cho các hộ dân tại xóm 4. Đơn được
chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, TP Hà
Nội theo Phiếu chuyển đơn số 59/2020/PC-PLVN.

lÔng Lê Hữu Cường (trú số nhà 12 ngõ 864
Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai,
TP Hà Nội) tố cáo cán bộ điều tra Công an Đồn
Nam Đông Anh có dấu hiệu bao che cho ông Lương
Thanh Bằng lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm
đoạt tài sản của ông là chiếc ô tô BKS 30E-94216
suốt 3 năm qua. Đơn được chuyển đến Trưởng Công
an huyện Đông Anh theo Phiếu chuyển đơn số
60/2020/PC-PLVN.

VỤ KHU SINH THÁI MỌC LÊN TRÊN ĐẤT
LÂM NGHIỆP HÀ TĨNH:
Vi phạm Luật Đất đai, Lâm
nghiệp, Xây dựng, Thủy lợi

Đó là kết luận của của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh
sau khi kiểm tra việc sử dụng rừng, đất rừng

của ông Trần Huy Giáp tại khoảnh 3a, tiểu khu
132C, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc. 

Ngày 5/5, Sở NN&PTNN sau khi kiểm tra đã có
báo cáo UBND tỉnh việc sử dụng đất lâm nghiệp của
hộ ông Giáp. Hiện trạng trên diện tích đất rừng được
giao cho ông Giáp 11,84ha, trong đó đã trồng rừng
6,24ha (keo đã trồng từ 3-5 năm); còn lại đất chưa
có rừng là 5,6ha, trên phần diện tích này ông Giáp
đã san gạt, đào hào, đắp ao hồ, làm nhà…

Cụ thể như sau: Đào hào ranh giới xung quanh
khu vực đất rừng được giao cho hộ ông Giáp có
chiều dài 900m, rộng 1,3-2m, sâu 1,2-1,4m. Cải tạo,
san gạt, xử lý thực bì để trồng rừng xen cây ăn quả
với diện tích 1,8ha; hiện đã trồng khoảng 1.000 cây.

Trên hiện trạng khe có sẵn đã san gạt, cải tạo, đắp
bờ ngăn cách thành 3 ao hồ liền kề; tạo đường đi và
trồng cây xung quanh ao, tổng diện tích 0,65ha. Đã xây
nhà tường xây gạch không nung, diện tích xây dựng
156m2; làm mái che xung quanh nhà diện tích 266m2…

Với hiện trạng ngoài diện tích đất rừng được
giao, đã xây bồn hoa, chòi hình tròn, lợp tranh tro…
“Việc ông Giáp xây dựng các công trình, đào, bới,
đắp ao hồ, ngăn dòng chảy tự nhiên trên đất lâm
nghiệp (đất chưa có rừng), quy hoạch sản xuất khi
chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền là vi
phạm pháp luật về Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp,
Luật Xây dựng và Luật Thủy lợi. Thẩm quyền giải
quyết vụ việc thuộc UBND huyện Can Lộc”, báo
cáo kết luận.

Cũng tại bản báo cáo này, Sở NN&PTNT kiến
nghị tỉnh chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, chính
quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt
chẽ việc đình chỉ các hoạt động liên quan đến việc
sử dụng đất, rừng nói trên với ông Giáp, tuyệt đối
không để phát sinh thêm sai phạm. 

Trước đó như Báo PLVN đã phản ánh, ngày
14/4/2020, UBND huyện Can Lộc đã có Báo cáo số
967, kết quả kiểm tra việc sử dụng rừng, đất rừng
của ông Giáp do ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ
tịch UBND huyện, ký; nhưng không có từ nào đả
động đến việc chủ rừng đầu tư xây dựng khu du lịch
sinh thái, không chỉ ra sai phạm nào về việc sử dụng
rừng, đất rừng của ông Giáp. ANH MINH

HộP THư

PHảN HồI

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được
quy định tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định

về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải vừa được
Chính phủ ban hành ngày 5/5/2020. 

Theo đó, miễn phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh
hoạt trong 3 trường hợp sau: Nước thải sinh hoạt của tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân ở các xã; của tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân ở phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch;
của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường,
thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác sử dụng.

Ngoài ra, miễn phí với: Nước xả từ các nhà máy thủy

điện; Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; Nước làm
mát không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có
đường thoát riêng…

Nghị định cũng quy định việc quản lý và sử dụng phí.
Theo đó, Chính phủ cho phép để lại 10% trên tổng số tiền
phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp nước
sạch và 25% cho UBND cấp xã để trang trải chi phí cho
hoạt động thu phí. 

Nghị định 53/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày
1/7/2020 và thay thế Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày
16/11/2016. GIA KHÁNH

3 trường hợp nước thải sinh hoạt được miễn phí bảo vệ môi trường

LUậT Sư Tư VấN Dùng kích điện đánh bắt
thủy sản bị xử phạt thế nào?

lSử dụng kích điện hoặc dòng điện để khai thác thủy sản là hành vi trái pháp luật (Ảnh minh họa).

lLuật sư Nguyễn Đức Hùng.

Tư VấN PHÁP LUậT
banbandocplvn@gmail.com
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Công ty Duyên Hải Bạc Liêu, ở xã Hiệp

Thanh, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu), do ông

Trần Kia – Việt kiều Mỹ làm Tổng Giám

đốc. Cách đây 25 năm, ông Trần Kia đã đầu tư

hàng chục triệu USD để “biến” vùng đất

hoang hóa, phèn mặn ven biển Bạc Liêu trở

thành khu nuôi tôm công nghiệp hiện đại và

có quy mô lớn nhất cả nước. 

Thành công ngoài mong đợi trong nuôi
tôm, kể cả sản xuất con giống mở ra triển vọng
nghề nuôi tôm ở nước ta lúc bấy giờ. Thế nhưng,
với bao tâm huyết, khát vọng, ấp ủ mà ông Trần
Kia đã bỏ ra bao công sức, đầu tư với số tiền khá
về quê nhà vẫn còn bỏ ngỏ, dang dở…  

Tâm huyết đầu tư ở quê nhà
Ông Trần Kia kể, năm 1994, trong lúc dịch

bệnh tôm sú đang hoành hành khốc liệt ở nước
ta và một số nước trên thế giới, nhiều người nuôi
tôm lâm vào cảnh nợ nần, một số “đại gia” nuôi
tôm ở vùng ven biển Bạc Liêu phải “bỏ của chạy
lấy người”. Ấy vậy mà Trần Kia - người con Bạc Liêu
đang “ăn nên làm ra” trên đất Mỹ lại cất công,
quyết tâm khăn gói về quê tìm đất để đầu tư phát
triển nuôi tôm. Ông Trần Kia nói ông có một ước
nguyện, khát vọng lớn lao mà nhiều năm ấp ủ là
mong muốn làm một việc gì đó có ích cho quê
hương, xứ sở mình sinh ra và lớn lên. Đồng thời
mở ra cơ hội, triển vọng để xuất khẩu con tôm
Việt Nam mở rộng ra thị trường Mỹ và các nước
trên thế giới. Ngoài ra, mục đích chính là giúp
người dân ven biển Bạc Liêu có công ăn việc làm,
cởi trói thoát khỏi cảnh cơ cực, nghèo khó. 

Ông Trần Kia lý giải trước đây đời sống người
dân ven biển trong cả nước, đặc biệt là vùng ven
biển Bạc Liêu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Người dân bám đất rừng ven biển mưu sinh có
nhiều cái không: Không đất sản xuất, không nhà
cửa ổn định, không việc làm, không nghề
nghiệp, con cái không được học hành… Trong
khi đó, thời điểm đó ở nước ta chỉ nuôi tôm sú
nhỏ lẻ, năng suất, sản lượng rất thấp, không đáp
ứng nhu cầu xuất khẩu. Trong khi đó, nguồn tôm
sú bố mẹ không chủ động được, ngư dân khai
thác tôm bố mẹ trên biển rất khan hiếm. Sau thời
gian dài tìm hiểu, xin thuê đất tại quê nhà, ông
Trần Kia được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận,
quyết định cho thuê 218ha đất ven biển thuộc
ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu để
nuôi tôm thẻ chân trắng. Theo ông Trần Kia lý
giải, tôm thẻ chân trắng chủ động được tôm bố
mẹ, sản xuất được số lượng lớn, đặc biệt là nuôi
mật độ cao, đạt sản lượng cực lớn, đáp ứng được
mọi thị trường nhập khẩu. Theo đó, tháng
6/9/1994, khi được Bộ KH&ĐT cấp phép thành
lập Công ty Nam Hải (tiền thân của Công ty
Duyên Hải), ông Trần Kia đã đầu tư hơn 4,6 triệu
USD mua máy móc, thuê mướn công nhân phát
hoang mảng đất bãi bồi bùn lầy, đầy cây rừng
hoang dại để dần dần hình thành nên các vuông
tôm khép kín. Đồng thời, mời gọi nhiều chuyên
gia thủy sản hàng đầu ở một số nước để xây
dựng một quy trình nuôi tôm công nghiệp hiện
đại từ khâu chuyển giao kỹ thuật – sản xuất con
giống – nuôi tôm thương phẩm – thu hoạch  đến
chế biến sản phẩm sang thị trường Mỹ. Dù mới
đưa vào nuôi tôm nhưng mỗi vụ nuôi Công ty
Duyên Hải thu được hàng trăm tấn tôm thẻ chân
trắng thương phẩm. 

Từ kết quả đạt được đầy triển vọng, Công ty
Duyên Hải được lãnh đạo các bộ, ngành Trung
ương đến tham quan và khuyến khích công ty
mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có
được thành công ngoài mong đợi, ngày
13/12/2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định
tiếp tục cho Công ty Duyên Hải thuê 509ha để

nuôi tôm thẻ chân trắng trong thời hạn 50 năm.
Có thêm đất sản xuất, ông Trần Kia đã quyết tâm
huy động nhân lực và đầu tư tiếp 6 triệu USD
nữa để mở rộng khu sản xuất giống, khu nuôi,
xây dựng đê bao, hệ thống thủy lợi, điện thắp
sáng từng ngày “biến” vùng đất này thực sự trở
thành khu nuôi tôm công nghiệp hiện đại, có
quy mô lớn và thành công vào bậc nhất ở nước
ta lúc bấy giờ.

Đặc biệt, năm 1999, Công ty Duyên Hải đã
mạnh dạn nhập 1 triệu con tôm thẻ chân trắng
từ Đài Loan (đây là đối tượng nuôi mới nhất ở
nước ta) về nuôi thử nghiệm và tuyển chọn
100.000 con tôm nuôi để vỗ thành tôm bố mẹ,
thay phải nhập tôm bố mẹ mỗi con lên đến hơn
100 USD. Đồng thời, ông Trần Kia mời 21 chuyên
gia thủy sản hàng đầu ở nhiều nước trên thế
giới, trong đó có Giám đốc và Phó Giám đốc
Trường Đại học Hawai của Mỹ, các chuyên gia ở
các nước Nam Mỹ sang nghiên cứu và cho tôm
sinh sản nhân tạo thành công đầu tiên ở Việt
Nam. Công ty Duyên Hải trở thành đơn vị đầu
tiên trong cả nước cho sinh sản nhân tạo giống
tôm thẻ chân trắng thành công với quy mô lớn.
Từ đó, Công ty đã đầu tư thêm hàng triệu USD
xây dựng trang trại với quy mô sản xuất trên 1 tỉ
con giống/năm. Ngoài ra, Công ty còn hướng
phát triển nuôi, tiêu thụ tôm nguyên liệu khép
kín cho người dân ở ĐBSCL. Để đảm bảo yêu cầu
phát triển bền vững, cùng với xây dựng nhà máy
chế tôm hiện đại. Công ty khẩn trương hoàn
chỉnh quy trình bao tiêu sản phẩm gắn chặt với
từng vùng sản xuất, tích cực phối hợp cùng địa
phương giải quyết việc làm tại chỗ, chuyển giao
lao động giản đơn thành lực lượng sản xuất có
tay nghề, kỹ thuật để áp dụng nuôi tôm công
nghiệp công nghệ cao. Lúc cao điểm Công ty đã
tạo công ăn, việc làm có thu nhập ổn định cho
gần 2.000 lao động nhàn rỗi ở địa phương. Khu
vực nuôi tôm rộng lớn của Công ty Duyên Hải
lúc nào cũng sôi động, nhộn nhịp. Đêm đêm
ánh đèn điện từ các ao tôm làm sáng rực cả một
vùng ven biển Bạc Liêu.

Tâm huyết còn dang dở
Ông Trần Kia cũng không ngờ rằng, Công ty

Duyên Hải đang trên đà “ăn nên làm ra”, mở ra
tương lai xán lạn lại bỗng dưng rơi vào cảnh
“tiến thoái lưỡng nan”. Theo ông Trần Kia lý giải,
một trong những nguyên nhân chính là do ảnh
hưởng trực tiếp từ vụ kiện chống bán phá giá
tôm của Mỹ, năm 2003, đối tác áp biên độ thuế
chống bán phá giá từ 4,13 - 25,76%. Nhiều
doanh nghiệp xuất khẩu tôm, kể cả người nuôi
tôm bị thiệt hại nặng nề từ vụ kiện này. Trong

khi đó, tôm nuôi của Công ty Duyên Hải lại xuất
ủy thác duy nhất vào thị trường Mỹ nên càng
thiệt hại nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó, một số
nhà khoa học phản đối việc nuôi tôm thẻ chân
trắng đại trà, vì lo ngại hội chứng Taura của tôm
thẻ chân trắng, dễ lây dịch bệnh lớn và có thể
nhiễm sang con tôm sú - đối tượng nuôi chủ lực
của Ngành thủy sản Việt Nam lúc bấy giờ. Do đó,
ngày 16/1/2004, Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ
NN&PTNT) đã ban hành Chỉ thị “Về việc tăng
cường quản lý tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam”.
Theo Chỉ thị này thì Bộ Thủy sản không cho
phép nuôi tôm đại trà, tràn lan mà phải được
nuôi theo quy hoạch tập trung. Chính một phần
chủ trương này đã làm mọi hoạt động sản xuất
giống và nuôi tôm của Công ty Duyên Hải bị
“bóp nghẹt”, tê liệt, hàng triệu USD đầu tư xây
dựng các trang trại sản xuất giống bị ngưng trệ,
không người dân nào đến giao dịch mua con
giống để thả nuôi. Trong khi đó, hội chứng Taura
xuất hiện đầu tiên vào tháng 6/1992 tại Ecuador.
Sau đó bằng các giải pháp chọn lọc di truyền,
các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo
ra giống tôm thẻ có khả năng đề kháng với hội
chứng Taura, đồng thời đã khống chế được hội
chứng Taura từ lâu. Nhưng chính  từ hai nguyên
nhân trên đã gây thiệt hại rất lớn đến tiền của,
công sức mà bao năm ông Trần Kia cất công,
tâm huyết đầu tư về quê nhà. 

Ông Trần Kia khẳng định, việc nuôi tôm của
Công ty ông chưa từng thất bại, là doanh
nghiệp đầu tiên sản xuất tôm giống thẻ chân
trắng và nuôi thành công nhất ở Việt Nam. Đơn
cử, trong 3 năm nuôi tôm công nghiệp (1999 -

2001), tổng sản lượng nuôi
tôm của Công ty đạt 420 tấn,
doanh thu hơn 45 tỉ đồng.
Năm 2003, Công ty nuôi tôm
đại trà nên đạt sản lượng
trên 400 tấn và ngay trong
năm 2004 – năm mà Công ty
không còn mở rộng nuôi
cũng đạt sản lượng hơn 400
tấn, đồng thời xuất khẩu tôm
ủy thác qua thị trường Mỹ
đạt giá trị hơn 1,8 triệu
USD…

Mặc dù Công ty Duyên
Hải gặp nhiều khó khăn, trở
ngại, song ông Trần Kia luôn
quyết tâm tìm kiếm các tập
đoàn, công ty có tiềm lực về
tài chính, kỹ thuật, kinh
nghiệm để tiếp tục hợp tác
phát triển nuôi tôm, khôi

phục lại hoạt động sản xuất toàn bộ diện tích
đất sản xuất của Công ty Duyên Hải. 

Nhiều năm đồng hành, gắn bó, chia sẻ với
ông Trần Kia từ khi Công ty Duyên Hải được
thành lập và những lúc gặp khó khăn, ông
Quảng Trọng Ninh, nguyên Ủy viên Thường vụ
Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,
nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Bạc Liêu chia sẻ, ông Trần Kia là người con Bạc
Liêu. Sau nhiều năm kinh doanh thành đạt ở
nước bạn, ông có tâm nguyện làm việc gì đó có
ích cho quê hương, xứ sở. Từ đó, ông Trần Kia đã
đầu tư số tiền rất lớn để khai phá, phát triển
vùng ven biển xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông
(TP Bạc Liêu) trở thành khu nuôi tôm có quy mô
lớn và hiện đại cả nước. Cuối năm 1990, từ thành
công rực rỡ của Công ty Duyên Hải đã tạo công
ăn việc làm cho hàng ngàn người dân ven biển
Bạc Liêu. Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp
dụng thành công mô hình sản xuất tôm giống
và nuôi tôm thẻ chân trắng thương thẩm đã mở
ra nhiều cơ hội, triển vọng cho người nuôi tôm
ven biển ở khu vực ĐBSCL. Song, do một số
nguyên nhân chủ quan trên nên tâm huyết, khát
vọng đầu tư về quê nhà của ông Trần Kia còn
dang dở. Nhưng không vì thế mà ông Trần Kia
bỏ ngỏ, để đất trống. Trong nhiều năm qua, mặc
dù gặp nhiều khó khăn nhưng ông Trần Kia vẫn
luôn khát khao, vẫn luôn ấp ủ để tìm kiếm đối
tác nhằm vực dậy vùng đất ven biển Bạc Liêu.
Đồng thời, Bạc Liêu đã quy hoạch, xây dựng khu
vực Công ty Duyên Hải trước đây trở thành khu
kinh tế động lực tập trung của tỉnh. 

ANH LÊ – KHÁNH HẢI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY DUYÊN HẢI TRẦN KIA: 

Tâm huyết đầu tư về quê hương còn dang dở

lCông ty Duyên Hải là đơn vị đầu tiên nuôi thành công tôm thẻ chân trắng ở nước ta. 

Với tấm huyết sẽ gắn bó trọn đời với
quê hương Bạc Liêu, ông Trần Kia tâm sự
ông vẫn mong muốn tiếp tục đầu tư một
công trình có ý nghĩa thiết thực ở địa
phương. Ông Trần Kia cho rằng, đờn ca tài
tử là món ăn tinh thần, là “đặc sản” của
Bạc Liêu nhưng địa phương lại chưa được
quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả. Du
khách đến Bạc Liêu không tìm đâu ra nơi
để thưởng thức đờn ca tài tử đúng nghĩa.
Do đó, ông mong muốn sẽ đầu tư một khu
ẩm thực du lịch sinh thái “đẳng cấp”, đặc
sản là đờn ca tài tử. Đây cũng là nơi để các
nghệ sĩ cải lương, du khách đến Bạc Liêu
giao lưu, thưởng thức. Đồng thời cũng góp
phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn
ca tài tử cho thế hệ trẻ. 

lCác chuyên gia thủy sản ở nhiều nước được ông Trần Kia mời đến

Bạc Liêu để nghiên cứu sản xuất giống, nuôi tôm thẻ chân trắng.

lCông ty Duyên Hải là đơn vị đầu tiên nuôi thành công tôm thẻ chân trắng ở

nước ta. 

lTrại sản xuất giống tôm thẻ chân trắng của Công ty

Duyên Hải trước đây.

lKhu đất của Công ty Duyên Hải hiện được Bạc Liêu quy hoạch

trở thành khu kinh tế quan trọng của tỉnh.

XÃ HộI 



Số 130 (7.843) Thứ Bảy 9/5/2020                                                            17XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vn

Những ngày qua, cả
nước bước vào cao điểm
phòng, chống dịch
Covid-19, không ít
trường hợp lâm vào
hoàn cảnh khó khăn,
trong đó có những người
bán vé số, ve chai,
người nghèo khó,…
Chính quyền địa phương
nhiều nơi thuộc các tỉnh
miền Tây đã triển khai
nhiều chương trình hỗ
trợ thiết thực, giúp đỡ
người dân có hoàn cảnh
khó khăn, trong đó có
thị xã Gò Công (Tiền
Giang) đã vận động và
liên tục mở “ATM gạo”
hỗ trợ người dân có
hoàn cảnh khó khăn. 

Từ ngày 02-05/5/2020, Ủy
ban MTTQ - UBND thị xã Gò
Công (Tiền Giang) tiếp tục triển
khai việc phát gạo, quà,… cho
người dân có hoàn cảnh khó
khăn, mở rộng đối tượng đến
các huyện Gò Công Đông, Gò
Công Tây,… Chỉ trong buổi
sáng ngày 04/5/2020, “ATM
gạo” của thị xã Gò Công đã
phát ra 1.500 phiếu, mỗi phiếu
là 01 phần quà gồm: 03kg gạo,
trứng, nước tương,… Việc phát
gạo, quà kể trên được duy trình
vào buổi sáng thứ hai và thứ ba
hằng tuần, cho đến khi phát hết
gạo, quà,… Đến nay “ATM

gạo” của thị xã Gò Công đã huy
động gần 60 tấn gạo, 7.500 cái
khẩu trang, gần 4.000 quả trứng
gà, 5.000 chai nước tương, gần
500 chai dầu ăn, 150kg thanh
long,… và số tiền ủng hộ hơn
100 triệu đồng.

Trước đó, Ủy ban MTTQ -
UBND thị xã Gò Công đã phát
động và triển khai “ATM gạo”
lần 1 diễn ra từ ngày 23 đến
ngày 26/4/2020… Và chỉ trong
02 ngày 27 và 28/4/2020, điểm
“ATM gạo” đã phát ra 3.200
phần gạo, dành cho 3.200

người dân có hoàn cảnh khó
khăn,… Và nằm trong hoạt
động chào mừng các ngày lễ
lớn 30/4-01/5/2020, hỗ trợ
người có hoàn cảnh khó khăn ở
địa phương và các huyện lân
cận là: Gò Công Đông và Gò
Công Tây, được sự quan tâm
của Ban Thường vụ Thị ủy thị
xã Gò Công, Ủy ban MTTQ
Việt Nam thị xã Gò Công đã
phát động và triển khai “ATM
gạo” lần 2, diễn ra từ ngày 27-
29/4/2020 tại Trung tâm Tổ
chức sự kiện thị xã Gò Công. 

Có thể thấy, “ATM gạo” là
một điển hình về việc giúp đỡ
người dân một cách thiết thực và
hiệu quả nhất, nhanh chóng lan
tỏa ra cộng đồng, đón nhận sự
ủng hộ tận tâm của những nhà
hảo tâm, doanh nghiệp, cán bộ,
công nhân, viên chức, lực lượng
vũ trang,… có mặt tại “ATM
gạo”. Đặc biệt, có sự hiện diện
của lãnh đạo UBND thị xã Gò
Công, đại diện Ủy ban MTTQ
Việt Nam thị xã Gò Công, Giám
đốc Trung tâm Tổ chức sự kiện
thị xã Gò Công…

Quan tâm sâu sát đến đời
sống người dân trong mùa dịch
Covid-19, vào ngày 21/4/2020,
ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ

tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ
trì cuộc họp trực tuyến thống
nhất kế hoạch hỗ trợ cho các đối
tượng bị ảnh hưởng của dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Việc
chi trả sẽ được chia thành 02
đợt: Đợt 1 là chi trả cuối tháng
4 và đầu tháng 5/2020, dành cho
người có công với cách mạng
đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng
tháng;  đối tượng bảo trợ xã hội
đang hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng tại cộng đồng; hộ nghèo,
hộ cận nghèo; người lao động
không có giao kết hợp đồng lao
động bị mất việc làm,… Đợt 2
thực hiện chi trả từ tháng 5 đến
tháng 7/2020.
DUY ANH – TRỌNG NGHĨA

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN
Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng thông báo cho:
1. Người phải thi hành án: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Kiến Nông (trụ sở: số 43/24 đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4,

thành phố Hồ Chí Minh). 
2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà Đào Thị Xếp và ông Vũ Tiến Hy (thường trú: B17 cư xá Côgido phường An Bình, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; địa chỉ nơi ở: Km4+500 đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, địa chỉ tài sản
đảm bảo: 21 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Qua kiểm tra khảo sát hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất tại  địa chỉ 21 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ngày 15/11/2019, do có sự chênh lệch về số đo thực tế so với diện tích được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để đảm bảo quyền
lợi của các bên đương sự, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng sẽ thuê cơ quan chuyên môn đo đạc lại diện tích thực tế để làm căn
cứ xử lý tài sản thế chấp.

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng thông báo đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Kiến Nông, bà Đào Thị Xếp và
ông Vũ Tiến Hy đúng 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2020 phải có mặt tại số 21 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội để mở cửa nhà để đại diện Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng và các cơ quan liên quan kiểm tra diện tích đất thực tế tài sản
thế chấp. Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng yêu cầu đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Kiến Nông, bà Đào Thị Xếp và
ông Vũ Tiến Hy có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

(Để Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 558/QĐ-CCTHADS ngày 18/4/2019; Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi
hành án số 24/QĐ-CCTHADS ngày 26/8/2019; Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 19/QĐ-CCTHADS ngày
06/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng.

CHI CỤC THADS QUẬN HAI BÀ TRƯNG, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
+ Thửa đất số 883, tờ bản đồ số 01, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh, theo Giấy Chứng Nhận Quyền sử dụng đất,

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02087 ngày 27/11/2015 do UBND huyện Hóc Môn cấp cho Ông Trương Thanh Phú.
+ Thửa đất số 884, tờ bản đồ số 01, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh, theo Giấy Chứng Nhận Quyền sử dụng

đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02086 ngày 27/11/2015 do UBND huyện Hóc Môn cấp cho Bà Trần Thị
Hải Yến.

+ Thửa đất số 885, tờ bản đồ số 01, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh, theo Giấy Chứng Nhận Quyền sử dụng đất,
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02085 ngày 27/11/2015 do UBND huyện Hóc Môn cấp cho Bà Trần Thị Hải Yến.

+ Thửa đất số 886, tờ bản đồ số 01, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh, theo Giấy Chứng Nhận Quyền sử dụng đất,
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02088 ngày 27/11/2015 do UBND huyện Hóc Môn cấp cho Ông Trương Thanh Phú.

Lưu ý: Tải sản trên bán chung không tách rời
Giá khởi điểm: 46.000.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 21/5/2020 trong giờ hành chính, tại

thửa đất số 883, 884, 885, 886, tờ bản đồ số 01, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá : Kể từ ngày 05/5/2020 cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 25/5/2020, trong giờ

hành chính tại trụ sở Công Ty Đấu giá Hợp danh VAMC số 158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian nộp tiền đặt trước: vào các ngày 25/5/2020, 26/5/2020 trong giờ hành chính và trước 16 giờ 00 phút ngày 27/5/2020

theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/05/2020 tại địa chỉ: Số 158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ,

Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Số 158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VAMC

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ diện tích là 1579m2, thuộc thửa đất số 108-8 (theo tài liệu 02/CT-UB), thuộc tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại xã An Phú, huyện Củ Chi,

Tp.HCM. Ghi chú: Hiện trạng trên đất hiện có 6 ngôi mộ. Người mua được tài sản đấu giá phải cam kết cho thân nhân người có mộ vào viếng
mộ, chăm sóc, thờ cúng và những việc liên quan đến ngôi mộ. GKĐ: 264.145.860đ, Tiền đặt trước: 52.829.172đ.

Người có TS: Chi cục thi hành án dân sự huyện Củ Chi. Địa chỉ: Phạm Thị Hối, KP7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Xem TS: từ 08h00 ngày 14/05/2020 đến

17h00 ngày 15/05/2020. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản. Nhận đăng ký TS: từ 08h00 ngày 08/05/2020 đến 16h30 ngày 25/05/2020.
Nhận tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 25/05/2020 đến 17h00 ngày 27/05/2020. Đấu giá lúc 09h30 ngày 28/05/2020.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá TS tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam: số 158/1A Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ
Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ địa chỉ trên.
Thông báo này thay cho thư mời tham gia, tham dự đấu giá.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: 01 (Một) xe nâng bánh lốp hiệu KALMAR biển số 50LA-1235, GCN đăng ký xe máy chuyên dùng số 03252XMCD

do Sở giao thông vận tải Tp. HCM cấp ngày 11/07/2008. GKĐ: 1.201.472.000 đồng.
TS2: 01 (Một) xe cần trục bánh lốp hiệu LIEBHER biển số 50LA-1215, GCN đăng ký xe máy chuyên dùng số 03213XMCD

do Sở giao thông công chính Tp. HCM cấp ngày 17/06/2008. GKĐ: 1.159.866.000 đồng.
Người có tài sản: Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh - 372A Nguyễn Văn Lượng, P. 16, quận Gò Vấp, TP.HCM
Nơi có tài sản: TS1,2-Cảng Phúc Long ICD - Đường Số 1, Xã Phước Long(nay là phường Trường Thọ), Q. Thủ Đức, Tp.

HCM.
Tiền đặt trước: 20% /giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá: đến 17h00 ngày 25/05/2020.
Đấu giá: TS1 lúc 14h00, TS2 lúc 14h45 ngày 28/05/2020 tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo và nộp hồ sơ tại

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–21 Phan Kế Bính, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 185, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi,

Thành phố Hồ Chí Minh. QSDĐ: Theo GCN: TĐ số: 185; TBĐ: 5; DT: 462m2; MĐSD: Thổ vườn; THSD: 2047. Theo BVSĐNĐ: TĐ: 21 (Thửa
phân chiết: 21-1, 21-2); 33 (thửa phân chiết 33-1, 33-2); TBĐ số: 15 xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi (Theo TL 2003); TĐ: 185-1; TBĐ số 5
Bộ địa chính xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi (Theo tài liệu 02/CT-UB); loại đất: thổ vườn; DT theo hiện trạng: 430,3m2; SD riêng:
430.3m2. Nhà ở: Theo GCN: Tài sản gắn liền với đất: không có. Theo BVSĐNĐ: DT nhà tường tôn 1: 111,6m2; DT nhà tường tôn 2:
6,8m2; DT nhà tường tôn 3: 34,4m2; DT nhà mái tôn là: 91,8m2. GKĐ: 1.615.747.608 đồng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi–Phạm Thị Hối, Kp. 7, TT. Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp.HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 01/06/2020.
Đấu giá: lúc 09h00 ngày 04/06/2020 tại số 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp

hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang–21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

Thị xã Gò Công tiếp tục phát gạo, quà,…
qua “ATM gạo”

lÔng Trần Phạm Vĩnh An – Phó Chủ tịch UBND thị xã Gò Công trao gạo và quà

tận tay người tàn tật.

lĐông đảo người dân đến với “ATM gạo” thị xã Gò Công sáng ngày 4/5.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty Cổ Phần Thép Đức Phúc Thịnh vay tại BIDV CN TP.Cần Thơ, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư

nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch bán nợ. TS bảo đảm khoản nợ: 
QSDĐ và TS gắn liền với đất thuộc thửa 79, TBĐ số 5 tại số 29/6 đường Ngô Văn Sở, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;
QSDĐ và TS gắn liền với đất thuộc thửa 11,TBĐ số 1 (BĐĐC-2001)P.02 Q.6 tại 583 Hồng Bàng, P.2, Q.6, TP.HCM;
QSDĐ và TS gắn liền với đất thuộc thửa 95, TBĐ số 6 (BĐĐC-2001)P.04 Q.6 tại 157/7 Mai Xuân Thưởng, P.4, Q.6, TP.HCM;
QSDĐ và TS gắn liền với đất thuộc thửa 22, TBĐ số 17 tại 15/10 Khuông Việt, P.Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM;
14 Hợp đồng chuyển QSDĐ và Hợp đồng mua bán nhà tại Khu đô thị mới Hưng Phú, Nam sông Cần Thơ, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng,

TP.Cần Thơ;
+ 01 xe Toyota Fortuner BKS 65A-001.45; Xe nâng TCM; Cẩu sàn 7,5 tấn;Trạm cân 80 tấn;
QSDĐ thuộc các thửa đất số 91-3+5+A,  92-3+5+A, 93-3+5+A, cùng TBĐ số DN Phường 5 (cũ), tại phường 11, quận 06, TP. HCM.
Người có khoản nợ: Ngân hàng BIDV CN Tp.Cần Thơ - 12 Đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Tổ chức đấu giá: Cty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh - 46 đường số 2 CX.Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Giá khởi điểm: 48.184.505.926 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
Bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 07/5/2020 đến 17h00 ngày 02/6/2020 tại 46 đường số 2 CX.Chu Văn An,

P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM và tại Trụ sở BIDV CN TP.Cần Thơ.
Nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 02/6/2020, 03/6/2020 và 04/6/2020.Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá

nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh theo quy định.
Thời hạn, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ 08h00 ngày 07/5/2020 đến 17h00 ngày 02/6/2020 tại Cty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh và

tại Trụ sở BIDV CN TP.Cần Thơ.
Mở cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 05/6/2020 tại Cty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh.
Thông tin chi tiết tài sản, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá khách hàng liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thinh

– Điện thoại: 028.62762586.  
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG THỊNH

XÃ HộI
sinhhungplvn@gmail.com
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THÔNG BÁO 
V/v xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản thi hành án và xử lý tài sản 

để thi hành án
Để thi hành quyết định số: 1424/2011/QĐST-KDTM ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

có nội dung: ông Đỗ Thanh Bình và bà Trần Thị Tuyết Hằng, địa chỉ: 35M/4, khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Á tổng số tiền gốc là 3.906.525.263 đồng và lãi suất phát sinh. 

Do không thể liên hệ để làm việc và tống đạt trực tiếp các Quyết định, văn bản về thi hành án cho ông Đỗ Thanh Bình và bà
Trần Thị Tuyết Hằng được. Nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa thông báo cho ông Đỗ Thanh Bình , bà Trần Thị Tuyết
Hằng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để liên hệ với Tòa án để khởi kiện hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết
tranh chấp xác định quyền sở hữu , quyền sử dụng đối với tài sản là quyền sử dụng và tài sản trên đất, thuộc thửa đất số 380, tờ
bản đồ số 16, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời đề nghị ông Bình và bà Hằng liên hệ với Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Biên Hòa để cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án và giải quyết việc thi hành án. Trong thời hạn
30 ngày, kể từ ngày đăng số báo đầu tiên, nếu ông Đỗ Thanh Bình, bà Trần Thị Tuyết Hằng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan không liên hệ Tòa án để khởi kiện hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp để xác định quyền sở hữu, quyền
sử dụng đối với tài sản thi hành án thì Chi cục Thi hành án dân sự TP.Biên Hòa sẽ tiến hành xử lý tài sản nêu trên theo quy định của
pháp luật. Mọi thắc mắc khiếu nại về tài sản trên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. Địa chỉ: số 2A, đường N4,
khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Sau 02 kỳ đăng Báo Pháp luật Việt Nam. Hết thời gian qui định mọi thắc mắc, khiếu nại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố
Biên Hòa sẽ không giải quyết.

CHI CỤC THADS TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI 

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án

Căn cứ bản án số 42/2019/DSST ngày 23/9/2019 của TAND huyện Cần Đước, tỉnh Long An;             
Căn cứ quyết định thi hành án: số 236/QĐ-CCTHADS ngày 11/11/2019 và  số 326/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2019 của Chi cục trưởng

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước. Nội dung bản án, quyết định: Buộc bà Nguyễn Thị Nhiểu, ông Lê Văn Thì, bà Lê Thị Đắng,
cùng địa chỉ: khu 8, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An phải chịu trách nhiệm liên đới trả cho bà Đặng Thị Tuyết, địa chỉ:
14/4, ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An số tiền nợ gốc là 242.671.578 đồng, số tiền lãi là 167.777.335 đồng. Tổng cộng
410.448.913 đồng  + lãi suất chậm thi hành án và bà Lê Thị Đắng phải chịu 6.805.985 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Bằng thông báo này, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước thông báo cho bà Nguyễn Thị Nhiểu, ông Lê Văn Thì, bà Lê Thị
Đắng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng báo pháp luật Việt Nam ( do bà Đắng bỏ địa phương, không rõ địa chỉ ) có nghĩa vụ liên đới
hoàn trả số tiền nêu trên. Nếu hết thời hạn ấn định trên mà Bà Nguyễn Thị Nhiểu, ông Lê Văn Thì, bà Lê Thị Đắng vẫn không thi hành án
xong thì Chi cục thi hành án dân sự huyện sẽ tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài
sản gắn với đất (nhà, đất của Bà Nguyễn Thị Nhiểu, ông Lê Văn Thì đứng tên): thửa đất số 157, tờ bản đồ số 5 ( nay là thửa đất số 72, tờ
bản đồ số 06), diện tích 193 m2 (diện tích đo đạc thực tế là 208,6 m2), loại đất ở tại đô thị (ODT), nhà, đất tọa lạc tại thị trấn Cần Đước,
huyện Cần Đước, tỉnh Long An (theo mảnh trích đo địa chính của Công ty TNHH phát triển đô thị Mỹ Hưng được Chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước duyệt ngày 25/8/2017) để đảm bảo việc thi hành án. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước thông báo cho Bà Nguyễn Thị Nhiểu, ông Lê Văn Thì, bà Lê Thị Đắng được biết và thực hiện.

CHI CỤC THADS HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

Căn cứ khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014; 
Căn cứ Bản án số 16/2019/DS- ST, ngày 27/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1020/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Phú Tân;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 02/QĐ-CCTHADS ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện

Phú Tân;
Căn cứ Thông báo số 12/TB-TL, ngày 27/4/2020 của Công ty TNHH Đấu giá hợp danh Cà Mau về việc bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn

Minh Đua và bà Nguyễn Tuyết Phượng đã hết hạn thông báo bán, không có người đăng ký mua.
Căn cứ Quyết định giảm giá số 13/QĐ-CCTHADS, ngày 29/4/2020 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Tân, Cà Mau. 
Chi cục thi hành án dân sự thông báo tài sản của ông Nguyễn Minh Đua và bà Nguyễn Tuyết Phượng biết tài sản của ông, bà Chi cục thi

hành án dân sự huyện Phú Tân giảm giá lần 02 và tiếp tục hợp đồng với Công ty TNHH Đấu giá hợp danh Cà Mau- Địa chỉ  số 207, Ngô Gia Tự,
khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đưa ra bán đấu giá theo quy địnhnhư sau:

Giá khởi điểm: 1.177.206.000đ (Một tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm lẻ sáu ngàn đồng)
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/6/2020.
Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau.
Nay Chi cục thi hành án dân sự thông báo cho ông Nguyễn Minh Đua và bà Nguyễn Tuyết Phượng biết. Trước khi mở cuộc bán dấu giá

01 ngày làm việc, ông, bà có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các khỏan chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh
từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Nếu như ông, bà không nộp tiền nhận lại tài sản, thì thủ tục bán đấu giá tài sản của ông,
bà được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

CHI CỤC THADS HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Đông Anh 
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 82, tờ bản đồ số 13 -

Khu Loa Di, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội (nay là số 203 đường Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long
Biên, thành phố Hà Nội) diện tích đất 100m2; chỉ tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số CA 677028, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: CS-LB 00223 do Sở tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp
ngày 01/07/2015 cho ông Nguyễn Thanh Bình.

2. Giá khởi điểm: 7.500.000.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng 
Thời gian: Ngày 26/05/2020 đến 10h ngày 28/05/2020 (Trong giờ hành chính)
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Hạn cuối đến 16h ngày 26/05/2020 (trong giờ hành chính)

tại Tại Phòng 502, Toà 17T3, Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 26/05/2020 (Trong giờ hành chính). Tại nơi toạ lạc tài sản.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 29/05/2020. Tại Phòng 502, Toà 17T3, Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ

và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Điện thoại: 024.6290.1638.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô khách; nhãn hiệu FORD; số loại TRANSIT; màu ghi vàng; BKS 98B-019.50; Số

khung T4MFHBR58820; số máy RATORQ4D244L; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 025633 do Công an tỉnh
Bắc Giang cấp ngày 29/5/2017 đứng tên Nguyễn Văn Thắng.

2. Nguồn gốc của tài sản: Tài sản được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ

phí đối với Nhà nước.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 18/5/2020 (Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác)
Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản như sau: 
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu
- Số tài khoản: 182883228 Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kinh Đô – PGD Văn Quán.
Nội dung chuyển khoản: Khách hàng ..... [ghi rõ họ tên khách hàng] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản ........ [ghi rõ tên tài sản]
5. Thời gian xem tài sản và xem giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Ngày 14/5/2020 và ngày 15/5/2020(trong giờ hành chính).
6. Địa điểm xem tài sản: Bãi xe Minh Hằng- ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu
Giấy, Hà Nội.
7. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/5/2020 đến 17h00 ngày 18/5/2020 (trong giờ hành chính). Phí mua hồ

sơ: 200.000 đồng/1 bộ
8. Hình thức và thủ tục đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp và theo thủ tục thông thường.
9. Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 18/5/2020.
10. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá trong cuộc đấu giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
11. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 09h00 ngày 21/5/2020.
12. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp phiếu trả giá và công bố giá: Công ty Đấu giá Hợp danh

Á Âu - Địa chỉ: B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.,

Điện thoại: (024) 66821313
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á ÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Tài sản 1: Quyền sử dụng 125,9 m2 đất và tài sản gắn liền với đất, địa chỉ thửa đất: Thôn Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang,

tỉnh Bắc Giang, mang tên hộ ông Lê Văn Biên. Giá khởi điểm: 2.142.079.200 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, không trăm bảy
mươi chín nghìn, hai trăm đồng).

- Người có tài sản: Cục THADS tỉnh Bắc Giang 
Tài sản 2: Diện tích 214,5m2 đất (trong đó 75m2 đất ở; 139,5m2 đất vườn) nằm trong tổng diện tích 858 m2 (trong đó 300m2 đất ở,

558m2 đất vườn); địa chỉ thửa đất: thôn Vàng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mang tên hộ ông Nguyễn Hữu Hoan và tài
sản gắn liền với đất kê biên. Giá khởi điểm: 550.418.328 đồng (Năm trăm năm mươi triệu, bốn trăm mười tám nghìn, ba trăm hai mươi
tám đồng).

- Người có tài sản: Chi cục THADS huyện Lục Nam
Tài sản 3: Quyền sử dụng 369,1m2 đất (gồm 160m2 đất ở lâu dài và 209,1m2 đất vườn) và tài sản gắn liền với đất; địa chỉ thửa đất:

Thôn Xuân Phong, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cấp cho ông Tăng Văn Dư và bà Tô Thị Phượng. Giá khởi điểm: 674.333.000
đồng (Sáu trăm bảy mươi tư triệu,ba trăm ba mươi ba ba nghìn đồng)

- Người có tài sản: Chi cục THADS huyện Lục Nam
Tài sản 4: Quyền sử dụng diện tích 4629m2 đất có rừng trồng sản xuất (Diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

là 4752m2 , thời hạn sử dụng đến tháng 10/2043 và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất: Xóm Cũ, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang mang tên ông Triêu Văn Đại. Giá khởi điểm: 554.778.000 đồng (Năm trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm bảy mươi tám nghìn
đồng)

- Người có tài sản: Chi cục THADS huyện Lục Ngạn.
Đối tượng và cách thức tham gia đấu

giá: có trong hồ sơ đấu giá.
Bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá:

tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh
Bắc Nam

Tổ chức đấu gía: Hội trường Công ty
đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 01, đường
Nguyễn Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn
Thụ, TP Bắc Giang.

Hình thức, phương thức đấu giá: Cuộc
đấu giá tổ chức theo hình thức đấu giá bằng
bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu
giá hợp danh Bắc Nam. Số 38, Đ.Nguyễn
Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.528.818 – 0948.988.668.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC NAM 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản đấu giá: 01 xo ô tô con; nhãn hiệu HYUNDAI; số loại ELANTRA; màu trắng; BKS 28A-053.56; số

khung 41CAHN005845; số máy G4FGHU094192; Giấy đắng ký xe ô tô số 008470 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp
ngày 13/09/2017 đứng tên Trần Hải Đăng

2. Nguồn gốc của tài sản: Tài sản được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 430.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế,

phí và lệ phí đối với Nhà nước.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 86.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 18/5/2020 (Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác)
Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản như sau: 
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu
- Số tài khoản: 182883228 Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kinh Đô – PGD Văn Quán.
Nội dung chuyển khoản: Khách hàng ..... [ghi rõ họ tên khách hàng] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản ........ [ghi rõ tên tài sản]
5. Thời gian xem tài sản và xem giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Ngày 14/5/2020 và ngày 15/5/2020(trong giờ hành chính).
6. Địa điểm xem tài sản: Bãi xe Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
7. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/5/2020 đến 17h00 ngày 18/5/2020 (trong giờ hành chính). Phí mua hồ

sơ: 200.000 đồng/1 bộ
8. Hình thức và thủ tục đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp và theo thủ tục thông thường.
9. Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 18/5/2020.
10. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá trong cuộc đấu giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
11. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 09h30 ngày 21/5/2020.
12. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp phiếu trả giá và công bố giá: Công ty Đấu giá Hợp danh

Á Âu - Địa chỉ: B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.,

Điện thoại: (024) 66821313.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á ÂU 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu FORD; Số loại: TRANSIT; Màu sơn: Trắng; BKS: 36B-028.83, Số

khung: T4MFHAR61378; Số máy: RATORQ4D244L, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 041561 do Phòng Cảnh
sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02/08/2017 đứng tên ông Nguyễn Đức Dũng.

2. Nguồn gốc của tài sản: Tài sản được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế,

phí và lệ phí đối với Nhà nước.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 20/5/2020 (Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác)
Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản như sau: 
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu
- Số tài khoản: 182883228 Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kinh Đô – PGD Văn Quán.
Nội dung chuyển khoản: Khách hàng ..... [ghi rõ họ tên khách hàng] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản ........ [ghi rõ tên tài sản]
5. Thời gian xem tài sản và xem giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Ngày 18/5/2020 và ngày 19/5/2020 (trong giờ hành chính).
6. Địa điểm xem tài sản: Bãi xe Trường Sơn - Số 5 khu công viên cây xanh, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP.Hà Nộị.
7. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/5/2020 đến 17h00 ngày 20/5/2020(trong giờ hành chính). Phí mua hồ

sơ: 200.000 đồng/1 bộ
8. Hình thức và thủ tục đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp và theo thủ tục thông thường.
9. Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 20/5/2020.
10. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá trong cuộc đấu giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
11. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 09h00 ngày 23/5/2020.
12. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp phiếu trả giá và công bố giá: Công ty Đấu giá Hợp danh

Á Âu - Địa chỉ: B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.,

Điện thoại: (024) 66821313
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á ÂU 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
-  Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản (TS) đấu giá: 
(1) QSDĐ và TS gắn liền với đất tại thửa đất số: 514A; tờ bản đồ số: 4; diện tích: 261m2; hình thức sử dụng: riêng; mục đích sử dụng: đất

ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng: lâu dài; tại: Thôn Xâm Dương 3, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội; theo GCN QSDĐ QSH nhà ở và TS khác gắn
liền với đất số BP 131580; số vào sổ cấp GCN: CH 00345, do UBND huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cấp ngày 26/07/2013. Giá khởi điểm
(GKĐ): 1.280.000.000  VNĐ. Tiền đặt trước (TĐT): 130.000.000 VNĐ.

(2) Quyền sử dụng đối với thửa đất số 38, tờ bản đồ số 07, diện tích 1750m2; hình thức sử dụng: Riêng 1750m2; Chung : Không m2; mục
đích sử dụng: đất ở nông thôn 300m2, đất trồng cây lâu năm 1450m2; thời hạn sử dụng: lâu dài (ONT), tháng 4/2052 (LNK); tại: thôn Hạnh
Côn, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội. GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất số BB 333100, số vào sổ cấp GCN số 00001
do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 23/03/2010. GKĐ: 1.045.000.000 VNĐ. TĐT: 100.000.000 VNĐ.

- Giá khởi điểm của TS (1), (2) đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán TS đấu giá, thuế TNCN (nếu có). 
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà

Nội.
Thông tin chi tiết về các TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 25/05/2020 đối với (1), (2)

trong giờ hành chính tại CT Hà Thành. 
- Thời hạn đăng ký xem TS: Đến hết ngày 19/05/2020 đối với (1), (2) tại công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: ngày 20/05/2020 và 21/05/2020 đối với (1), (2) tại nơi có TS.  .
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: ngày 22/05/2020; 25/05/2020 và 26/05/2020 đối với (1), (2) (Bằng chuyển khoản).
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 27/05/2020 đối với (1), 10h30 ngày 27/05/2020 đối với (2)  tại trụ sở Công ty Hà Thành. Chi tiết

xin liên hệ: ĐT: 024.66809753.  
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

THÔNG BÁO
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá, bán đấu giá không thành

Căn cứ Quyết định thi hành án số 205/QĐ-CCTHADS ngày 16/11/2015, số 18/QĐ-CCTHADS ngày 01/10/2015, số
30/QĐ-CCTHADS ngày 05/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 06/06/2018 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Đồng Phú;

Căn cứ Thông báo về việc hết thời hạn bán đấu giá tài sản số 017/2020/TBHH ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Công
ty đấu giá hợp danh Sông Bé.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú thông báo cho ông Nguyễn Văn Dìa, bà Đỗ Thị Danh,
bà Nguyễn Thị Minh Ngân, bà Võ Thu Thủy và bà Trịnh Thị Tuyết biết trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc
được thông báo hợp lệ Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Hết thời hạn trên, nếu các
bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Đồng Phú sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

THÔNG TIN - QUảNG CÁO
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THÔNG BÁO
Tống đạt cho người vắng mặt tại nơi cư trú trên phương tiện thông tin đại chúng, về việc

thụ lý, giải quyết vụ án
Nội dung Thông báo tống đạt cho người vắng mặt tại nơi cư trú:
"Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thông báo: Nguyễn Thị Kim Cúc - Sinh năm: 1961; Nguyễn Thị Cúc Nhi - Sinh năm:

1986; Nguyễn Thị Cúc Nga - Sinh năm: 1999; Nguyễn Anh Phương - Sinh năm: 2000. Cùng địa chỉ: 394B/4 ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện nay Tòa án đã thụ lý giải quyết việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khởi kiện yêu cầu Nguyễn Thị
Kim Cúc, Nguyễn Thị Cúc Nhi, Nguyễn Thị Cúc Nga, Nguyễn Anh Phương và Nguyễn Thanh Phong liên đới trả số tiền tiền nợ vay vốn gốc
cùng tiền lãi tạm tính là 492.602.740 đồng (tạm tính đến ngày 03/12/2019). Ngân hàng yêu cầu bà Cúc, ông Phong, chị Nhi, chị Nga, anh
Phương thực hiện nghĩa vụ đảm bảo theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6510-LCL-201602636 ngày 01/12/2016 cho đến
khi trả xong khoản vay. 

Nay bà Cúc, chị Nhi, chị Nga, anh Phương ở đâu, đến Tòa án nhân dân huyện Lai Vung để giải quyết vụ án; Kể từ ngày đăng tin
nếu ông, bà, anh, chị không đến thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Thời gian giải quyết vụ án cụ thể như sau: 
- Tòa án mở Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 lúc 08 giờ 00 phút, ngày 15/9/2020;

lần 2 lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/10/2020.
- Tòa án mở phiên tòa xét xử vụ án lần 1 lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/10/2020; lần 2 lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/11/2020".

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO
“Tống đạt cho người vắng mặt tại nơi cư trú trên phương tiện thông tin đại chúng, về việc

thụ lý, giải quyết vụ án”
"Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thông báo: Lâm Thanh Tòng - Sinh năm: 1976; Nguyễn Kim Phượng -

Sinh năm: 1975; Lâm Thị Kim Hà - Sinh năm: 1995; Lâm Thanh Hữu - Sinh năm: 2001. Cùng địa chỉ: 598A/5 ấp Hòa Định, xã Vĩnh
Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện  nay Tòa án đã thụ lý giải quyết việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khởi kiện yêu
cầu Lâm Thanh Tòng; Nguyễn Kim Phượng; Lâm Thị Kim Hà; Lâm Thanh Hữu trả số tiền tiền nợ vay vốn gốc cùng tiền lãi
tạm tính là 804.638.889 đồng (tạm tính đến ngày 03/12/2019). Ngân hàng yêu cầu ông Tòng, bà Phượng, chị Hà, anh Hữu
thực hiện nghĩa vụ đảm bảo theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6510-LCL-201700267; 6510-LCL-201700268
ngày 24/01/2017 cho đến khi trả xong khoản vay. 

Nay ông Tòng, bà Phượng, chị Hà, anh Hữu ở đâu, đến Tòa án nhân dân huyện Lai Vung để giải quyết vụ án; Kể từ
ngày đăng tin nếu ông, bà, anh, chị không đến thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Thời gian giải quyết vụ án cụ thể như sau: 
- Tòa án mở Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 lúc 08 giờ 00 phút, ngày

15/9/2020; lần 2 lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/10/2020.
- Tòa án mở phiên tòa xét xử vụ án lần 1 lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/10/2020; lần 2 lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/11/2020".

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án

Căn cứ  Điều 39 khoản 2; Điều 43 Luật Thi hành án dân sự được  sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 24/2018/KDTM-ST ngày 28/12/2018  của Tòa án nhân dân quận Ba Đình,  thành phố Hà Nội; 
Căn cứ Quyết định thi hành án theo  đơn số: 12 /QĐ-CCTHADS ngày 26 /12/ 2019  và Quyết đinh thi hành án chủ động  số: 16/QĐ-CC-

THADS ngày 26/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm;
Theo nội dung các quyết định thi hành án nói trên thì Bà Trần Thị Vân có địa chỉ tại số 18 ngõ 127 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận

Ba Đình, thành phố Hà Nội, và  những người có quyền lợi nghĩa và vụ liên quan Công ty TNHH Toàn Thắng địa chỉ số 16 Hàng Tre, phường Lý
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đại diện là ông Nguyễn Văn Thắng; bà Đinh Thị Vóc địa chỉ: 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng,
quận Đống Đa, Hà Nội;  bà TrầnPhương Hoa có HKTT tại số 6 Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hiện ở  số 18 ngõ 127
phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và  ông Ngô Quang Bích, bà Nguyễn Thị Bích Vân hiện ở 15.03 Chung cư Xi
Riverview palace, số 190 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận II, thành phố Hồ Chí Minh; Ông Ngô Quang Bích, bà Nguyễn Thị Bích
Vân, bà TrầnPhương Hoa có nhà đất tại số: 21 Phan Chu Trinh (theo biên bản xem xét thẩm định giá là số  2/21 phố Phan Chu Trinh, phường
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ) có nghĩa vụ thi hành các khoản tiền sau: 

- Nộp: 145.654.518 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm
- Thanh toán nợ gốc: 14.590.000.000 đồng; Nợ lãi trong hạn: 2.707.187.161 đồng ; Nợ lãi quá hạn: 20.375.330.530 đồng tổng gốc và lãi

số tiền: 37.654.517.691  đồng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm thông báo cho Bà Trần Thị Vân; ông Ngô Quang Bích, bà Nguyễn Thị Bích Vân và  bà

TrầnPhương Hoa được biết trong thời hạn 10 (mười) ngày  kể từ ngày đăng báo công khai thông báo này và  những người có quyền lợi nghĩa
và vụ liên quan, phải đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm địa chỉ 50 phố Lý thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giải quyết việc
thi hành án và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.

Hết thời hạn đã thông báo trên Bà Trần Thị Vân; ông Ngô Quang Bích, bà Nguyễn Thị Bích Vân và  bà TrầnPhương Hoa và  những người
có quyền lợi nghĩa và vụ liên quan không liên hệ để giải quyết việc thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành áp
dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên xử lý  tài sản sau: Thửa đất số 700/1F, tờ bản đồ số H3 lập năm 1956  được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số AC 418528; MS:10105075508 do UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/5/2005 và chủ sở hữu tài sản gắn liền với
thửa đất tại số 21 phố Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mang tên ông (bà) ông Ngô Quang Bích, bà Nguyễn
Thị Bích Vân địa chỉ nhà đất theo biên bản xem xét thẩm định là số 2/21 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đã
ủy quyền ngày 16/8/2011 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tú) cho  bà  Trần Phương  Hoa có hộ khẩu thường trú tại số 6 Lý Đạo Thành,
phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hiện ở số 18 ngõ 127 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Tài sản nêu trên đã được
lập Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và  tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba lập ngày 16/8/2011 tại Văn phòng công chứng Nguyễn
Tú. Đến nay bà Trần Thị Vân đại diện bên vay Ngân hàng  TMCP Sài Gòn, Hà Nội để đảm bảo thi hành án.

Vậy Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm thông báo để Bà Trần Thị Vân; ông Ngô Quang Bích, bà Nguyễn Thị Bích Vân và  bà Trần
Phương Hoa và  những người có quyền lợi nghĩa và vụ liên quan biết để thực hiện.Nếu không thực hiện Chi cục Thi hành án sẽ giải quyết theo
quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án số 78/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 12 năm  2019 và Quyết định hành án số: 414/QĐ-CCTHADS
ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 03/QĐ-CCTHA ngày 05 tháng 5 năm  2020 của Chấp hành viên Chi cục thi hành
án dân sự huyện Chư Păh.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản
gắn liền trên đất của ông Ngô Anh Tuấn, địa chỉ: thôn 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên tài sản là Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất của ông
Ngô Anh Tuấn, địa chỉ: thôn 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Tài sản cưỡng chế kê biên gồm: 
+ Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận số CM403138, vào sổ cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS01665 , thửa đất số  C11,  tờ bản đồ số: khu quy hoạch tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư
Păh. Diện tích 178,5 m2 do UBND huyện Chư Păh cấp ngày 12 tháng 01 năm 2018 mang tên ông Vũ Hải Hà và bà Hoàng Thị Hương
Giang. Diện tích đất này đã được chuyển nhượng cho bà Trần Thị Dung theo hồ sơ số 149.CN.1123  ngày 18/5/2018, bà Trần Thị Dung
chuyển nhượng cho ông Ngô Anh Tuấn theo hồ sơ số 297.CN1898 ngày 27/7/2018.  Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa,
huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

+ Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số AB 951219, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H 00813, thuộc
thửa đất số: 104, tờ bản đồ số 02; diện tích 325 m2 do UBND huyện Chư Păh cấp ngày 28 tháng 3 năm 2005 cho ông Ngô Anh Tuấn.
Địa chỉ thửa đất: Khối phố 1,thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Tài sản trên đất: nhà ở, các công trình phụ và cây trồng;
Thời gian cưỡng chế: Vào lúc  8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2020
Địa điểm cưỡng chế :  Tổ dân phố 1 và khối phố 1 (nay là thôn 3), thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh
Dự trù chi phí cưỡng chế: ông Ngô Anh Tuấn phải chịu là 4.490.000đồng (Bốn triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng)
Yêu cầu ông Ngô Anh Tuấn có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và quyền thỏa thuận giá, tổ chức thẩm định giá,

tổ chức bán đấu giá
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 345/QĐ.CCTHADS ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Chi cục Trưởng chi cục Thi hành án dân

sự huyện châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: ……../QĐ.CCTHADS ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản của ông Nguyễn Huỳnh

Hát (Nguyễn Văn Hát) và bà Hứa Thị Út gồm: 
+ Quyền sử dụng đất số H00271 có diện tích 2.469m2 tại thửa đất số 977, tờ bản đồ số 03A, loại đất: Đất trồng cây lâu năm do

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A cấp ngày 20/9/2007, địa chỉ: ấp 5B, xã (Tân Thuận) nay là xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang. Phần đất này do bà Hứa Thị Út và Nguyễn Huỳnh Hát (Nguyễn Văn Hát) đứng tên chủ sử dụng.

+ Quyền sử dụng đất số H00273 có diện tích 132m2 tại thửa đất số 976, tờ bản đồ số 03A, loại đất: Đất ở tại nông thôn do Ủy
ban nhân dân huyện Châu Thành A cấp ngày 20/9/2007, địa chỉ: ấp 5B, xã (Tân Thuận) nay là xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh
Hậu Giang. Phần đất này do bà Hứa Thị Út và Nguyễn Huỳnh Hát (Nguyễn Văn Hát) đứng tên chủ sử dụng.

Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản.
Thời gian cưỡng chế:  08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5 năm 2020.
Địa điểm cưỡng chế: tại phần đất của bà Hứa Thị Út và Nguyễn Huỳnh Hát (Nguyễn Văn Hát); Cùng địa chỉ: ấp 5B, xã (Tân Thuận)

nay là xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Dự trù chi phí cưỡng chế bà Hứa Thị Út và ông Nguyễn Huỳnh Hát (Nguyễn Văn Hát) phải chịu là: 2.590.000đ (Hai triệu năm

trăm chín mươi ngàn đồng).
Yêu cầu ông Nguyễn Văn Hát (Nguyễn Huỳnh Hát) và bà Hứa Thị Út có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để chứng kiến việc

cưỡng chế, kê biên tài sản và yêu cầu các bên thực hiện việc thỏa thuận giá, lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kê biên tài sản nếu ông Nguyễn Văn Hát (Nguyễn Huỳnh Hát) và bà Hứa Thị Út

và ông Phạm Văn Thông (ủy quyền cho bà Phạm Thị Nhật Anh không thỏa thuận được về giá tài sản, không lựa chọn tổ chức
thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá thì Chấp hành viên sẽ ký hợp đồng dịch vụ tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá theo
quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2019/DS-ST ngày 14/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 235/QĐ-CCTHADS ngày 13/01/2020 và số 276/QĐ-CCTHADS ngày 24/02/2020 của Chi

cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 19/QĐ-CCTHADS ngày 25/3/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Chư Pưh,

tỉnh Gia Lai.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản đối với ông Đỗ Quốc Việt

và bà Trà Thị Thúy Hậu - Địa chỉ: Thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Bằng biện pháp kê biên, xử lý tài sản gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 285,0m2 trong đó: Đất ở 100,0m2, đất trồng cây lâu năm

185,0m2, thời hạn sử dụng đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến tháng 4/2051, thuộc thửa đất số 317, tờ bản đồ số 9, theo Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 624673 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
cấp cho ông Đỗ Quốc Việt và bà Trà Thị Thúy Hậu cấp ngày 23/12/2015, địa chỉ thửa đất toạ lạc tại thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư
Pưh, tỉnh Gia Lai. Số vào sổ cấp GCN: CS03325.

Thời gian cưỡng chế: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2020. 
Địa điểm cưỡng chế: Thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 
Dự trù chi phí cưỡng chế: Ông Việt, bà Hậu phải chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế kê biên dự kiến 5.250.000 đồng và các chi phí

phát sinh gồm chi phí thuê tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản kê biên, chi phí giao nhận tài sản kê biên khi bán đấu giá
thành, các loại thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu ông Việt, bà Hậu có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu. Nếu ông, bà vắng mặt không có lý do chính đáng, Chi cục
THADS huyện Chư Pưh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

THÔNG BÁO
Về việc tìm chủ sở hữu tài sản

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án có
nội dung thông báo tìm chủ sở hữu tài sản cụ thể như sau:

Thông báo trong 30 (ba mươi) ngày đối với tài sản:
01 (một) xe máy hiệu WAYMAN màu xanh, biển số 60L2-9510 có số máy FMH-3-10469507, số khung H0021A-003108 (CHV Ấn).
Thông báo trong thời hạn 60 ngày đối với các tài sản:

01 (một) Xe gắn máy màu xanh ghi, biển số 60L2-0045, số máy Zs150FMG282B00867; số khung VFMDCG022FM001867
(CHV Danh).

Thông báo thời hạn 2 (hai) tháng (60 ngày) đối với tài sản:
01 (một) chiếc xe mô tô hiệu Nouvo mang BS: 54P2-1764 (CHV Phương).
01 (một) xe máy biển số 52Z9-1200 (CHV Danh).
Thông báo thời hạn 3 (ba) tháng (90 ngày) đối với tài sản:
01 (một) xe máy hiệu Ware, số máy: chưa rõ, số khung: RRHWCH8RH6A004364 (CHV Kim).
Ai là chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản trên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, địa chỉ: số 1 Tân Phú, phường Tân

Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (SĐT: 02854.160.248). Quá thời hạn thông báo nếu không có người đến nhận, Chi cục Thi hành án
dân sự Quận 7 thực hiện thủ tục hoàn trả, bàn giao và sung công, tiêu hủy theo quy định.

CHI CỤC THADS QUẬN 7, TP.HCM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau: 
Tài sản đấu giá: 
- Tài sản 1: Quyền sử dụng 92m2 đất tại thửa đất số: 8, tờ bản đồ số: -/-, tại địa chỉ: Khu Gò Sỏi, Xóm Cời, phường Trung Sơn Trầm,

thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA
581789, số vào sổ cấp GCN: CH00097 do UBND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội cấp ngày 13/04/2011. Chuyển nhượng cho ông Hoàng
Xuân Hiển và bà Lê Thị Bích Thủy ngày 01/11/2018.

Giá khởi điểm: 988.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/hồ sơ.
- Tài sản 2: Quyền sử dụng 96m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 24, tờ bản đồ số: -/-, tại địa chỉ: Khu Gò Sỏi, Xóm Cời,

phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số CP 148259, số vào sổ cấp GCN: CS-ST 09665 do Sở TN&MT thành phố Hà Nội cấp ngày 17/12/2018 đứng tên
ông Hoàng Xuân Hiển và bà Lê Thị Bích Thủy.

Giá khởi điểm: 722.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ.
Giá các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các

loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản; chi phí
công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thực hiện thủ tục giải chấp; thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (nếu
có). 

2. Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Số 28 Cát Linh, phường Cát Linh, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian đăng ký xem tài sản; xem tài sản; xem giấy CNQSDĐ và tài liệu liên quan: Từ ngày 21/5/2020 đến ngày 22/5/2020. 
- Địa điểm xem tài sản: Tại địa chỉ các thửa đất trên.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 26/5/2020 tại trụ sở Công ty.
- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng

ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- Thời gian nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/5/2020 đến trước 16h00 ngày 27/5/2020.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: - Tài sản 1: 08h30 ngày 29/5/2020; - Tài sản 2: 10h00 ngày 29/5/2020; tại trụ sở Công ty

Đấu giá hợp danh Thành Hưng.
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc)
Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Hưng. 
Địa chỉ: Số 22 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02462.861.568. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH HƯNG 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm (Địa chỉ: Tầng 4, số 78 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu

Giấy, thành phố Hà Nội).
2. Tổ chức có tài sản bán đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CT5B

đường Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: vào hồi 09 giờ 00 ngày 27/5/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm.
4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 182, tờ bản đổ số 21 tại địa chỉ Tổ 1, thị trấn Cầu Diễn,

huyện Từ Liêm (nay là Tổ dân phố số 1, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), TP Hà Nội.
- Nơi có tài sản bán đấu giá: thửa đất số 182, tờ bản đổ số 21 tại địa chỉ Tổ 1, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm (nay là Tổ dân phố

số 1, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), TP Hà Nội. 
5. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước:
- Giá khởi điểm của tài sản: 3.355.128.000 đ (Ba tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, một trăm hai mươi tám nghìn đồng)..
Mức giá trên chưa bao gồm phí công chứng, các loại phí, lệ phí, thuế có liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài

sản theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản chịu trách nhiệm đăng ký sang tên và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan
này.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản, tương ứng với 671.025.600 đ (Sáu trăm bảy mươi mốt triệu, không trăm hai mươi
lăm nghìn, sáu trăm đồng)/01 hồ sơ. 

Khoản tiền này được nộp bằng hình thức chuyển khoản vào một trong các ngày 22, 25 và 26/5/2020 vào tài khoản của Công ty
đấu giá hợp danh Minh Tâm.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 24/5/2020.
- Địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 24/5/2020.
- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và không thuộc các đối tượng không được

đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm.
Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên để được

hướng dẫn cụ thể. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH TÂM

THÔNG TIN - QUảNG CÁO
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XUẤT BẢN TỪ NĂM  1985

lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh,
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 * Fax: (024) 37245178 *
Email: baoplvn2014@gmail.com.
lGPXB số 86/GP-BTTTT ngày 06/03/2014 do
Bộ TTTT cấp.
lGiấy phép sửa đổi, bổ sung số 290/GP-
BTTTT ngày 22/9/2014 do Bộ TTTT cấp
lThiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
l In tại Cty TNHH một thành viên In báo Hà Nội
Mới, Cty In Ba Đình.

lCơ quan đại diện:
TP HCM: Tầng 3 số 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TP HCM  
* ĐT: (028) 38181281 * Fax: (028) 38181282 
* Email: plvnvp2@gmail.com
TP Cần Thơ: 109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh
Kiều, TP.Cần Thơ * ĐT/Fax: (0292) 3819009 
* Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc:
Số 10 đường Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. *ĐT: 0973465555
Miền Trung và Tây Nguyên:  Số 4 Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku, tỉnh Gia
Lai. ĐT: (0269) 3658888 *Fax:  (0269) 365 7777 
* Email: mientrungplvn@gmail.com

lVăn phòng đại diện Báo PLVN:
Bắc Miền Trung: Số 43 đường Dương Văn Nga, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An. 
ĐT: 0916.635.077 * Email: ngotoanbc@gmail.com; Quảng Ninh: Số 701 đường Nguyễn
Văn Cừ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh * ĐT: 0912 181122; Thừa Thiên
- Huế: Số 22 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên -
Huế. *ĐT: 0903029099; Đà Nẵng: Số 93 đường Dương Chí Trạch, phường An Hải Bắc,
quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng * ĐT: 0904359697 *Email:  vuhung.plvn@gmail.com; Đồng
Nai: Số 134 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai * ĐT:
0918442754; Kiên Giang: Số 916 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá,
tỉnh Kiên Giang * ĐT: 0905555722; Phú Thọ: Số 2747 đường Hùng Vương, phường
Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ *ĐT: 0968699633

MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                              Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

lPhó Tổng Biên tập:
TRẦN ĐỨC VINH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giảm giá tài sản (lần 3)

CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật thi hành án dân sự năm

2008; được sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Quyết định số: 02/2018/KDTM-ST ngày 07/9/2018 của

Tòa án nhân dân huyện Long Phú;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 91/QĐ-CCTHADS ngày

10/10/2018 và số 441/QĐ-CCTHADS ngày 13/3/2019 của Chi cục
Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú.

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 17/QĐ-CCTHADS
ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Long Phú;

Căn cứ Thông báo về việc không có người đăng ký tham gia đấu
giá để mua tài sản số 156/TB-CTĐGHDTS ngày 21 tháng 4 năm 2020
của Công ty đấu giá Hợp Danh Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả
giá hoặc bán đấu giá không thành số 121/TB-CTĐGHDTS ngày 24
tháng 4 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú;

Xét thời hạn thỏa thuận về mức giảm giá tài sản đã hết mà
đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức
giảm giá,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm giá tài sản của ông Lâm Xuân Lộc và bà Lâm Thị

Hồng Vân ngụ ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh
Sóc Trăng. 

Tài sản giảm giá gồm: 
I. Thửa đất số 495, tờ bản đồ số 07 có diện tích 2.577,1 m2. Mục

đích sử dụng: đất ở 300m2 + đất trồng cây lâu năm (CLN). Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số BV 375954 do UBND huyện Long Phú cấp
ngày 04/11/2014 do ông Lâm Xuân Lộc và bà Lâm Thị Hồng Vân đứng
tên. Tài sản gắn liền với đất:

1. Nhà chính: có diện tích 149,58m2. Nhà sau: có diện tích
31,53m2. Mái che có diện tích (18 x 4.45) = 7.83m2. Sân có diện tích
(9,2 x 14) = 128.8m2. Hệ thống lò sấy có diện tích (13 x 24) + (2,7 x
13,2) = 347,64 m2. Hệ thống lò sấy lúa có diện tích (17x5,25) =
89,25m2. Hàng rào có diện tích (24x1,5m) = 36m2  kết cấu trụ bê tông
cốt thép, tường xây lửng khung lưới sắt.

2. Cây trồng có trên đất gồm:
- Dừa A: 16 cây (loại dừa thường).
- Cau A: 36 cây.
Giá khởi điểm: 561.853.319 đồng.
Mức giảm giá là: 9%.
Còn lại là: 511.286.520 đồng (Năm trăm mười một triệu, hai trăm

tám mươi sáu ngàn, năm trăm hai mươi đồng).
II. Thửa đất số 682, tờ bản đồ số 07 có tổng diện tích: 3.162,4m2.

Mục đích sử dụng: đất ở 300m2 + đất trồng cây lâu năm (CLN). Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 909838 do UBND huyện Long
Phú cấp ngày 21/01/2008 do ông Dương Văn Khoa và bà Lâm Thị Anh
Đào đứng tên. Tài sản gắn liền với đất: 

1. Nhà chính có diện tích (9,9 x 6) = 59,4m2. Nhà sau: có diện tích

(11,1 x 4,35) + 1,8 x 8,4) = 63,4m2. Nhà tạm có diện tích (3,7 x 5,15) =
19,05m2. Mái che có diện tích (1,5 x 12) = 18m2. Chuồng trại diện tích
(7,3 x 4,4m) = 32,12m2 diện tích (4,5 x 3,4m) = 15,3m2. Sân có diện
tích (7,3 x 6,2) = 45,26m2. 

2. Cây trồng có trên đất: Dừa, Cau, Mít, Tre
Giá khởi điểm: 326.215.207 đồng.

Mức giảm giá là: 9%.
Còn lại là: 296.855.838 đồng (Hai trăm chín mươi sáu triệu, tám

trăm năm mươi lăm ngàn, tám trăm ba mươi tám đồng).
III. Thửa đất số 480, tờ bản đồ số 07 có diện tích theo giấy là

6.025,0m2. Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm. Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số AL 739610 do UBND huyện Long Phú cấp ngày
04/01/2008 do ông Lâm Xuân Lộc và bà Lâm Thị Hồng Vân đứng tên.
Thửa đất này được chia làm 02 phần gồm:

- Phần 1 (Lâm Anh Ngọc): có diện tích 2.815,8m2. Mục đích sử
dụng: đất trồng cây lâu năm. Cây trồng có trên đất gồm: Dừa, Cau, Vú
sữa, Xoài, Nhãn, Chuối.

Giá khởi điểm: 178.705.719 đồng.
Mức giảm giá là: 9%.

Còn lại là: 162.622.204 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, sáu
trăm hai mươi hai ngàn, hai trăm lẻ bốn đồng).

- Phần 2 (Lâm Anh Thế): có diện tích 3.580,4m2. Mục đích sử
dụng: đất trồng cây lâu năm. Cây trồng có trên đất gồm: Dừa, Cau,
Xoài, Chuối.

Giá khởi điểm: 245.673.917 đồng.
Mức giảm giá là: 9%.
Còn lại là: 223.563.264 đồng (Hai trăm hai mươi ba triệu, năm

trăm sáu mươi ba ngàn, hai trăm sáu mươi bốn đồng).
IV. Thửa đất số 700, tờ bản đồ số 07 có diện tích 1.986,4m2. Mục

đích sử dụng: đất trồng lúa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
AL 739609 do UBND huyện Long Phú cấp ngày 04/01/2008 do ông
Lâm Xuân Lộc và bà Lâm Thị Hồng Vân đứng tên. 

Giá khởi điểm: 66.947.330 đồng.
Mức giảm giá là: 9%.
Còn lại là: 60.922.070 đồng (Sáu mươi triệu, chín trăm hai mươi

hai ngàn, không trăm bảy mươi đồng).
V. Thửa đất số 814, tờ bản đồ số 07 có diện tích 7.327,7m2. Mục

đích sử dụng: đất trồng lúa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
AK 871371 do UBND huyện Long Phú cấp ngày 26/12/2007 do ông
Dương Văn Khoa và bà Lâm Thị Anh Đào đứng tên. 

Giá khởi điểm: 317.892.518 đồng.
Mức giảm giá là: 9%.
Còn lại là: 289.282.191 đồng (Hai trăm tám mươi chín triệu, hai

trăm tám mươi hai ngàn, một trăm chín mươi mốt đồng).
Giá khởi điểm tổng giá trị tài sản là: 1.544.532.087 đồng (Một tỷ,

năm trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi hai ngàn, không
trăm tám mươi bảy đồng).

Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những
người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS HUYỆN LONG PHÚ,
TỈNH SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án số 37/2019/DS-ST ngày 09/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 145/QĐ-CCTHA ngày 08/01/2020; quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành

án số 12/QĐ-CCTHA ngày 27/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 44/QĐ-CCTHADS ngày 27/4/2020của

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, TP Hà Nội,
Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, TP Hà Nội sẽ tiến hành cưỡng chế đối với ông Nguyễn Văn Khai, bà Phạm Thị

Bình ( địa chỉ: Số 591D Quang Lãm, tổ 4 ( nay tổ 5 ), phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội ).
Bằng biện pháp: Kê biên Quyền sử dụng đất, diện tích 74,1 m² và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 135C, tờ bản đồ số

04; địa chỉ thửa đất: Quang Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 051623, số vào sổ cấp GCN: CH-01835 do UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội
cấp ngày 06/4/2015 mang tên ông Nguyễn Văn Khai và xử lý tài sản gắn liền trên đất cùng với QSDĐ nêu trên.

Thời gian cưỡng chế: 9 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5 năm 2020 ( thứ năm).
Địa điểm cưỡng chế: Thửa đất số 135B, tờ bản đồ số 04; tại địa chỉ số 591D Quang Lãm, tổ 4 ( nay tổ 5 ), phường Phú Lãm, quận

Hà Đông, TP Hà Nội.
Dự trù chi phí cưỡng chế ông Nguyễn Văn Khai, bà Phạm Thị Bình phải chịu là: 3.800.000 ( Ba triệu tám trăm nghìn đồng ).
Yêu cầu ông Nguyễn Văn Khai; bà Phạm Thị Bình và đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Việt Thịnh Vượng có mặt

đúng thời gian, địa điểm nêu trên.
CHI CỤC THADS QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, Điều 110, Điều 111, Điều 112  Luật Thi hành án dân sự;  
Căn cứ Bản án số 37/2019/DS-ST ngày 09/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 145/QĐ-CCTHA ngày 08/01/2020; quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 12/QĐ-

CCTHA ngày 27/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Xét thấy ông Nguyễn Văn Khai; bà Phạm Thị Bình có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cưỡng chế kê biên đối với: Ông Nguyễn Văn Khai; bà Phạm Thị Bình ( địa chỉ: Số 591D Quang Lãm, tổ 4, phường Phú Lãm,

quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Tài sản kê biên, xử lý gồm:
- Quyền sử dụng đất, diện tích 74,1 m² và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 135C, tờ bản đồ số 04; địa chỉ thửa đất: Quang Lãm,

phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất số BY 051623, số vào sổ cấp GCN: CH-01835 do UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội cấp ngày 06/4/2015 mang tên ông Nguyễn Văn Khai.

- Xử lý tài sản gắn liền trên đất cùng với QSDĐ nêu trên.
Tạm giao cho ông Nguyễn Văn Khai; bà Phạm Thị Bình quản lý, khai thác, sử dụng đến khi có quyết định của Chi cục Thi hành án dân

sự quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI


