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tăng trọng tráCh Cho Cơ quan phòng Chống
thaM nhũng, tiêu CựC

Địa phương phòng, chống dịch:

quyết sách đáp ứng đòi hỏi bức thiết
từ cuộc sống

hi cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực
của Đảng và Nhà nước đã trở thành yêu cầu cấp
bách, không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì việc bổ
sung thẩm quyền cho các cơ quan có chức năng phòng
chống tham nhũng, tiêu cực được đánh giá là cần thiết,
kịp thời, đáp ứng đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống.
(Trang 7)

chào ngày mới

Nhất quán và thống nhất
hành động

T

rong tuần này, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV
khai mạc (dự kiến ngày 20/10). Tuần trước, các
ĐBQH đã tiếp xúc cử tri, UBTVQH đã họp phiên thứ
4, cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp.
(Trang 2)

nhân tố tích cực trong giảm nghèo
bền vững

P

Trợ giúp pháp Lý:

hát triển qua 24 năm với 2 lần xây dựng Luật và
hoàn thiện thể chế, có thể nói rằng trợ giúp pháp
lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách là một
trong những nhân tố tích cực trong công tác giảm
nghèo bền vững tại Việt Nam.
(Trang 5)
Chương trình bình Chọn,
tôn vinh “gương sáng pháp luật”

lKiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát phòng chống dịch.

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm minh chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng
chống dịch covid-19 khi chủ trì cuộc họp toàn quốc với các địa phương về kết quả bước
đầu phòng chống dịch ngày 17/10.

Miền trung ngập lụt, sạt lở do mưa lũ

(Trang 3)

D

“thủ lĩnh” sáng tạo trong lĩnh vực
tư pháp Đồng tháp
Bà Lê Thị hồng phượng:

o ảnh hưởng của không khí
lạnh tăng cường, kết hợp với
dải hội tụ nhiệt đới đã gây ra mưa
lớn tại các tỉnh miền Trung và Tây
Nguyên, một số nơi đã xảy ra ngập
lụt cục bộ, sạt lở đất; nhiều người
thương vong và mất tích.

T

(Trang 8)

ừ khi còn công tác ở Hội đồng nhân dân tỉnh
Đồng Tháp với cương vị Trưởng ban Pháp chế,
bà Lê Thị Hồng Phượng đã được đánh giá cao trong
công tác “gác cổng” pháp lý. Từ tháng 12/2018, khi
được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư
pháp Đồng Tháp, bà Phượng tiếp tục phát huy thế
mạnh, không ngừng sáng tạo.
(Trang 6)
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Không để lỡ nhịp phục hồi kinh tế

T

ại Hội nghị đánh giá kết quả công
tác phối hợp giữa Chính phủ và
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
năm 2021 và triển khai phương hướng,
nhiệm vụ năm 2022 diễn ra cuối tuần qua,
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, sự
phối hợp giữa Chính phủ và TLĐLĐ Việt
Nam đã phát huy hiệu quả, góp phần hoàn
thành nhiệm vụ chính trị của mỗi bên; bảo
vệ quyền lợi người lao động; đặc biệt là góp
phần vào thành quả chung của cả nước
trong phòng, chống dịch Covid-19, vừa
phát triển kinh tế - xã hội.
Về trọng tâm công tác phối hợp thời
gian tới, Thủ tướng cho rằng mỗi bên cần
nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và
thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình
phối hợp giữa hai bên, gắn với xây dựng

giai cấp công nhân hiện đại, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng. Trước mắt, phải thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19, vừa phòng, chống dịch thành công, vừa
mau chóng khôi phục và thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm
vụ khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi
cung ứng lao động, sớm đưa người lao
động trở lại doanh nghiệp sản xuất an
toàn, Thủ tướng nêu nhiều giải pháp cụ
thể như bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội,
bảo vệ, nâng cao lợi ích (cả vật chất và
tinh thần) chính đáng và hợp pháp của
người lao động; xây dựng chương trình
nâng cao tay nghề cho người lao động và
công nhân, đi đôi với phát triển sản xuất

kinh doanh để tạo công ăn việc làm ổn
định… Thủ tướng giao Bộ Lao độngThương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp
với TLĐLĐ và các cơ quan khác triển
khai cụ thể các nhiệm vụ này.
Thủ tướng đề nghị các cấp Công đoàn
tiếp tục phát động, triển khai các phong trào
thi đua vượt khó, “Lao động giỏi, lao động
sáng tạo”, “Năng suất cao, chất lượng tốt”,
“Mỗi người làm việc bằng hai” cùng cả
nước phòng chống dịch, phục hồi kinh tế,
tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, dứt khoát
không để lỡ nhịp, không để nước ta tụt
hậu… Công đoàn phải là một kênh tham
gia triển khai một trong ba khâu đột phá
chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực cho
đất nước, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất
lượng cao. THỤC QUYÊN

3 Bộ phối hợp xác thực thông tin tiêm chủng

B

ộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và
Truyền thông (TT&TT) vừa phối hợp
tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa
phương quán triệt một số nội dung về
tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và
giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu
tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân
cư. Hội nghị kết nối đến 11.000 điểm
cầu trên toàn quốc.
Để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính
phủ, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, biết tình trạng

tiêm chủng của mỗi người dân hết sức quan
trọng, do đó 3 Bộ gồm Y tế - Công an TT&TT đã thống nhất cùng triển khai một
kế hoạch để quản lý tiêm chủng trên
phạm vi toàn quốc và xác thực thông tin
về tiêm chủng một cách chính xác để
vừa phục vụ phòng, chống dịch, vừa
phục vụ việc đi lại và tham gia các hoạt
động khác của người dân”.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an
Nguyễn Duy Ngọc giao nhiệm vụ liên

Đã gia hạn 78.840 tỷ đồng
tiền thuế, tiền thuê đất

T

heo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến 1/10/2021
có 139.003 đơn đề nghị gia hạn, trong đó có
119.527 DN, tổ chức; 19.476 cá nhân.Tổng số thuế,
tiền thuê đất được gia hạn là 78.840 tỷ đồng. Trong
đó, thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 3 đến hết
tháng 8/2021, quý I, quý II/2021 của DN, tổ chức là
44.740 tỷ đồng; tiền tạm nộp thuế thu nhập DN
(TNDN) quý I, quý II/2021 của DN, tổ chức được
ước tạm tính bằng 40% số thuế TNDN phát sinh
phải nộp theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và
bằng 31.323 tỷ đồng; thuế GTGT, thu nhập cá nhân
của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 329 tỷ
đồng; tiền thuê đất là 2.448 tỷ đồng. TÔ TÔ

quan đến việc xác thực tiêm chủng cho
từng đơn vị của ngành Công an phối hợp
với ngành Y tế và TT&TT; đồng thời nhấn
mạnh đơn vị nào không thực hiện nhiệm
vụ được giao phải chịu trách nhiệm trước
lãnh đạo Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ
TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng giao
nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong
việc phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Công an
để đảm bảo thực hiện tiến độ nhập liệu, xác
thực tiêm chủng. DOÃN SƠN

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm

T

hông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, Bộ Xây dựng
cho biết, một số chỉ tiêu cơ bản của ngành đã đạt kết quả tích cực. Cụ
thể: Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 40,5%; tỷ lệ dân cư khu vực thành thị
được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 90,8% (tăng
0,8% so với cùng kỳ năm 2020); tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn
17,8% (giảm 0,2% so với cùng kỳ).
Trong tháng 9/2021, chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản tại một
số tỉnh, thành phố lớn về cơ bản không có biến động về giá so với quý II2021. Tuy nhiên, chỉ số giá xây dựng 9 tháng năm 2021 tăng 3,65% so với
cùng kỳ năm 2020.
Về sản lượng tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu 9 tháng năm
2021: Xi măng tiêu thụ ước đạt khoảng 77,2 triệu tấn, tăng khoảng 4,5% so
với cùng kỳ năm 2020; sứ vệ sinh khoảng 11,5 triệu sản phẩm, giảm khoảng
12%; gạch ốp lát khoảng 315 triệu mét vuông, giảm khoảng 12%. T.K

Nhất quán và thống nhất hành động

T
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TIN VẮN
l Tại thành phố Đà Nẵng vừa
diễn ra Lễ bàn giao 4 bộ hài cốt quân
nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
ở Việt Nam. Hoạt động tìm kiếm hài
cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến
tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân
đạo giữa hai Chính phủ Việt Nam và
Mỹ. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ
156 kể từ năm 1973. BẢO AN
lUBND TP Hà Nội vừa ban
hành Quyết định số 4445/QĐ-UBND
về việc ban hành Chuyên đề số 11
“Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chuyên
đề xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải
pháp gồm nâng cao trách nhiệm của
cơ quan, đơn vị, trước hết là người
đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc
triển khai, thực hiện kê khai, kiểm soát
tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức
của cán bộ, công chức, viên chức về
công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu
nhập; nâng cao chất lượng kê khai tài
sản, thu nhập; thực hiện có hiệu quả
công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.
TUỆ MINH
l Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đơn vị này chính thức
khôi phục đường bay thường lệ giữa
Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí
điểm từ ngày 18/10 - 20/10. Cụ thể,
Vietnam Airlines sẽ khai thác mỗi
ngày 01 chuyến bay từ Hà Nội đi
Cần Thơ và ngược lại. Chuyến bay
khởi hành từ Hà Nội lúc 10h00 và từ
Cần Thơ lúc 13h05. Hành khách đi
máy bay cần lưu ý đáp ứng các điều
kiện về phòng, chống dịch của nhà
chức trách. MINH HỮU

HẢI PHÒNG:

Tạo môi trường
thông thoáng
cho hoạt động
xuất nhập khẩu

C

CHÀO NGÀY MỚI

rong tuần này, Kỳ họp thứ 2 Quốc
hội (QH) khóa XV khai mạc (dự
kiến ngày 20/10). Tuần trước, các
ĐBQH đã tiếp xúc cử tri, UBTVQH đã
họp phiên thứ 4, cho ý kiến về báo cáo
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và
nhân dân gửi đến kỳ họp. Cử tri và nhân
dân vui mừng về thành công của Hội
nghị TƯ4 (khóa XIII) với các quyết sách
quan trọng tiếp tục xây dựng chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị; quyết sách
về phòng, chống, thích ứng an toàn với
dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát
triển kinh tế...
Dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 đã cơ
bản được kiểm soát. Tuy nhiên, cử tri
mong muốn các cấp, các ngành, tập thể,
cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc nhìn
thẳng vào sự thật, rút kinh nghiệm sâu
sắc về chỉ đạo chưa sát với thực tiễn,
thiếu thống nhất, những việc lúng túng,
chậm trễ, bị động…
Không chỉ rút kinh nghiệm thời gian
tập trung chống dịch, mà ngay cả lúc
này, khi đất nước chuyển sang trạng thái
“bình thường mới”. Đầu tuần trước,
Chính phủ đã ban hành Nghị định
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128/NĐ-CP của Chính phủ thay thế tạm
thời các Chỉ thị 15, 16 và 19; tuy nhiên,
mỗi tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung
ương mỗi nơi làm một kiểu. Báo chí đã
nêu rất nhiều quy định trái khoáy cản trở
hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại
của nhân dân.
Thế nên, tại cuộc họp trực tuyến toàn
quốc với các địa phương về những kết
quả bước đầu của công tác phòng chống
dịch trong đợt dịch thứ 4 từ ngày
27/4/2021 đến nay vào hôm qua (17/10),
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khi
thực hiện quy định tạm thời về thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả
dịch bệnh, các địa phương không được
quy định trái với quy định chung, nếu
thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm
hơn quy định chung thì phải báo cáo
Trung ương.
Mặc dù đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản
ổn định, lạm phát được kiểm soát, các
cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được
bảo đảm, song BCĐ quốc gia về phòng
chống dịch Covid-19 đánh giá đợt dịch
lần thứ 4 đã tác động hết sức nghiêm
trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống

̛ ng sâu sắc mọi
của nhân dân; ảnh huở
mặt kinh tế - xã hội của đất nước; đặc
biệt làm đình trệ hoạt động sản xuất, tác
động tiêu cực đến việc làm, đời sóng
người lao động.
Đúng như cử tri phản ánh, BCĐ đã
chỉ ra các hạn chế về chỉ đạo điều hành
ở các cấp có nơi, có lúc còn lúng túng,
chưa thống nhất, bị động; chỉ đạo thực
hiện một số biện pháp cụ thể có lúc nóng
vội, thiếu nhất quán, công tác dự báo,
quy định có lúc chưa sát thực tiễn.
Đây là lúc, dưới sự điều hành của
Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương
phải phối hợp chặt chẽ và thống nhất
khi áp dụng các biện pháp quản lý,
kiểm soát dịch bệnh. Không thể để xảy
ra việc ban hành các biẹn̂ pháp trái với
quy định của Trung uơ n̛ g, nhất là trong
hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa,
để xảy ra ách tắc cục bộ. Mục tiêu cao
nhất bây giờ là hỗ trợ doanh nghiệp,
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
phục hồi, phát triển kinh tế; đồng thời
đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.
NGÔ ĐỨC HÀNH

ục Hải quan Hải Phòng và Công ty Cổ
phần Cảng Hải Phòng vừa ký kết quy
chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm
tra, giám sát hải quan.
Theo đó, việc ký kết quy chế phối hợp
nhằm quy định trách nhiệm và quan hệ phối
hợp giữa Cục Hải quan Hải Phòng và Công
ty Cổ phần Cảng Hải Phòng trong việc quản
lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập
khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất
nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực kho bãi,
cảng của Công ty Cổ phần Cảng Hải
Phòng cùng các Chi nhánh góp phần
đảm bảo quản lý, lưu thông hàng hóa qua
Cảng thuận lợi và thực hiện đúng các
quy định của pháp luật.
Quy chế phối hợp quy định 15 nội dung
thuộc trách nhiệm Công ty Cổ phần Cảng
Hải Phòng và 8 nội dung thuộc trách nhiệm
của Cục Hải quan Hải Phòng cùng 5 nội
dung phối hợp cụ thể.
Ông Nguyễn Duy Ngọc - Cục trưởng
Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, việc triển
khai Quy chế phối hợp sẽ đảm bảo tạo thuận
lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và
quá cảnh trên cơ sở đoàn kết, hỗ trợ, đảm
bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan
và chế độ bảo mật thông tin theo quy
định của pháp luật. Những vướng mắc
phát sinh trong quá trình phối hợp phải
được lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền
của hai bên trao đổi thống nhất trên cơ
sở các quy định và yêu cầu nghiệp vụ
của hai bên. THÙY LINH

THờI Sự
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Thống nhất, xuyên suốt
từ Trung ương xuống
địa phương
Thủ tướng nêu rõ, trong bối
cảnh tình hình dịch bệnh được
kiểm soát cơ bản trên phạm vi
toàn quốc, chúng ta đang từng
bước chuyển sang giai đoạn mới.
Ngày 11/10 vừa qua, Ban Chỉ đạo
Quốc gia và Chính phủ đã thống
nhất ban hành Nghị quyết 128
quy định tạm thời về thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu
quả dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban
hành hướng dẫn chuyên môn y tế
thực hiện quy định này.
Nhiều tỉnh, thành phố đã nới
lỏng giãn cách xã hội, chuyển
từng bước sang thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả
dịch Covid-19. Bên cạnh đó, vẫn
còn một số nơi chưa làm theo
đúng quy định chung, thực hiện
khác nhau, tạo ách tắc, vướng mắc
không cần thiết, gây phiền hà cho
nhân dân. Thủ tướng nêu rõ tinh
thần chung là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện thống nhất, xuyên
suốt từ Trung ương tới địa
phương, các địa phương áp
dụng linh hoạt, sáng tạo nhưng
không được quy định trái với
quy định của Trung ương, nếu
thực hiện các biện pháp cao
hơn, sớm hơn quy định chung
thì phải báo cáo cấp trên.
Theo báo cáo của Ban Chỉ
đạo, đợt dịch thứ 4 với biến chủng
Delta lây lan nhanh, mạnh, diễn
biến hết sức phức tạp, kéo dài trên
nhiều địa phương; các ca lây
nhiễm tăng nhanh trong thời gian
ngắn, vượt hơn nhiều so với dự
báo. Dịch bệnh đã tác động hết
sức nghiêm trọng đến sinh mạng,
sức khỏe, đời sống của nhân dân
và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt
kinh tế - xã hội của đất nước; đặc
biệt làm đình trệ hoạt động sản
xuất, tác động tiêu cực đến việc
làm, sinh kế, tâm lý của nhân dân,
nhất là người lao động, cộng đồng
doanh nghiệp. Dịch bệnh tăng
nhanh trong khoảng thời gian
ngắn gây quá tải hệ thống y tế và
làm tăng các ca tử vong, nhất là tại
TP HCM và một số tỉnh, thành

ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH:

Linh hoạt nhưng không được
trái với quy định Trung ương
Đó là yêu cầu của Thủ
tướng Phạm Minh Chính,
Trưởng Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng chống
dịch Covid - 19 khi chủ
trì cuộc họp toàn quốc
với các địa phương về
kết quả bước đầu phòng
chống dịch ngày 17/10.
phố khu vực phía Nam.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021 vẫn có
những kết quả đáng ghi nhận. So
với các quốc gia trong khu vực,
Việt Nam là nước dân số đông,
mật độ dân cư cao, thiếu vaccine
nên phòng, chống dịch hết sức
khó khăn. Những kết quả đạt
được rất đáng trân trọng, góp phần
tạo động lực, niềm tin, tăng cường
sự đoàn kết, thống nhất của mọi
tầng lớp trong xã hội, tạo điều
kiện cho phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Sớm mở cửa trường học
tại những nơi an toàn
Sau khi nghe các ý kiến thảo
luận, kết luận cuộc họp, Thủ
tướng Phạm Minh Chính ghi
nhận, đánh giá cao, biểu dương sự
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,
chính quyền các cấp, nhất là cấp
cơ sở; sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể; sự hưởng ứng, chia sẻ
và tham gia của các tầng lớp nhân
dân, cộng đồng doanh nghiệp đặc
biệt là sự nỗ lực vượt bậc của các
lực lượng tuyến đầu phòng, chống
dịch. Thủ tướng cũng chia sẻ sự
mất mát về người, về sức khỏe,
của cải của nhân dân, thiệt hại của
các doanh nghiệp do dịch bệnh.
Đến nay, tình hình dịch bệnh

TIN TứC

Diễn đàn thương mại
Việt Nam – châu Âu sẽ
diễn ra vào 27/10
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ộ Công Thương sẽ phối hợp với Phái
đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
và Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Diễn đàn Thương mại
Việt Nam – EU “EVFTA - Sức bật cho hợp
tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình
thường mới” vào ngày 27/10/2021 tại Hà
Nội. Hội nghị được kỳ vọng sẽ khai thông
rộng hơn đường vào châu Âu (EU) cho
hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh, có
lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt
Nam – châu Âu (EVFTA), nhưng Việt
Nam hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong
việc tiếp cận thị trường EU.
Chương trình dự kiến có sự tham gia
của Lãnh đạo Bộ/Ngành hữu quan, Lãnh
đạo các địa phương; Phái đoàn EU tại
Việt Nam, Cơ quan đại diện ngoại giao
các nước thành viên EU tại Việt Nam,
EuroCham, Hiệp hội ngành hàng,
chuyên gia, cộng đồng DN Việt Nam và
EU và các đại biểu tham dự trên nền
tảng trực tuyến.

lThủ tướng Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm và quyết liệt
chỉ đạo, vận động để có vaccine xin tiêm chủng miễn phí cho nhân
dân. Đến nay, đã tiếp nhận 92,5 triệu liều vaccine và tiêm được hơn 61
triệu liều. Đến ngày 16/10/2021, đã có 60,2% người trên 18 tuổi được
tiêm ít nhất 1 liều và 24,7% đã tiêm đủ liều. Mặc dù xuất phát điểm
chậm, song tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi của Việt Nam gia tăng nhanh
chóng, nhanh hơn một số nước trong khu vực và mức trung bình
của thế giới do đã tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm chủng có quy
mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam.

cơ bản được kiểm soát trên phạm
vi toàn quốc. Kết quả đạt được là
tích cực, nhưng vẫn tồn tại các hạn
chế, bất cập, cần tập trung khắc
phục. Theo Thủ tướng Chính phủ,
nguyên nhân, bài học kinh
nghiệm được rút ra từ kết quả trên
trước hết là nhờ sự đoàn kết, nhất
trí, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ
thống chính trị và người dân,
doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, quản lý của Nhà nước.
Chúng ta đã kế thừa được những
thành tựu trước đây, học hỏi kinh
nghiệm bạn bè quốc tế và sáng
tạo, linh hoạt, bám sát thực tế để
có những quyết sách phòng chống
dịch phù hợp. Các biện pháp
phòng, chống dịch hoàn thiện theo
công thức: 5K + vaccine, thuốc

Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận, đánh
giá những chuyển biến kinh tế - thương
mại Việt Nam - EU sau khi EVFTA đi vào
thực thi, nhận định thực tế hiệu quả tận
dụng Hiệp định, đồng thời đưa ra những
kịch bản, định hướng khôi phục và phát
triển giao thương, đầu tư hai bên trong bối
cảnh mới với đòn bẩy từ EVFTA.
Sự kiện cũng cung cấp một kênh
trao đổi thông tin, quan điểm một cách
toàn diện, đa chiều dưới nhiều góc
nhìn xác thực của các chuyên gia về xu
hướng thị trường, triển vọng hợp tác và
khuyến nghị các giải pháp thiết thực,
kịp thời cho DN để thích nghi và tận
dụng được những cơ hội thị trường
mang lại. Đặc biệt, với việc kết nối
trực tuyến với 14 điểm cầu các Thương
vụ Việt Nam tại EU, khách mời sẽ được
trực tiếp tương tác về thông tin thị
trường, cách thức tiếp cận, hỗ trợ kết
nối đối tác tại địa bàn. HOÀNG TÚ

Xuất khẩu gạo tăng
3 tháng liên tiếp

T

heo Trung tâm Thông tin Công nghiệp
và Thương mại (Bộ Công Thương),
xuất khẩu (XK) gạo tăng 3 tháng liên tiếp
từ tháng 7 đến tháng 9. Trong đó, tháng 9
tăng 19% về lượng, tăng 20,5% về kim

điều trị + công nghệ + ý thức của
người dân và các biện pháp
khác…
Trong thời gian tới, Thủ
tướng yêu cầu tập trung triển
khai quyết liệt, hiệu quả các
nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng;
huy động cả hệ thống chính trị,
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc trong phòng, chống dịch và
khôi phục, phát triển kinh tế - xã
hội; khẩn trương xây dựng hoàn
thiện, triển khai hiệu quả Chiến
lược tổng thể về phòng, chống
dịch Covid-19 và phục hồi, phát
triển kinh tế - xã hội. Các cấp,
ngành, địa phương tiếp tục làm
tốt công tác dự báo, nắm tình
hình và diễn biến dịch bệnh; chủ

ngạch so với tháng 8/2021. So với tháng
9/2020 cũng tăng mạnh 54,5% về lượng,
tăng 50% kim ngạch, đạt 593.624 tấn,
tương đương 293,15 triệu USD.
Tuy nhiên, tính chung cả 9 tháng năm
2021 XK gạo vẫn sụt giảm cả khối lượng
và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.
Cụ thể, cả nước XK 4,57 triệu tấn gạo, thu
về gần 2,42 tỷ USD, giảm 8,3% về khối
lượng và giảm 1,2% về kim ngạch. Thị
trường Philippines tiêu thụ nhiều nhất các
loại gạo XK của Việt Nam, với 1,83 triệu
tấn, tương đương gần 935,91 triệu USD,
tăng nhẹ 0,9% về lượng, tăng 11% về kim
ngạch. Riêng tháng 9/2021 XK gạo sang
thị trường này đạt 283.448 tấn, tương
đương 138,16 triệu USD, tăng 3,2% về
lượng, tăng 3,5% về kim ngạch so với
tháng 8/2021. So với tháng 9/2020 cũng
tăng mạnh 206,6% về lượng, tăng 197,3%
kim ngạch.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc
tăng rất mạnh 46,7% về lượng, tăng
25,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm
2020, đạt 845.571 tấn, tương đương
423,9 triệu USD; chiếm 18% trong tổng
lượng và tổng kim ngạch XK gạo của cả
nước. Đáng chú ý nhất là XK gạo sang
thị trường Bờ Biển Ngà trong tháng
9/2021 tăng rất mạnh 2.373% về lượng,
tăng 2.337% về kim ngạch so với tháng
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động xây dựng và tổ chức lộ
trình thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả Covid-19; tập
trung đầu tư, từng bước hiện đại
hóa, nâng cao năng lực hệ thống
y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế
cơ sở.
Người đứng đầu Chính phủ
yêu cầu các bộ, ngành, địa
phương tiếp tục quan tâm, làm tốt
công tác an sinh, xã hội; ổn định
chính trị, trật tự an toàn xã hội;
khẩn trương có giải pháp mở cửa
trở lại các trường học tại những
nơi đảm bảo an toàn; có giải pháp
chăm sóc trẻ mồ côi do dịch
Covid-19; tiếp tục triển khai mạnh
mẽ chiến lược vaccine.
Cùng với đó, tiếp tục phát huy
vai trò trung tâm và nâng cao tính
chủ động của doanh nghiệp trong
tổ chức sản xuất và thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch;
khôi phục chuỗi cung ứng lao
động. Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong phòng, chống
dịch, thống nhất một ứng dụng
công nghệ bảo đảm kết nối, liên
thông, thuận lợi khi sử dụng và an
ninh, an toàn thông tin.
Các bộ, ngành, địa phương
khẩn trương tổ chức triển khai
hiệu quả Nghị quyết số 128/NQCP của Chính phủ và Quyết định
4800/QĐ-BYT ban hành Hướng
dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
“Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”. Tổng kết việc thực hiện các
biện pháp, giải pháp phòng, chống
dịch Covid-19 đã thực hiện trong
các đợt dịch vừa qua để xây dựng
kịch bản, chiến lược phòng, chống
dịch trong thời gian tới; bổ sung
các giải pháp về hoàn thiện thể
chế, pháp luật trong công tác
phòng, chống dịch.
Thủ tướng cũng lưu ý, việc
xây dựng các quy định phải dựa
trên nguyên tắc lãnh đạo tập trung,
xuyên suốt từ Trung ương đến địa
phương. Trong đó, Trung ương
đưa ra các quy trình, tiêu chí, quy
định; các địa phương, cơ sở tổ
chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo,
phù hợp với tình hình.T.HOÀNG

8/2021, đạt 18.548 tấn, tương đương
9,83 triệu USD. MY MY

BỘ TÀI CHÍNH:

100% thủ tục
hành chính được
cung cấp dịch vụ công
trực tuyến

B

ộ Tài chính cho biết, đến nay, 100%
thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ
Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công
trực tuyến (DVCTT). Tính đến ngày
25/9/2021, tổng số TTHC được cung cấp
DVCTT của Bộ Tài chính là 895, trong
đó: số DVCTT mức độ 1 là 93 (tỷ lệ
10,39%); số DVCTT mức độ 2 là 269 (tỷ
lệ 30,05%); số DVCTT mức độ 3 là 81 (tỷ
lệ 9,05%); số DVCTT mức độ 4 là 452 (tỷ
lệ 50,51%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4
là 533 (tỷ lệ 59,55%).
Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính
cũng được vận hành ổn định, hiệu quả.
Tính đến 25/9/2021, đã tiếp nhận 728 hồ
sơ đã trả 541 hồ sơ và đang giải quyết
trong hạn 187 hồ sơ, không có hồ sơ quá
hạn. Bộ Tài chính cũng đã ban hành văn
bản hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết TTHC
bằng phương thức điện tử, dịch vụ công
trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn
biến phức tạp. TL
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Nỗ lực hoàn thành cam kết
với quốc tế

l Việt Nam đạt được thành tựu nổi bật trong xóa đói giảm nghèo.

Với quan điểm không “hy sinh”
tiến bộ và công bằng xã hội để
đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn
thuần, Việt Nam đang nỗ lực
sớm hoàn thành cam kết với
cộng đồng quốc tế về phát
triển bền vững và xóa đói giảm
nghèo đến năm 2030.
Nhiều kết quả nổi bật
Đảng và Nhà nước ta xác định công tác
giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn,
quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong
quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây
dựng và phát triển đất nước. Đây là một
định hướng xã hội chủ nghĩa quan trọng
của xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của
Đảng nhằm đảm bảo quyền con người,
nhất là quyền được đảm bảo an sinh xã hội
của người dân theo quy định tại Điều 34
Hiến pháp năm 2013.
Giai đoạn 2016-2020, kết quả giảm
nghèo đã đạt được những thành tựu hết
sức nổi bật. Trong đó, các kết quả giảm
nghèo đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Quốc
hội, Chính phủ giao. Tỷ lệ hộ nghèo là
9,88% năm 2015 (năm đầu kỳ) giảm
xuống còn 2,75% năm 2020 (năm cuối
kỳ), trong 5 năm giảm bình quân
1,43%/năm (chỉ tiêu đặt ra là giảm 11,5%/năm); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu
số giảm bình quân 4%/năm (chỉ tiêu là
giảm 3-4%/năm); tỷ lệ hộ nghèo ở các
huyện nghèo giảm bình quân 5,4%/năm
(chỉ tiêu là giảm 4%/năm).
Cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới
địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ, phối
hợp chặt chẽ, thống nhất trong việc lãnh
đạo, chỉ đạo và thực hiện; huy động sự
hưởng ứng tích cực của cả xã hội. Nhận
thức của người nghèo dần thay đổi, cơ bản
không còn ỷ lại, có nhiều tấm gương, điển
hình thoát nghèo, tình nguyện xin ra khỏi
danh sách hộ nghèo. Chương trình, cơ chế,
chính sách, pháp luật về giảm nghèo được
Chính phủ ban hành khá đồng bộ, toàn
diện để hỗ trợ toàn diện cho người nghèo,
có chính sách giảm nghèo đặc thù, ưu tiên
đối với các đối tượng yếu thế, vùng đồng
bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; từng
bước giảm dần và bãi bỏ những chính sách
hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ
có điều kiện.
Quốc hội, Chính phủ đã rất quan tâm,
bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và
huy động nguồn lực toàn xã hội để thực
hiện Chương trình giảm nghèo. Tổng

nguồn lực đã được bố trí, huy động để
thực hiện Chương trình khoảng 120 nghìn
tỷ đồng. Việt Nam đã 8 lần ban hành
chuẩn nghèo quốc gia theo mô hình tháp
giảm nghèo, đáp ứng nhu cầu người nghèo
từ thấp lên cao, phù hợp với điều kiện kinh
tế - xã hội của đất nước từng thời kỳ; là
một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế
giới và là một trong những quốc gia đầu
tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa
chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu gắn với
mục tiêu phát triển bền vững.
Thu nhập của người dân được nâng
cao, đời sống vật chất và tinh thần được
cải thiện, nhất là người dân sinh sống trên
địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.
Thu nhập của người nghèo tăng hơn 2 lần
trong 5 năm vừa qua. Hơn 13 nghìn dự án
hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh
kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu
quả với trên 2,2 triệu hộ hưởng lợi; 5.500
lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,
hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ
đi làm việc ở nước ngoài… Thành quả
trên được nhân dân cả nước ghi nhận,
cộng đồng quốc tế đánh giá đây là một
trong những thành công nổi bật nhất, ý
nghĩa nhân văn nhất của Việt Nam trong
công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi
mới, hội nhập quốc tế.

Bảo đảm tốt hơn nữa quyền của
người nghèo
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục
tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo
quyền an sinh xã hội của người nghèo,
Việt Nam đã ban hành chuẩn nghèo đa
chiều giai đoạn 2021-2025 với các tiêu chí
xác định hộ nghèo về thu nhập và thiếu hụt
tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản được nâng
lên so với giai đoạn 2016-2020 nhằm mục
tiêu không chỉ đảm bảo thu nhập tối thiểu
mà còn hỗ trợ để cải thiện mức độ tiếp cận
của người nghèo đối với các dịch vụ xã
hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà
ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 20212025 đảm bảo quyền an sinh xã hội của
người nghèo được toàn diện hơn thông
qua các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội
cơ bản. Các chỉ số đo lường đã được cập
nhật, bổ sung nhằm nhận diện được bản
chất của nghèo đói như chỉ số dinh dưỡng,
tình trạng đi học của trẻ em, trình độ giáo
dục của người lớn; đồng thời bổ sung các
chỉ số đo lường thiếu hụt về việc làm của
người nghèo. Chuẩn nghèo giai đoạn
2021-2025 với tiêu chí thu nhập đã tiếp
cận bằng mức sống tối thiểu của người dân

tại thời điểm năm 2021 với thu nhập bình
quân đầu người một tháng tại khu vực
nông thôn là 1,5 triệu đồng, khu vực thành
thị là 2 triệu đồng.
Trên cơ sở chuẩn nghèo đa chiều giai
đoạn 2021-2025, số lượng người nghèo
được hưởng thụ chính sách tăng 2,3 lần tại
thời điểm năm 2022, Chính phủ chỉ đạo
các tỉnh, thành phố thực hiện công tác rà
soát, phân loại đối tượng hộ nghèo để làm
căn cứ xây dựng và triển khai thực hiện
các chính sách, chương trình, giải pháp
giảm nghèo.
Song song với hệ thống chính sách
giảm nghèo thường xuyên, từ năm 1998,
Việt Nam phê duyệt chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo tập trung hỗ trợ có
mục tiêu cho các địa bàn đặc biệt khó khăn
và người nghèo. Năm 2021, Quốc hội đã
ban hành Nghị quyết số 24/2021/QH15
ngày 28/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu
tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau
đây gọi tắt là Chương trình) với mục tiêu
giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững,
hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ
trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức
sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội
cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc
gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ
các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát
khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn…
Với quan điểm không “hy sinh” tiến bộ
và công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng
kinh tế đơn thuần, xác định đầu tư cho
công tác giảm nghèo là đầu tư cho phát
triển nhằm hỗ trợ người nghèo thoát
nghèo, xây dựng cuộc sống khá giả, Việt
Nam đã và đang hướng tới bảo đảm tốt
hơn nữa quyền của người nghèo thông qua
triển khai giảm nghèo bền vững. Thời gian
tới, nỗ lực triển khai giảm nghèo bền vững
của chúng ta được tập trung vào việc đẩy
mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bao
trùm, nhất là nâng cao thu nhập và bảo
đảm các chiều dịch vụ xã hội cơ bản để
tiến tới xoá bỏ nghèo đói cho mọi người,
ở mọi nơi, mọi thời điểm và mọi chiều; đổi
mới chính sách giảm nghèo, khơi dậy khát
vọng xây dựng cuộc sống ấm no của
người dân và phát huy sức mạnh toàn diện
của cả hệ thống chính trị trong công cuộc
giảm nghèo trong điều kiện mới. Việt Nam
nỗ lực sớm hoàn thành cam kết với cộng
đồng quốc tế về phát triển bền vững và xóa
đói giảm nghèo đến năm 2030.
MINH NGỌC

Làm tốt hơn nữa công
tác đảng ở nước ngoài

Đ

ây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương
Thị Mai tại buổi gặp mặt các đại sứ, tổng
lãnh sự được bổ nhiệm năm 2021, trước
khi lên đường công tác nhiệm kỳ cuối
tuần qua.
Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tổ
chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn
mạnh, hoạt động ngoại giao đang diễn ra
với nhịp độ càng ngày càng tăng cao,
quan hệ Việt Nam với các nước không
ngừng mở rộng trên nhiều lĩnh vực,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương
Thị Mai đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự,
trưởng đại diện cơ quan Việt Nam ở nước
ngoài phát huy mạnh mẽ vai trò tiên
phong trong đối ngoại, huy động các
nguồn lực bên ngoài; đặc biệt kết nối,
giúp đỡ, vận động hơn 5 triệu đồng bào
Việt Nam ở nước ngoài hòa nhập với môi
trường nước sở tại, vượt qua những khó
khăn của đại dịch Covid-19, có nhiều
đóng góp hơn nữa vào quá trình xây
dựng, phát triển đất nước. Các đại sứ,
tổng lãnh sự cũng cần không ngừng rèn
luyện, nâng cao bản lĩnh, làm tốt công tác
bảo vệ chính trị nội bộ.
Chia sẻ về công tác tổ chức, sinh hoạt
đảng ở ngoài nước có nhiều đặc thù so
với trong nước, Trưởng Ban Tổ chức
Trung ương cũng đề nghị các đại sứ,
tổng lãnh sự nghiên cứu, tham mưu, đề
xuất cải tiến, làm tốt hơn nữa công tác
đảng ở nước ngoài, phù hợp với thực tế
sở tại, qua đó tạo điều kiện cho tổ chức
đảng và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;
kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của
cán bộ, đảng viên.TUỆ MINH

Hỗ trợ tốt nhất
cho trẻ mồ côi do
đại dịch Covid-19

T

hực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
vừa ban hành Công văn số 7538/VPCPKGVX ngày 16/10/2021 gửi Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về
việc rà soát số lượng trẻ em mồ côi do
dịch Covid-19 và đề xuất giải pháp trong
thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu
sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ.
Công văn nêu rõ, đợt dịch Covid-19
bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam với biến
chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy
hiểm hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến
sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất
là các hộ gia đình khiến hàng trăm trẻ em
rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu
thương, quan tâm chăm sóc của gia đình
và người thân. Các cấp, các ngành, các tổ
chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm
đã chủ động hỗ trợ, quan tâm, chăm sóc,
chia sẻ, động viên để các cháu vượt qua
khó khăn trước mắt. Thực hiện chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng
Chính phủ đề nghị Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội phối hợp với các địa
phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi
(cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ) do dịch
Covid-19 và đề xuất giải pháp trong thời
gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự
quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và có các
chính sách toàn diện, lâu dài, phù hợp, hỗ
trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi do đại dịch
Covid-19. BẢO AN
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TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

Nhân tố tích cực
trong giảm nghèo bền vững
Phát triển qua 24 năm với
2 lần xây dựng Luật và
hoàn thiện thể chế, có thể
nói rằng trợ giúp pháp lý
cho người nghèo và các
đối tượng chính sách là
một trong những nhân tố
tích cực trong công tác
giảm nghèo bền vững tại
Việt Nam.
Góp phần thực hiện chủ trương
lớn của Đảng, Nhà nước
Giảm nghèo toàn diện và bền
vững là một chủ trương lớn của Đảng
và Nhà nước và trong những năm
qua đã đạt được những thành tựu to
lớn. Chính sách trợ giúp pháp lý
(TGPL) là một nội dung được đề cập
trong các văn bản về giảm nghèo từ
những năm 2002 đến nay.
Để triển khai nội dung TGPL
trong các văn bản giảm nghèo, Bộ Tư
pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số
52/2010/QĐ-TTg ngày 18/10/2010
và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg
24/12/2012. Từ năm 2016 đến nay,
sau khi tích hợp 2 Quyết định nêu
trên, Thủ tướng Chính phủ đã ký
Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg
ngày 08/8/2016 ban hành chính sách
TGPL cho người nghèo, đồng bào
dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo,
xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó
khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ
vụ việc tham gia tố tụng có tính chất
phức tạp hoặc điển hình.
Sau 5 năm triển khai thực hiện
Quyết định này, các địa phương đã
thực hiện 13.071 vụ việc tham gia tố
tụng có tính chất phức tạp hoặc điển
hình (tổng số vụ việc TGPL bằng
hình thức tham gia tố tụng trên toàn
quốc từ 2016 – 2020 là 59.321 vụ)
cho 12.965 lượt người được TGPL,
trong đó TGPL cho 1.727 người
nghèo; 6.890 người dân tộc thiểu số
(đa số là người nghèo)…
Nhìn chung, các vụ việc TGPL
được thẩm định, đánh giá đều đạt
chất lượng; nhiều vụ việc tham gia tố
tụng được tuyên mức án nhẹ hơn
hoặc chuyển tội danh hay thay đổi
khung hình phạt thấp hơn so với mức
đề nghị trong cáo trạng của Viện
kiểm sát nhân dân, thậm chí có
những vụ việc được tuyên trắng án
(từ năm 2018 - năm 2020, 63/63 tỉnh,
thành phố có 10.384 vụ việc thành
công, hiệu quả, đa phần tại các địa
phương thuộc diện hỗ trợ của Quyết
định số 32/2016/QĐ-TTg).
Về các hoạt động khác: Hỗ trợ
học phí cho 171 viên chức của Trung
tâm TGPL nhà nước tham gia khóa
đào tạo nghề luật sư, tổ chức 159 lớp
tập huấn với 15.640 người tham dự;
hỗ trợ thiết lập đường dây nóng về
TGPL; xây dựng, phát 20.000
chuyên trang, chuyên mục về TGPL
bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên
Đài truyền thanh xã và tổ chức 6.090
đợt truyền thông về TGPL ở cơ sở
nhằm giúp người dân biết và sử dụng

l Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bắc Kạn trợ giúp pháp lý cho người dân xã
Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

dịch vụ TGPL khi có yêu cầu.
Những kết quả trên đã thể hiện
trách nhiệm của Nhà nước trong việc
chăm lo đầy đủ về mọi mặt cho
người nghèo và các đối tượng được
hưởng chính sách ưu đãi, trong đó có
bảo đảm công bằng trong tiếp cận
pháp luật, đồng thời góp phần ổn
định trật tự an toàn xã hội và đoàn kết
trong cộng đồng, thể hiện tính chất
ưu việt của chế độ đối với những đối
tượng yếu thế trong xã hội.

Khẳng định vai trò của trợ giúp
pháp lý
Đến nay trải qua 2 lần xây dựng
Luật và hoàn thiện thể chế, đối tượng
là người nghèo, người cận nghèo,
người có hoàn cảnh khó khăn về tài
chính vẫn luôn là đối tượng được
quan tâm trong hoạt động TGPL.
Như vậy, có thể thấy rằng, cùng với
các khía cạnh khác của giảm nghèo
bền vững, đa chiều, TGPL ngày càng
khẳng định vai trò của mình là một
nhân tố tích cực trong công tác này
tại Việt Nam.
Hiện nay, Nghị quyết số
76/2014/QH13 của Quốc hội đã qua
giai đoạn thực hiện và đang trong
quá trình xây dựng Nghị quyết mới
để tiếp tục thực hiện các chính sách
giảm nghèo trong thời gian tới. Theo
quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận
nghèo giai đoạn mới, giai đoạn
2021-2025 dự kiến số lượng người
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ
tăng khoảng 1,1 triệu hộ đối với cả
hai loại hộ nêu trên (theo đánh giá
của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội). Do đó, số lượng người
thuộc diện được TGPL sẽ tăng lên
tương ứng với mức tăng hộ
nghèo/cận nghèo.
Với phương châm “Chung tay vì
người nghèo - không để ai bị bỏ lại
phía sau”; đặt người nghèo ở vị trí
chủ thể của công tác giảm nghèo, để
tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất
lượng TGPL cho người được TGPL,
nhất là người nghèo, trong thời gian
tới cần thực hiện một số nhiệm vụ.
Theo đó, xây dựng Nghị quyết
của Quốc hội về giảm nghèo bền
vững giai đoạn mới thay thế Nghị

quyết số 76/2014/QH13. Hiện Bộ Tư
pháp đã có Tờ trình đề xuất được tiếp
tục thực hiện các hoạt động theo
Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg
trong thời gian chưa có Nghị quyết
mới, bảo đảm tính tiếp nối, liên tục
của chính sách. Việc tiếp tục thực
hiện Quyết định này là rất cần thiết
để kịp thời hỗ trợ người được TGPL
(chủ yếu là người nghèo) trong tiếp
cận và sử dụng dịch vụ TGPL tại các
địa phương chưa tự cân đối được
ngân sách, có huyện nghèo, xã
nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn
khi họ không đủ điều kiện để sử dụng
dịch vụ pháp lý có thu phí.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp
như: Nâng cao chất lượng, hiệu lực,
hiệu quả hoạt động, uy tín của các
cơ quan, tổ chức TGPL nhà nước,
đội ngũ người thực hiện TGPL; đa
dạng hóa cách thức truyền thông về
TGPL, ứng dụng mạnh mẽ công
nghệ thông tin trong hoạt động
TGPL nhằm đơn giản hóa, giảm tải
thủ tục hành chính cho người nghèo
và đối tượng chính sách thuộc diện
được TGPL; tăng cường phối hợp
với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan (như cơ quan tiến hành tố
tụng, cán bộ cơ sở, người có uy tín
trong cộng đồng…) để giới thiệu, hỗ
trợ người nghèo và người được
TGPL khác tiếp cận dịch vụ TGPL,
tránh bỏ sót nhu cầu TGPL.
Cục TGPL đã có Công văn số
356/CTGPL-CS&QLNV chỉ đạo 63
Trung tâm TGPL nhà nước hưởng
ứng Ngày Vì người nghèo 17/10/2021, theo đó chú trọng thực
hiện vụ việc TGPL, nhất là vụ việc
tham gia tố tụng và các vụ việc liên
quan đến chế độ chính sách, việc làm
cho người được TGPL. Đến nay, sau
2 tháng triển khai mặc dù trong điều
kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp nhưng các Trung tâm đã nỗ
lực, vượt khó, thực hiện được 2.263
vụ việc tham gia tố tụng cho người
nghèo và các đối tượng khác. Hầu hết
các vụ việc TGPL được thẩm định,
đánh giá đều đạt chất lượng trở lên;
trong đó có 334 vụ việc có kết quả
thành công, hiệu quả rõ rệt. P.LÝ
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Giảm gần 8 tỷ đồng cho
các trường hợp đăng ký
biện pháp bảo đảm

N

hằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó
có quy định giảm 20% phí đối với các trường hợp
yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp
bảo đảm, từ 1/1/2021 - 30/9/2021, các Trung tâm
Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký Quốc
gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (Trung
tâm Đăng ký) đã giảm được khoảng gần 8 tỷ đồng
cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp dịch
vụ công.
Theo đó, ước tính đã giảm phí cho khoảng 850
nghìn phiếu yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin
về biện pháp bảo đảm của hơn 20 nghìn lượt cá
nhân, tổ chức. Đây là đợt giảm phí thứ ba liên tiếp
trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm từ
1/7/2020.
Ngoài ra, để phòng tránh dịch Covid-19, Cục
Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm và các
Trung tâm Đăng ký tiếp tục khuyến cáo cá nhân,
tổ chức lựa chọn phương thức đăng ký biện pháp
bảo đảm trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
Hiện nay, các Trung tâm Đăng ký đã phối hợp
với các ngân hàng thương mại để triển khai
phương thức thanh toán trực tuyến với thủ tục
nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, qua đó, tạo thuận
lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc đăng ký, tìm
hiểu thông tin về biện pháp bảo đảm. B.NGỌC

HÀ NỘI:

Tổ tư vấn tham gia
giải quyết vụ việc bảo vệ
quyền lợi phụ nữ, trẻ em

H

ội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông
Anh (Hà Nội) vừa ra mắt Tổ tư vấn tham gia
giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Đây là hoạt động
thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt
Nam năm 2021 (9/11), kỷ niệm 91 năm Ngày
thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 –
20/10/2021).
Tổ tư vấn được thành lập theo quyết định của
UBND huyện Đông Anh với 10 thành viên.
Trong đó, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn
Thị Mỹ Linh là Tổ trưởng; Phó Chánh án TAND
huyện Đỗ Thị Vân là Tổ phó và các thành viên
thuộc Hội LHPN huyện và các phòng: Tư pháp,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và
Đào tạo, Đoàn Thanh niên, VKSND huyện,
Công an huyện…
Tổ tư vấn có chức năng tư vấn giúp UBND
huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước và
thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em; trực tiếp
tư vấn về pháp luật, tâm lý, hỗ trợ, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em
trên địa bàn huyện. Thay mặt Tổ tư vấn phát biểu
nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND huyện Đông
Anh Đỗ Thị Vân hứa trong thời gian tới sẽ phát
huy hiệu quả, vai trò tham gia của các đơn vị bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ
và trẻ em trên địa bàn.
Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Thị Tám đánh giá cao công tác tham mưu
của Hội LHPN huyện, với sự hướng dẫn trực tiếp
của Hội LHPN TP, Hội đã tham mưu để thành lập
được Tổ tư vấn, góp phần kịp thời phát hiện, bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ,
trẻ em.
Ngay sau lễ ra mắt, Hội LHPN huyện Đông
Anh phối hợp Phòng Tư pháp huyện, Văn phòng
Luật sư Đa Phúc (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) tổ
chức chương trình tư vấn pháp luật về phòng,
chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại
tình dục trẻ em. Tại chương trình, Luật sư Lê Ngọc
Hà - Trưởng Văn phòng Luật sư Đa Phúc đã tư vấn
pháp luật cho khoảng 70 hội viên Hội LHPN
huyện tại điểm cầu chính là hội trường Huyện ủy,
UBND huyện Đông Anh và kết nối trực tuyến tới
24 điểm cầu đặt tại các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện Đông Anh. TRIỆU OANH
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BÀ LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG:

“Thủ lĩnh” sáng tạo trong lĩnh vực
Tư pháp Đồng Tháp
nhanh chóng, giảm sức người, sức
của nhưng lại đạt hiệu quả cao hơn
để thực hiện.
“Ví dụ như trong công tác phổ
biến giáo dục pháp luật
(PBGDPL), phải tìm ra những giải
pháp hay, hiệu quả, phải làm sao
“kích thích” sự tìm hiểu của người
dân để họ nhiệt tình tham gia, tìm
hiểu. Xong một chương trình, một
hoạt động phải đọng lại trong lòng
người dân một chút kiến thức nào
đó khiến người dân dễ nhớ, dễ
hiểu, dễ áp dụng; thì mình mới
thành công”, bà Phượng nói.
Với quan điểm đó, hoạt động
lBà Lê Thị Hồng Phượng báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp về tình hình hoạt động của Sở Tư pháp Đồng Tháp.
PBGDPL thường mang
tính thực tiễn, thu hút
Từ khi còn công tác ở Hội đồng nhân dân tỉnh
được đông đảo các tầng
Đồng Tháp với cương vị Trưởng ban Pháp chế, bà
lớp nhân dân tham gia.
Lê Thị Hồng Phượng đã được đánh giá cao trong
Muốn pháp luật gần
công tác “gác cổng” pháp lý. Từ tháng 12/2018,
dân, phải đưa pháp luật
đến người dân bằng mọi
khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc
phương tiện mà người dân
Sở Tư pháp Đồng Tháp, bà Phượng tiếp tục phát
tiếp xúc hàng ngày, bà
huy thế mạnh, không ngừng sáng tạo.
Phượng đã chỉ đạo các
phòng, ban chuyên môn
xác định yếu tố con người là
Cán bộ tư pháp
phát huy hiệu quả tuyên
vấn đề then chốt nên để công
phải trách nhiệm, lịch thiệp,
tác đạt hiệu quả cao, Sở đã tập l Bà Phượng (thứ hai từ phải sang) trong một buổi lễ truyền thông qua các
tôn trọng dân
kênh: Đài Phát thanh Bà Phượng nhiều năm liền trung kiện toàn bộ máy tổ giao nhận con nuôi.
Truyền hình, Trạm truyền
được Bộ Tư pháp đánh giá hoàn chức, xây dựng đội ngũ công
thanh, Facebook, Zalo,
Đồng
Tháp
quyết
tâm
xây
dựng
thành tốt nhiệm vụ (xếp hạng A); chức, viên chức năng động, đảm
Cổng
thông
tin của Sở…
“cán
bộ
tư
pháp
biết
nhiều
việc,
giỏi
được Bộ công nhận là điển hình bảo chất lượng, số lượng. Đặc biệt
Chuyên
mục “Pháp luật và
việc đang đảm nhận”. Năm 2021,
tiên tiến giai đoạn 2015-2020; được là hướng về cơ sở, quan tâm đào
cuộc
sống”
trên
Đài Phát thanh Sở chủ trương “cán bộ tư pháp đổi
tặng Cờ thi đua của Chính phủ; liên tạo, bồi dưỡng lực lượng công chức
mới, sáng tạo, lấy kết quả làm Truyền hình Đồng Tháp được thực
tục được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư tư pháp - hộ tịch (100% công chức
thước đo xếp loại cán bộ, công hiện đều đặn; mỗi năm có ít nhất 5
pháp, UBND tỉnh; được Chủ tịch tư pháp - hộ tịch có trình độ đại học
chương trình tư vấn pháp luật trực
chức cuối năm”.
tỉnh tặng Bằng khen về thực hiện luật), đội ngũ hòa giải viên, tuyên
tiếp trên sóng truyền hình; 143/143
Bên
cạnh
đó,
Sở
tổ
chức
sinh
cải cách hành chính, thực hiện cơ truyền viên pháp luật.
xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên
hoạt
đọc
tin
nội
bộ
vào
chiều
thứ
Bà Phượng nhận định, thái độ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiều
truyền trên trạm truyền thanh 2 - 3
Sáu
hàng
tuần
nhằm
tạo
điều
kiện
mô hình được công nhận là điển phục vụ của cán bộ, công chức rất
quan trọng. “Cán bộ tư pháp phải cho công chức, viên chức nắm bắt lần/tuần, mỗi lần tuyên truyền từ 30
hình tiêu biểu...
các thông tin về hoạt động của - 45 phút.
Bà Phượng đã kinh qua nhiều phục vụ nhân dân trên tinh thần
Ngành Tư pháp và Ủy ban
Sở, các văn bản chỉ đạo trong lĩnh
chức vụ và có nhiều kinh nghiệm trách nhiệm, lịch thiệp và tôn trọng
Mặt
trận Tổ quốc (MTTQ), Hội
vực
công
tác
của
mình;
từ
đó
chủ
công tác nên khi được điều động về nhân dân; không để xảy ra nhũng
Cựu
chiến
binh các cấp trong tỉnh
động
xây
dựng
kế
hoạch
thực
giữ cương vị Giám đốc Sở Tư nhiễu, gây phiền hà cho người dân
đã
kết
nối
qua
Zalo nhóm MTTQ
hiện
của
mỗi
cá
nhân.
Với
đội
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được nhiều lợi thế. Gần 3 năm đảm chí bình xét thi đua, khen thưởng,
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tuyên
truyền đến
môn
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các
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động
của
Sở
nhiệm chức vụ, bà Phượng đã gợi đánh giá công chức, viên chức hằng
đoàn
viên,
hội
viên
và
MTTQ
các
đều được triển khai đều tay, đảm
ý, yêu cầu các phòng ban chuyên năm”, bà Phượng nhấn mạnh.
cấp
kịp
thời;
những
thông
tin
Bà Phượng cũng chủ trương cải bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ
môn nghiên cứu và trình lãnh đạo
phản hồi những hoạt động tuyên
chuyên môn của ngành.
Sở tham mưu tỉnh ban hành nhiều tiến lề lối làm việc của cơ quan,
truyền tại cơ sở cũng được nhanh
văn bản phù hợp với tình hình thực tăng cường trách nhiệm cá nhân Nhiều cách làm hiệu quả
chóng và hiệu quả.
tế, giải quyết kịp thời những khó từng công chức trên tinh thần “giỏi
Trong công tác, bà Phượng
Tại các địa bàn trọng điểm về
một việc, biết nhiều việc”.
khăn, vướng mắc.
không ngừng nghiên cứu tìm ra vi phạm pháp luật, bà Phượng chỉ
Năm 2020, ngành Tư pháp những phương cách xử lý hiệu quả,
Theo bà Phượng, từ ban đầu,
đạo tổ chức tuyên truyền,

CHƯƠNG TRÌNH “SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM”:

Tiếp nhận hơn 108 tỷ đồng tài trợ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
vừa công bố Quyết định
về việc thành lập Ban
Tiếp nhận, điều phối tiền,
máy tính của Chương
trình “Sóng và máy tính
cho em”.
Do dịch bệnh Covid-19, hàng
triệu học sinh, sinh viên không thể
đến trường, việc chuyển sang dạy
và học trực tuyến là cần thiết và
không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, do

điều kiện kinh tế, nhiều gia đình
học sinh còn khó khăn, thiếu
phương tiện học tập trực tuyến thiết
yếu như máy tính, máy tính bảng,
điện thoại thông minh…
Ngày 12/9, Thủ tướng phát
động Chương trình “Sóng và máy
tính cho em” trên toàn quốc. Trước
đó, ngày 10/9, Bộ Giáo dục và Đào
tạo và Công đoàn Giáo dục Việt
Nam phát động Chương trình
quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho
em” nhằm vận động, huy động mọi
nguồn lực trong toàn ngành Giáo

dục và Đào tạo ủng hộ kinh phí,
thiết bị học tập trực tuyến cho học
sinh chưa có và không thể có khả
năng mua thiết bị học tập trực
tuyến, trước mắt ưu tiên các địa
phương khó khăn, vùng bị ảnh
hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo Ngô Thị Minh, sau một
tháng triển khai Chương trình trong
toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, đã
vận động ủng hộ, đóng góp được
108,695 tỷ đồng; gần 30.000 máy
tính, máy tính bảng, điện thoại

thông minh cùng 70.000 thiết bị hỗ
trợ học trực tuyến khác.
Các địa phương vận động được
số kinh phí lớn nhất là Bình Phước,
Tiền Giang, Đồng Tháp. Số tiền và
máy tính đợt này được phân bổ về
các địa phương và học sinh theo
tiêu chí của Công văn
3961/BGDĐT-CĐN
ngày
10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và Công đoàn Giáo dục Việt
Nam, đó là các học sinh hộ nghèo,
hộ cận nghèo và học sinh có bố
hoặc mẹ qua đời do dịch bệnh.
Chương trình nhân văn và ý
nghĩa này sẽ tiếp tục được triển
khai trong toàn ngành cũng như
toàn xã hội, hướng đến mục tiêu
cung cấp trang thiết bị học tập chất

PBGDPL; thường xuyên áp dụng
và nhân rộng mô hình hay, sáng
tạo như: “Cà phê pháp luật”, “Phụ
nữ với pháp luật”, “Thanh niên
với pháp luật”, “Tư vấn pháp luật
miễn phí”…
Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, bà
Phượng tăng cường công tác ký kết
phối hợp với các đơn vị, sở, ngành
của tỉnh để nâng cao hiệu quả tư
pháp. Bà Phượng đã nhìn ra tiềm
năng trong công tác phối hợp, hiểu
rõ được chức năng, lợi thế của
ngành mình và các ngành khác, từ
đó có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ.
Cụ thể, liên thông giải quyết thủ tục
hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư
pháp với Sở Y tế, Nội vụ; phối hợp
ngành Công an triển khai thực hiện
dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn
cước công dân; phối hợp Bảo hiểm
xã hội tỉnh ban hành Quy chế phối
hợp thực hiện kết nối, liên thông dữ
liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
trên địa bàn tỉnh; phối hợp triển
khai kế hoạch thực hiện Đề án “xã
hội hóa công tác PBGDPL và Trợ
giúp pháp lý” với Hội Luật gia,
Đoàn Luật sư; phối hợp thực hiện
công tác tư vấn pháp luật và trợ
giúp pháp lý tại trụ sở tiếp công dân
với Ban Tiếp công dân, Thanh tra,
Hội Luật gia và Đoàn Luật sư…
Một điểm nhấn ấn tượng khác
là công tác hòa giải ở cơ sở. Năm
2020, mô hình “Câu lạc bộ hòa
giải” của Sở Tư pháp được công
nhận là điển hình tiêu biểu giai
đoạn 2015 - 2020; mang lại hiệu
quả tích cực trong hoạt động
chuyên môn của ngành, góp phần
nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở
trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, tỷ lệ hòa giải thành
của các địa phương có câu lạc bộ
hòa giải đều đạt trên 90%. Qua đó,
phát huy vai trò đắc lực trong việc
nâng cao hiệu quả công tác hòa
giải, giúp hòa giải viên có thể tiếp
cận, cập nhật những kiến thức pháp
luật mới. Đồng thời, trao đổi kinh
nghiệm để vận dụng vào công tác
hòa giải, góp phần nâng cao chất
lượng công tác hòa giải ở cơ sở,
đưa tỷ lệ hòa giải thành đạt chỉ tiêu
đề ra. ĐÌNH THƯƠNG
lượng, đúng chuẩn cho hơn 1,2
triệu học sinh có hoàn cảnh khó
khăn trên toàn quốc, không chỉ
đáp ứng nhu cầu dạy và học trực
tuyến mà còn hướng tới mục tiêu
xã hội số như trong Chương trình
“Sóng và máy tính cho em” do
Thủ tướng phát động.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng
đã công bố Quyết định về việc
thành lập Ban Tiếp nhận, điều phối
tiền, máy tính của Chương trình
“Sóng và máy tính cho em”. Ban
tiếp nhận, điều phối gồm 20 thành
viên là lãnh đạo các cục, vụ, đơn
vị trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị
Minh làm Trưởng ban.
C.BẢN
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TĂNG TRỌNG TRÁCH CHO CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
BÀI 1:

Quyết sách đáp ứng đòi hỏi
bức thiết từ cuộc sống
Khi cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà
nước đã trở thành yêu cầu cấp bách, không có vùng cấm, không có ngoại
lệ thì việc bổ sung thẩm quyền cho các cơ quan có chức năng phòng
chống tham nhũng, tiêu cực được đánh giá là cần thiết, kịp thời, đáp ứng
đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống.
Nguyên nhân của mọi hành vi
tham nhũng đều xuất phát từ các
biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối
sống. Vì thế, việc phòng, chống
tham nhũng gắn liền với phòng
chống tiêu cực là cách xử lý toàn
diện, vừa mang tính khoa học, vừa
bám sát thực tiễn, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng.

Việc làm cần thiết, phù hợp
Đó là nhận định của các chuyên
gia với Quy định số 32-QĐ/TW về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
chế độ làm việc, quan hệ công tác
của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung
ương về phòng chống tham nhũng
(PCTN), tiêu cực do Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng ký ban hành
ngày 16/9.
So với quy định trước đây (Quy
định 211-QĐ/TW của Bộ Chính trị
khóa XII) thì Quy định 32-QĐ/TW
đã bổ sung thêm nhiệm vụ “chống
tiêu cực” cho BCĐ. Theo đó, ngoài
chỉ đạo công tác PCTN thì BCĐ
còn có nhiệm vụ phòng chống tiêu
cực; trọng tâm là suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
trong cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, trước hết là cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp trong hệ thống
chính trị cả nước.
Ngoài ra, cơ quan này còn trực
tiếp chỉ đạo các vụ án, vụ việc tiêu
cực khác ngoài tham nhũng ảnh
hưởng nghiêm trọng đến danh dự,
uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò
nêu gương của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, làm suy
giảm niềm tin của nhân dân đối với
Đảng, Nhà nước và chế độ…

Trước đó, khi chủ trì cuộc họp
của Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề
án “Sửa đổi, bổ sung chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ
Trung ương về PCTN”, diễn ra
ngày 10/9, Tổng Bí thư một lần nữa
nhấn mạnh: Tham nhũng và suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” đều là những biểu hiện tiêu
cực. Do đó, công tác PCTN phải
gắn liền, đồng bộ với công tác
phòng, chống tiêu cực, nhất là
chống suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống.
Tổng Bí thư nêu rõ, không chỉ
đấu tranh PCTN trong lĩnh vực
kinh tế mà quan trọng hơn phải
chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Hai điều này có liên quan đến nhau;
sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống mới dẫn đến tham
nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ
bản cần phải chống.
Theo Tổng Bí thư, tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống… vẫn còn diễn biến
phức tạp. Những hạn chế nêu trên
có nhiều nguyên nhân khách quan

và chủ quan, trong đó nguyên nhân
cơ bản là do công tác phòng chống
tiêu cực tuy đã được quan tâm chỉ
đạo nhưng còn phân tán, thiếu tính
tập trung; chưa gắn kết chặt chẽ
giữa PCTN với phòng, chống suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ
sung chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của BCĐ để chỉ đạo PCTN và
tiêu cực là hết sức cần thiết, góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XIII.
Nhất trí cao với việc làm này,
GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc
hội nhận định, hành vi tham nhũng
bước đầu cũng từ những biểu hiện
tiêu cực, suy thoái về đạo đức, tư
tưởng... Vì vậy, nếu làm tốt công tác
chống tiêu cực trong đời sống, Nhà
nước sẽ có tác động trở lại rất tích
cực đối với cuộc đấu tranh PCTN.
“Chống những biểu hiện này ngay
từ đầu sẽ góp phần giảm bớt các
hành vi tham nhũng. Không phải
chờ đến lúc xảy ra các vụ án tham
nhũng mới đấu tranh, phòng
chống”, GS.TS Đường nhấn mạnh.
GS.TS Đường cũng khẳng

“Nguồn gốc sâu xa của tham nhũng là do sự thoái hóa, biến chất của
những cán bộ có chức, có quyền. Vì vậy, để ngăn chặn được tham nhũng
phải đi từ gốc, tức là làm cho cán bộ, đảng viên phải thực sự liêm chính, chí
công vô tư; phải phấn đấu để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, tránh
việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi, vun vén cho cá nhân. Tôi rất
đồng tình và ủng hộ việc bổ sung nhiệm vụ phòng chống tiêu cực cho BCĐ.
Việc làm này vừa mang tính khoa học sâu sắc, vừa mang tính thực tiễn cao.
Có thể coi đây là một phát kiến, một nhận thức rất sát thực tế của Trung
ương trong cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực đang rất quyết liệt và ngày càng
đi vào chiều sâu”.
(Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Thanh Hóa khóa XI, XII)

lLiên quan đến bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), nhiều cán bộ, đảng viên đã sa ngã, vướng vòng lao lý.

lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng
phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị quyết
định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ Trung
ương về PCTN để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực tiếp tục
khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh PCTN, tiêu
cực quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ,
đảng viên; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân với vai
trò lãnh đạo của Đảng.

định, việc bổ sung thêm nhiệm vụ
chống tiêu cực cho BCĐ là một
việc làm rất phù hợp mà lâu nay
BCĐ cũng đã làm. Khi mở rộng
thêm nhiệm vụ, quyền hạn thì trách
nhiệm của BCĐ càng nặng nề hơn,
đòi hỏi sự chỉ đạo phải nhanh nhạy,
kịp thời hơn. “Tham nhũng thường
biểu hiện ở chỗ mất mát, hư hao tài
sản của Nhà nước, có thể qua công
tác điều tra sẽ thấy rõ ràng hơn. Còn
những biểu hiện của tiêu cực rất
tinh vi, đa dạng dưới nhiều hình
thức, do vậy BCĐ phải rất sát sao,
vừa chỉ đạo việc khắc phục, vừa
tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đề ra
những biện pháp xử lý phù hợp, từ
đó tiếp tục chỉ đạo và làm bài học
cho các ban chỉ đạo của các bộ,
ngành, địa phương thực hiện”,
GS.TS Đường kiến nghị.

Đi đến tận cùng của vấn đề
Đồng tình với các quan điểm
trên, ông Nguyễn Đình Quyền,
nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư
pháp của Quốc hội cho rằng, bên
cạnh việc chỉ đạo công tác PCTN,
nhiều năm qua, BCĐ cũng chỉ đạo
các vụ việc, vụ án liên quan đến tiêu
cực. “Vì vậy việc bổ sung nhiệm vụ
này nhằm chính quy hóa việc BCĐ
đã làm từ trước đến nay”, ông
Quyền nói.
Trên thực tế, công tác chỉ đạo
PCTN của Đảng và Nhà nước ta
theo phương châm vừa làm, vừa
tổng kết, rút kinh nghiệm trên cơ sở
thực tiễn để từng bước hoàn thiện cơ
chế, chính sách pháp luật. Qua việc
vừa chỉ đạo án tham nhũng, vừa chỉ
đạo các vụ việc, vụ án tiêu cực trong
thời gian qua đã cho thấy đây là việc
làm cần thiết và cần được chính quy
hóa một cách cụ thể để bảo đảm
thẩm quyền, trách nhiệm của BCĐ
rõ ràng và minh bạch hơn; đồng thời
đảm bảo cho chủ trương, đường lối
của Đảng và chính sách của Nhà
nước được cụ thể hơn. Bởi càng
minh bạch bao nhiêu thì chỉ đạo
càng trúng bấy nhiêu.
“Để ngăn chặn tham nhũng,
tiêu cực, trước hết hệ thống pháp

luật cần rõ ràng, cụ thể nhằm bịt kín
các “kẽ hở”. Qua thực tiễn đấu
tranh PCTN thời gian qua, chúng ta
đã đạt được nhiều kết quả tích cực
nhưng vẫn còn không ít hạn chế,
nhất là trong tổ chức bộ máy và vai
trò của người đứng đầu… Những
vấn đề này đã được đề cập trong
các văn bản của Đảng và Nhà
nước, nhưng chưa được cụ thể hóa.
Bây giờ chúng ta phải có các thiết
chế cụ thể để phát huy tốt vai trò
của các cơ quan có chức năng
PCTN, nhất là BCĐ Trung ương về
PCTN. Bởi vậy, tôi cho rằng việc
bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho
BCĐ là rất thiết thực”, ông Lê Văn
Cuông, nguyên Phó Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XI,
XII chia sẻ.
Theo ông Lưu Bình Nhưỡng,
Phó Trưởng Ban Dân nguyện của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, biểu
hiện nguy hiểm nhất của tiêu cực
chính là suy thoái về tư tưởng chính
trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, từ
đó dẫn đến hành vi tham nhũng. Do
đó, việc bổ sung chức năng, nhiệm
vụ cho BCĐ hoàn toàn đúng với chủ
trương của Đảng hiện nay, đó là
chỉnh đốn Đảng từ khâu chính trị,
đạo đức, tư tưởng và hành động, như
thế công tác lãnh đạo mới có chiều
sâu và thực sự có tính toàn diện.
Bên cạnh đó, vì chức năng,
nhiệm vụ của BCĐ là phòng chống
tiêu cực ở những vụ việc lớn mà ở
đó có những người không tham
nhũng nhưng vì hành vi tiêu cực
của họ dẫn đến chỗ tạo điều kiện
cho tham nhũng, cho các vi phạm
pháp luật khác nảy sinh. “Cho nên
chúng ta có thể xử lý được tất cả
những đối tượng tham gia vào quá
trình đó, kể cả những người không
tham nhũng nhưng có tiêu cực.
Như thế việc xử lý của Đảng mới
khách quan, toàn diện, mới đi đến
tận cùng của vấn đề, tránh tình
trạng “đánh rắn giữa khúc” mà bỏ
quên những hành vi tiêu cực lớn
nhưng lại gây ra hậu quả nghiêm
trọng mà không được xử lý”, ông
Nhưỡng nói. VÂN ANH
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Do ảnh hưởng của không khí
lạnh tăng cường, kết hợp với
dải hội tụ nhiệt đới đã gây ra
mưa lớn tại các tỉnh miền
Trung và Tây Nguyên, một số
nơi đã xảy ra ngập lụt cục bộ,
sạt lở đất; nhiều người thương
vong và mất tích.
Tại Quảng Nam: chiều 17/10, tỉnh
này phát đi cảnh báo nguy cơ rất cao xảy
ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở
đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam
Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn; nguy cơ
cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi,
sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện
Tiên Phước, Hiệp Đức, Tây Giang, Đông
Giang, Nam Giang, Nông Sơn, một số xã
vùng núi huyện Đại Lộc và Núi Thành.
Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô
thị và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ
lưu các sông như huyện Đại Lộc, Duy
Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ.
Theo ghi nhận thực tế, mực nước trên
sông Vu Gia đang lên nhanh khiến đường
sá ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
bị sạt lở nặng, một số tuyến đường tại phố
cổ Hội An cũng ngập nặng. Ghi nhận ở
huyện vùng cao Nam Trà My, đường
ĐH5, đi từ xã Trà Vân và Trà Vinh bị sạt
lở nặng, chưa lưu thông được. Chính
quyền địa phương đã tiến hành di dời khẩn
cấp 147 hộ ở vùng nguy cơ sạt lở đến vị
trí an toàn. Còn huyện Phước Sơn, địa
phương này đang gặp nhiều khó khăn khi
vừa chống dịch Covid-19 vừa triển khai
phòng chống thiên tai.
Theo Chi cục QLĐB III.1 (Cục
QLĐB III), tuyến đường Hồ Chí Minh
qua địa phận tỉnh Quảng Nam hiện xuất
hiện nhiều vị trí, điểm sạt lở, ngập lụt
nặng khiến giao thông trên tuyến bị tê
liệt. Các đơn vị quản lý, duy tu bảo
dưỡng đang khẩn trương dọn dẹp, di
chuyển đất đá, triển khai các biện pháp
đảm bảo an toàn, khơi thông tuyến
đường, nối mạch giao thông.
Đáng chú ý, hiện 4 thủy điện tại Quảng
Nam gồm: A Vương, Sông Tranh 2, Đak
Mi 4, Sông Bung 4 đang vận hành điều xả
nước qua tràn để hạ mực nước trong lòng
hồ về mực thấp nhất. Khi đó các hồ thủy
điện sẽ có dung tích để đón lũ về cắt giảm
lũ cho hạ du. Hiện nay, mực nước trên
sông Vu Gia đang lên nhanh. Dự báo lũ
trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp
tục lên, đạt đỉnh ở mức báo động III sau
đó xuống chậm. Trong 6-12 giờ tới lũ trên
sông Thu Bồn có khả năng lên ở mức xấp
xỉ báo động II. IV.
Tại Quảng Ngãi: lúc 1h ngày 17/10,
tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy
ra lốc xoáy, với sức gió mạnh, bán kính
rộng quét qua 4 xã Bình Đông, Bình
Thạnh, Bình Chánh và Bình Nguyên. Thời
điểm xảy ra lốc xoáy lúc rạng sáng, người
dân trở tay không kịp. Thống kê sơ bộ,
khoảng 100 nhà dân 4 xã có nhà bị thiệt
hại sập, đổ tốc mái, nhiều người bị thương.
Gió mạnh kèm mưa to khiến công tác
khắc phục nhà cửa của bà con gặp nhiều
khó khăn. Ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch

l Sạt lở chia cắt miền núi Quảng Nam.

NHỊP SỐNG

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

vanhoaplvn@gmail.com

Miền Trung ngập lụt,
sạt lở do mưa lũ

l Mưa lớn gây ngập úng ở Hội An, Quảng Nam.

UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
cho biết đang huy động các lực lượng dân
quân, xung kích, biên phòng… hỗ trợ
người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở.
Tại TP. Đà Nẵng: cũng đang xảy ra
đợt mưa lớn diện rộng. Hiện các hồ thủy
điện trên thượng nguồn sông Vu Gia đang
vận hành điều tiết lũ về hạ du với tổng lưu
lượng hơn 5.000m3/s. Nguy cơ cao lũ quét,
sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối
và ngập lụt khu vực ven sông, các vùng
trũng thấp. Chiều 17/10, Ban Chỉ huy
Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn
và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ban
hành công điện triển khai ứng phó mưa
lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.
Theo đó, UBND các quận, huyện sẵn
sàng triển khai phương án phòng, chống
lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân
cư đang sống ở những vùng trũng, thấp,
vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt
lở, lũ quét. Đặc biệt chú ý nhân dân sống
tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê (các
xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa
Liên, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Sơn)…
sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân
dân bảo đảm phòng, chống Covid-19. Tổ
chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập
sâu theo phân cấp quản lý; nghiêm cấm
người dân và phương tiện không có nhiệm
vụ phòng, chống lụt, bão đi lại, đánh bắt
cá trên sông, vùng trũng thấp, ngập lũ, qua
ngầm, cầu tràn, rừng, núi và các khu vực
có nguy cơ sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng nhân
lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm
cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”.
Tại Quảng Trị: Do mưa to từ chiều tối
16 và trong ngày 17/10 khiến nước sông
Sê Pôn, Ba Lòng, Đakrông ở huyện miền
núi Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng
Trị dâng cao, gây ngập, chia cắt một số
ngầm, tràn tại một số xã vùng sâu, vùng
xa. Riêng tràn Đakrông tại thôn A Rông
trên quốc lộ 15D qua xã A Ngo, huyện
Đakrông, mực nước ngập sâu đến 2 mét,

giao thông vào trung tâm các xã Ba Nang,
A Vao, Ba Lòng và nhiều thôn bản các xã
Tà Long, Húc Nghì, huyện Đakrông bị
chia cắt. Một người mất tích ở tỉnh Quảng
Trị là Hồ Văn Diên (21 tuổi), trú tại thị trấn
Khe San, huyện Hướng Hóa. Trên đường
đi qua ngầm tràn tại thôn Ly Tôn, xã Tà
Long, huyện miền núi Đakrông, anh Điền
bị lũ cuốn trôi, mất tích.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có
Công điện yêu cầu các sở, ngành và địa
phương tập trung ứng phó với các hình
thế thời tiết nguy hiểm và tình hình mưa
lũ diễn biến phức tạp. Tất cả 2.489 tàu
thuyền với 7.056 thuyền viên trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị đều đã nhận được
thông tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm.
Tại Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn gây
ngập lụt nhiều nơi. Tại huyện A Lưới, tổng
lượng mưa đo được khoảng 350-500mm,
cá biệt có nơi trên 650mm; huyện Nam
Đông, tổng lượng mưa phổ biến 350-500,
có nơi trên 700mm. Hiện mực nước lũ trên
sông Hương đã vượt mức báo động 1, trên
sông Bồ dưới báo động 2 0,4 mét. Tại tỉnh
này, ghi nhận hai vợ chồng bị mất tích do
lật ghe trong lúc bủa lưới trên sông Bồ.
Nạn nhân là ông Trần Minh Đi (65 tuổi)
và vợ là Võ Thị Thảo trú tổ dân phố Lại
Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã
Hương Trà.
Tại Nghệ An: Theo ông Lô Văn Tùng,
Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, huyện
Quế Phong, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn xã
này vừa xảy ra sự việc đau lòng khi cả hai
cha con đi vớt củi trên suối bị nước cuốn
trôi tử vong ngày 16/10. Cùng ngày ở thôn
1, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, do nước
lũ chảy về mạnh, một vợ chồng không
may bị cuốn vào cống nước. Người vợ bị
thương nhẹ, người chồng không may bị
mắc kẹt. Sau hơn 1 giờ cứu vớt, các lực
lượng đã đưa được người chồng lên nhưng
nạn nhân đã tử vong.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số

l Sạt lở đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tập trung ứng phó mưa lũ tại
Trung Bộ và Tây Nguyên
Ngày 17/10, Phó Thủ tướng Lê Văn
Thành đã ký ban hành Công điện số
1388/CĐ-TTg về việc tập trung ứng
phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và
Tây Nguyên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng
Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 1718/10, khu vực trên tiếp tục xảy ra
mưa lớn ở các tỉnh Hà Tĩnh đến
Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Khánh
Hòa và Gia Lai, Kon Tum. Nguy cơ
cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng
núi và ngập úng cục bộ tại các vùng
trũng, thấp, ven sông.
Để chủ động ứng phó mưa lũ, nhất
là lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thấp nhất
thiệt hại về tính mạng của người dân,
các tỉnh cần tổ chức theo dõi chặt chẽ
diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai
ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó
với mưa lũ theo phương châm “bốn tại
chỗ”. Chủ động rà soát, huy động lực
lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ
dân tại các khu vực không bảo đảm an
toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu chia
cắt, vùng thấp trũng ven sông suối, khu
vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất,
khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất, ngập
lụt năm 2020.
Đồng thời bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ
lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ
phải sơ tán, không để người dân bị
thiếu đói, rét. Triển khai phương án
bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; tổ
chức giám sát việc vận hành an toàn
các hồ đập trên địa bàn. Ủy ban Quốc
gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân
khu 4, Quân khu 5 và các lực lượng
đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng,
phương tiện hỗ trợ địa phương thực
hiện công tác sơ tán dân cư ra khỏi khu
vực nguy hiểm. Chủ động bố trí lực
lượng, phương tiện tại các khu vực
xung yếu để thực hiện công tác cứu hộ,
cứu nạn khi có yêu cầu. H.GIANG

8, tính đến thời điểm này, địa bàn Nghệ An
có khoảng trên 20 điểm sạt lở núi lớn nhỏ
trên các tuyến đường. Sở Giao thông Vận
tải đang chỉ đạo các đơn vị quản lý giao
thông, huy động nhân lực và thiết bị máy
móc san sạt lở núi trên các tuyến đường,
đảm bảo lưu thông bước 1. Yêu cầu các
đơn vị quản lý giao thông canh trực, cảnh
báo người tham gia giao thông tại các
điểm sạt lở núi.
Tại Hòa Bình: mưa kéo dài trong nhiều
ngày, tích tụ nước trong đất phá vỡ kết cấu
đã gây ra sạt lở đất tại nhiều địa phương của
huyện Đà Bắc. Trong đó, vào khoảng sáng
sớm 17/10, tại xóm Tát, xã Tân Minh đã
xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp và làm sập hoàn
toàn một nhà dân xây bán kiến cố, lợp mái
tôn, làm chết 1 người và 3 người bị thương.
Hiện Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đà Bắc đã
xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc
phục, cứu hộ, cứu nạn, động viên hỗ trợ gia
đình bị nạn.
NHÓM PHÓNG VIÊN

l Lốc xoáy gây tốc mái nhà dân ở Quang Ngãi.
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Lo lắng sức khoẻ ảnh hưởng
nếu trẻ học online kéo dài
Mới đây, câu chuyện một nữ
sinh lớp 12 tự dùng dao cắt tay
mình khiến nhiều người lo lắng
cho vấn đề sức khoẻ của học
sinh khi phải ở nhà nhiều, học
online. Cùng với đó, số học sinh
đến khám sức khỏe tâm thần
gia tăng hơn bình thường.

l Học sinh học online nhưng áp lực học hành không thay đổi.

nhất là những em chưa tìm được phương
pháp học hiệu quả, khiến các em càng lo
lắng. Đặc biệt, với HS cuối cấp, những thông
tin về thi cử như: đạt điểm cao vẫn trượt đại
học, hay thay đổi trong phương án tuyển sinh
của các trường đại học… cũng khiến các em
bị áp lực.
“Thời gian này chúng tôi nhận thấy nhiều
em rơi vào trạng thái lo âu, buồn bã… khiến
việc học bị giảm sút. Đối diện với những khó
khăn đó, nếu em nào không tự giải quyết
được thì có thể sẽ tìm cách giải tỏa bằng việc
tự hủy hoại cơ thể của mình như em nữ sinh
trên”- thầy Bình cho biết.
TS Tâm lý học Nguyễn Tùng Lâm - Chủ
tịch Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam cho
rằng: “Khi các em phải chuyển trạng thái bất
thường liên tục trong thời gian dài như vậy,
nếu giáo viên không tìm được cách dạy phù
hợp và giao bài tập nhiều như khi học trực
tiếp sẽ khiến cho việc học trở nên nặng nề
và nhàm chán. Không ít trường vẫn tham
dạy đủ giờ, đủ tiết như khi học trực tiếp
khiến ngày nào các em cũng phải ngồi trước
máy hàng giờ liền rất mệt mỏi”.

Áp lực từ người lớn
BS Trần Thị Sáu cho rằng, để sớm phát
hiện và can thiệp kịp thời, vai trò của người
thân là rất quan trọng. “Bố mẹ phải thường
xuyên quan tâm, giám sát các con để phát
hiện những bất thường ở trẻ. Ví dụ như trước
đây con vui vẻ, hoạt bát, ngoan hiền nhưng
bỗng nhiên gần đây có những thay đổi bất
thường về hành vi, hay cáu gắt, rối loạn giấc
ngủ thì cần sớm đi khám chuyên khoa tâm
thần. Tránh để tình trạng quá nặng, việc điều
trị sẽ khó khăn hơn”…
Thầy Tùng Lâm cũng chia sẻ, thời gian
này giáo viên Trường THPT Đinh Tiên
Hoàng (Hà Nội) có một khẩu hiệu riêng:
“Chống nhàm chán, chống căng thẳng trong

Điều trẻ em cần
C

hiến dịch “Lan toả yêu
thương” được Viện Nghiên
cứu Quản lý Phát triển bền vững
(MSD), Mạng lưới quản trị
quyền trẻ em (CRG) với sự hỗ
trợ tài chính của Tổ chức cứu trợ
trẻ em tổ chức hàng năm nhằm
nỗ lực truyền thông và vận động
nhằm chấm dứt các hình thức
trừng phạt thể chất và tinh thần
trẻ em trong gia đình và nhà
trường, thúc đẩy các phương
pháp giáo dục tích cực, giáo dục
không bạo lực.
Trong khuôn khổ này, năm
2021, MSD đã tổ chức chiến
dịch truyền thông chủ đề “Nhà

Gần 2000 học sinh,
phụ huynh,
giáo viên
tiếp cận “vắc xin
hạnh phúc”

Đ

Khi tất cả đều online
Về trường hợp nữ sinh tự dùng dao cắt tay,
bác sỹ (BS) Trần Thị Sáu, Khoa Khám bệnh,
Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương,
cho biết: “Trước khi bắt đầu năm học mới, nữ
sinh lớp 12 này đã có biểu hiện lo âu, buồn
chán và dùng vật sắc nhọn tự cắt vào tay nhiều
lần. Sau khi thăm khám, chúng tôi đã phải cho
bệnh nhân dùng thuốc, kết hợp với gia đình
dùng biện pháp điều trị tâm lý, hiện tình trạng
của nữ sinh đã được cải thiện”.
Theo BS Sáu, sau khi Hà Nội nới lỏng
giãn cách số người đến khám sức khỏe tâm
thần gia tăng hơn bình thường. Bệnh nhân
đến khám ở mọi lứa tuổi nhưng nhóm tuổi
vị thành niên, thanh niên chiếm tỷ lệ cao
nhất. Đa số bệnh nhân đến khám đều chung
một nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch
bệnh và việc học online lâu dài. Trong đó, có
trường hợp bị biểu hiện rối loạn lo âu, trầm
cảm khá nặng, đến mức tự hành hạ cơ thể
mình. Theo lý giải của BS Sáu, áp lực học
tập, cùng với việc phải ở nhà lâu do dịch
bệnh ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tư tưởng
của mọi người, đặc biệt là lứa tuổi học sinh
(HS). Với những trường hợp đang ở lứa tuổi
thay đổi tâm sinh lý như nữ sinh nói trên tác
động bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đến tư
tưởng, suy nghĩ, tâm lý, hành vi.
Thực tế, trong thời gian học online, dù
Bộ GD-ĐT đã yêu cầu giảm tải chương
trình, giảm bớt kiến thức nhưng nhiều phụ
huynh vẫn không khỏi choáng váng khi thấy
số lượng bài tập hằng ngày con phải giải
quyết quá nhiều.
Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng
Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội cho
biết, dịch Covid-19 khiến các em phải ở nhà
học online trong một thời gian dài nên sẽ có
nhiều diễn biến tâm lý phức tạp hơn, đa dạng
hơn, tập trung ở các biểu hiện như: buồn bã,
lo âu, căng thẳng và ngại tiếp xúc với mọi
người, thiếu cởi mở. Học online không được
giao tiếp với bạn bè, ngày nào cũng ngồi học
một mình trước máy tính khiến các em cảm
thấy cô đơn, tẻ nhạt. Đáng nói là, học online
phải giảm yêu cầu về kiến thức nhưng nhiều
thầy cô, bố mẹ lại vẫn đặt nhiều kỳ vọng như
khi các em đang học trực tiếp. Trong khi đó,
nhiều em gặp khó khăn trong việc tiếp thu,

9

= An toàn + Yêu thương” cùng
cuộc thi vẽ “Gia đình trong
mắt em” được thực hiện vào
tháng 8-9/2021 nhằm nâng cao
nhận thức về phòng, chống bạo
lực gia đình và vận động sửa
đổi Luật Phòng, chống bạo lực
gia đình.
Cuộc thi đã nhận được sự
tham gia tích cực của gần 100
trẻ em trên toàn quốc, các chủ
đề được các em lựa chọn vô
cùng phong phú như: hình ảnh
gia đình hạnh phúc, bạo lực gia
đình dưới góc nhìn của trẻ em,
ước mơ của trẻ em về một mái
nhà yên ấm. Ngày 16/10, ban

học online”. Để làm được điều đó, ngoài
việc thay đổi phương pháp dạy, tạo hứng thú
học tập cho các em thì giáo viên giao ít bài
tập về nhà. Thậm chí có thể phân thành 3, 4
nhóm trình độ để giao bài tập phù hợp, chứ
không phải bắt buộc HS phải làm hết các bài
tập như trước. Trong điều kiện dịch bệnh
này, giáo viên luôn cố gắng hiểu và chia sẻ
những khó khăn của HS để tránh những
căng thẳng không đáng có cho các em.
Tương tự, thầy Nguyễn Quốc Bình cũng
cho rằng, thầy cô cần thực hiện tốt chỉ đạo của
Bộ về việc giảm tải các kiến thức. Đồng thời,
phải thay đổi để có phương pháp dạy học phù
hợp với học trực tuyến, ví dụ: tăng sự tương
tác giữa giáo viên với HS, HS với nhau, tổ
chức các hoạt động tập thể... Để kịp thời giải
quyết những vấn đề tâm lý học đường, nhà
trường cũng đã lập đường dây nóng để HS có
thể trao đổi với giáo viên tâm lý và từ đó, các
thầy cô sẽ phối hợp với gia đình để cùng tìm
các giải pháp giúp con vượt qua.
Thầy Bình cho biết, các em hay gặp
những áp lực trong học tập như: việc lập kế
hoạc học tập, lựa chọn phương pháp học tập,
áp lực điểm số, lịch học nhiều, bài tập nhiều
và khó, hay bị điểm kém… Chính vì vậy,
nhà trường cũng lên kế hoạch mời chuyên
gia tâm lý giáo dục đến nói chuyện với thầy
cô qua hình thức trực tuyến, bồi dưỡng thêm
cho các thầy cô các kiến thức liên quan đến
sức khỏe tâm thần học đường.
Thực tế nữa theo không ít thầy cô là
những phần giảm tải manh mún theo từng bài
đã vô tình để học sinh phải tự học, mà không
hiểu. Do đó, giảm tải thực ra gây áp lực hơn
khi học sinh bị trống kiến thức những phần
giảm hoặc tự mày mò, vô hình trung, lại
không giảm với học sinh. Và như thế, học online nhưng áp lực trường lớp không vì thế mà
thay đổi. PHƯƠNG UYÊN

giám khảo đã chọn ra những
bức tranh xuất sắc, trong đó
Giải Nhất thuộc về em Nguyễn
Quảng Gia Định – 11 tuổi đến
từ Làng Trẻ em SOS Quảng
Bình. Ngoài ra, chương trình
cũng công bố các giải thưởng
còn lại gồm 2 giải Nhì, 2 giải
Ba và 10 giải Khuyến khích.
Là người làm công tác quản
lý nhà nước về gia đình, đồng
thời là thành viên Ban Giám
khảo cuộc thi vẽ tranh “Gia
đình trong mắt em”, ông
Khuất Văn Quý – Phó Vụ
trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTT&DL chia sẻ suy nghĩ về
thực trạng bạo lực gia đình
được trẻ phản ánh qua các
tranh vẽ gửi dự thi: “Qua các

tác phẩm tranh của các bạn
nhỏ, tôi thấy được những ước
muốn của trẻ em, điều này thôi
thúc các cơ quan quản lý nhà
nước, các tổ chức, các bên liên
quan cần phải hành động để
hướng tới xây dựng gia đình
hạnh phúc đúng như nguyện
vọng của các em. Chúng tôi
đang nỗ lực trong việc triển
khai thực hiện Chỉ thị số 06CT/TW năm 2021 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng về công tác xây dựng
gia đình và xây dựng Dự thảo
Luật Phòng, chống bạo lực gia
đình (sửa đổi), mong rằng có
thể tiếp nhận nhiều ý kiến đóng
góp từ các bên để hướng tới
xây dựng một văn bản luật

ây là kết quả của diễn đàn
"Vắc xin hạnh phúc" trên
nền tảng trực tuyến vừa được
Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
Đại dịch COVID-19 đã làm
tăng tỉ lệ mắc bệnh rối nhiễu
tâm trí, bao gồm tỉ lệ mắc trầm
cảm, rối loạn lo âu, lạm dụng
ma túy và tự sát. Rối loạn khí
sắc và lo âu đã tăng 3 lần trong
năm 2020.
PGS.TS Nguyễn Tuấn
Hưng, Giám đốc Bệnh viện
Tâm thần Trung ương cho
biết, kết quả phân tích 66
nghiên cứu trên thế giới về tỉ
lệ mắc các rối loạn tâm thần
trong đại dịch COVID-19 cho
thấy, tỉ lệ mắc rối loạn trầm
cảm là 31,4%, rối loạn lo âu là
31,9%, căng thẳng là 41,9%,
rối loạn giấc ngủ là 37,9%.
Việc trẻ tạm dừng đến trường,
phải học online đã gây nhiều
vấn đề sức khỏe, tâm thần.
Chính vì vậy việc hỗ trợ nâng
cao sức khoẻ thể chất và tinh
thần giúp các em vượt qua đại
dịch là một nhu cầu cần thiết
và cấp bách.
Diễn đàn “Vắc xin hạnh
phúc” có sự tham dự các
chuyên gia tâm lý, cùng hàng
nghìn các em học sinh, cha mẹ
và các thầy cô giáo nhiều
trường trên địa bàn Hà Nội.
Tại diễn đàn, các chuyên gia
đã cung cấp cho các em học
sinh có kiến thức về mối quan
hệ gia đình, hiểu được phản
ứng tâm lý của cha mẹ, điều
này giúp các em có cách ứng
phó phù hợp. Bên cạnh đó
diễn đàn giúp các em nắm bắt
được những nhu cầu, xu
hướng phát triển của bản thân
về sức khoẻ thể chất và tinh
thần. Tại đây, cha mẹ cũng học
được cách lắng nghe những lo
lắng, áp lực của con. Từ đó
cha mẹ và con cái có được kỹ
năng giải quyết những vấn đề
trong cuộc sống gia đình. Có
thái độ cởi mở, tôn trọng và
xây dựng vòng tròn gia đình
hạnh phúc. H.MINH

hoàn chỉnh, toàn diện, góp
phần xây dựng những mái nhà
an toàn, hạnh phúc cho trẻ em”.
Qua các bức tranh dự thi và
suy nghĩ của một cá nhân đến từ
các em có thể thấy, trẻ em trưởng
thành hơn cả suy nghĩ của người
lớn, khiến chúng ta phải suy
nghĩ. Thế nên việc lắng nghe
tiếng nói của trẻ em là vô cùng
cần thiết, để người lớn soi chiếu
lại mình và biết cách đồng hành
với trẻ hiệu quả nhất, để nhận ra
rằng thứ trẻ cần nhất trong ngôi
nhà của mình không phải vật
chất, không phải những kỷ niệm
của bạo lực, mà chính là thời gian
của cha mẹ, sự an toàn và yêu
thương. X.HOA
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Bộ Công an tăng cường 400 cán bộ
về các xã biên giới trọng điểm

B

ộ Công an vừa tổ chức buổi gặp mặt cán bộ tăng cường
Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật
tự; tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội
và TP HCM.
Thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu,
hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp công an và xây
dựng Công an xã chính quy, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch
điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công
an về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an
ninh, trật tự.
Quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị trực thuộc Bộ đã chủ
động, tích cực làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên,
khuyến khích cán bộ, chiến sĩ. Những cán bộ được tăng cường đều
là cán bộ được đào tạo bài bản, có tuổi đời còn trẻ (dưới 35 tuổi),
sức khỏe tốt. Nhiều người dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn
nhưng vẫn viết đơn xung phong, tình nguyện đến Công an xã nhận
nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng
định, chủ trương điều động cán bộ cơ quan Bộ đến nhận công tác
tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự không
chỉ để tăng cường, bổ sung lực lượng cho Công an xã mà đồng thời
còn tạo điều kiện để các cán bộ được trải nghiệm, rèn luyện, thử
thách, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn.
Bộ trưởng Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh
thần xung phong nhận nhiệm vụ, “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất
cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước và nhân dân cần đến”; đồng thời đề
nghị, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa
phương, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục tăng cường công
tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, quan tâm, động viên
để cán bộ yên tâm công tác.
Đối với cán bộ được điều động về Công an xã biên giới cần
khẩn trương khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập với môi trường
công tác mới và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tuyệt đối không có tư tưởng “công tác ngắn ngày”, phải xác định
đây là nhiệm vụ được tổ chức phân công, là cơ hội để phát huy
trình độ nghiệp vụ được đào tạo đồng thời cũng là trải nghiệm và
thử thách để rèn luyện ý chí, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn của
bản thân.
Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, cán bộ được điều động về
Công an xã biên giới phải gương mẫu trong lời nói, hành động, tác
phong công tác, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất đạo đức
cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân với phương châm hành
động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, tích cực phối hợp
với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19
tại cơ sở.
Triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua đặc biệt
trong lực lượng CAND với chủ đề “Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an
toàn và an dân” tại địa bàn cơ sở. Chú trọng đến văn hóa ứng xử
Công an xã chính quy, am hiểu về kiến thức xã hội, phong tục, tập
quán, nắm chắc tình hình địa bàn, trọng dân, gần dân, sát dân, có
tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tăng cường ứng dụng
khoa học, công nghệ phục vụ yêu cầu công tác… NGUYỄN HÀ

Tìm bệnh nhân thiệt hại vì sai phạm
ở BV Mắt TP Hồ Chí Minh

N

gày 16/10, Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an phát thông báo
kêu gọi các cá nhân, bị hại trong vụ án Vi phạm quy định về
đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BV Mắt TP HCM.
Động thái này được đưa ra sau 10 tháng điều tra sai phạm của
nguyên GĐ BV Nguyễn Minh Khải cùng 2 cấp phó Võ Thị Chinh
Nga, Phí Duy Tiến và Nguyễn Quốc Toản (nguyên Trưởng khoa
Phẫu thuật, gây mê hồi sức của BV). Bốn bị can này bị cáo buộc
gây thiệt hại cho những bệnh nhân đến thay thuỷ tinh thể và Quỹ
BHYT tổng cộng hơn 14 tỷ đồng.
CQĐT xác định, năm 2018, BV Mắt TP HCM thực hiện gói thầu
Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu để phục vụ điều trị, khám
chữa bệnh. Một số lãnh đạo BV đã làm trái quy định trong việc đấu
thầu, gạt loại thủy tinh thể nhân tạo có giá dự thầu thấp nhất, để mua
loại có giá dự thầu cao nhưng chất lượng tương đương.
Các loại này là thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509M (giá
3,1 triệu đồng/chiếc); CT Asphina 509MP (giá 3,6 triệu); CT Lucia
601PY (giá 3,4 triệu); CT Lucia 201P (giá 2,95 triệu).
Sai phạm đã khiến BHYT và người bệnh phải chi trả cao hơn
khi điều trị. Trong đó, Quỹ BHYT thiệt hại hơn 5 tỷ đồng, bệnh
nhân có BHYT thiệt hại hơn 7 tỷ, người bệnh không có BHYT
thiệt hại gần 2 tỷ đồng.
Tháng 9/2017, khi đang là Phó GĐ BV Nguyễn Trãi, ông Khải
được bổ nhiệm GĐ BV Mắt TP HCM. Đầu tháng 11/2020, C01
khám xét BV Mắt TP HCM. Ngày 15/12/2020, ông Khải và bà
Nga bị đình chỉ công tác 90 ngày để phục vụ điều tra. C.BẢN
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Không bắt buộc xét nghiệm
người đi xe khách

lHành khách đi lại bằng phương tiện đường bộ, hàng hải, đường thủy nội địa chỉ phải xét nghiệm khi có biểu hiện ho, sốt,
đau họng.

Bộ Giao thông Vận tải
vừa ban hành hướng dẫn
tạm thời mới về tổ chức
vận tải, trong đó nêu rõ
không bắt buộc xét
nghiệm y tế với hành
khách đi đường bộ,
đường sông, đường biển.
Chỉ xét nghiệm trường hợp
sốt, ho…
Hướng dẫn theo các cấp độ:
Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường
mới) tương ứng màu xanh. Cấp 2:
Nguy cơ trung bình tương ứng màu
vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương
ứng màu cam. Cấp 4: Nguy cơ rất
cao tương ứng màu đỏ.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch
được đánh giá từ quy mô cấp xã.
Khuyến khích đánh giá từ phạm vi,
quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã)
nhằm bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.
Với hành khách tham gia giao
thông (trừ hàng không, đường sắt)
phải đáp ứng các yêu cầu tuân thủ
5K; khai báo y tế theo quy định của
Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng chống dịch Covid-19
theo hướng dẫn của BCĐ Quốc gia
phòng, chống Covid-19 và Bộ Y tế.
Về xét nghiệm y tế, Bộ GTVT
chỉ yêu cầu xét nghiệm các trường
hợp có một trong các biểu hiện triệu
chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng,
mất vị giác, khứu giác, khó thở.
Với tất cả các cấp độ dịch, chỉ

yêu cầu xét nghiệm một trong các
trường hợp: Có nghi ngờ hoặc có
chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa
bàn có dịch ở cấp 3; đến từ địa bàn
có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế
vùng (phong tỏa); không yêu cầu
xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.
Với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét
nghiệm một trong các trường hợp:
Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; đến
từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc
cách ly y tế vùng (phong tỏa). Việc
xét nghiệm SARS-CoV-2 được
thực hiện bằng RT-PCR hoặc test
kháng nguyên nhanh có giá trị
trong vòng 72 giờ.
Trường hợp Chính phủ, BCĐ
Quốc gia phòng, chống dịch

Số lượng các vụ trộm cắp điện
giảm dần qua các năm
Theo báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt
vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng
tiết kiệm, hiệu quả của Bộ Công Thương, Bộ này đã thực hiện 293 cuộc thanh kiểm
tra, phát hiện 12 vụ vi phạm và đã xử phạt tổng số tiền là 393 triệu đồng.
Sở Công Thương các địa
phương phát hiện tổng số vụ vi
phạm hành chính cần xử lý gần
19.000 vụ, tổng số tiền xử phạt trên
37,8 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm chủ yếu là trộm
cắp điện, ngoài ra còn các hành vi vi
phạm khác như: vi phạm quy định
về giấy phép, vi phạm hành lang an
toàn điện (do thi công công trình xây
dựng, điều khiển phương tiện giao
thông), thiết kế, lắp đặt thiết bị điện
không đáp ứng các quy định về kỹ
thuật và an toàn điện, vi phạm các
quy định trong bán lẻ điện, không có
quy trình vận hành hồ chứa thủy
điện, không cắm mốc chỉ giới phạm
vi vùng phụ cận; vi phạm quy định
về kiểm toán năng lượng, vi phạm
quy định về áp dụng mô hình quản
lý năng lượng,…
Riêng đội ngũ kiểm tra viên điện
lực các Tổng công ty Điện lực của

lBên trong một trung tâm điều hành điện lực.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
trong giai đoạn 2015-2019 đã phát
hiện 19.565 vụ vi phạm với tổng số
tiền cần bồi thường là 198 tỷ đồng.
"Hành vi vi phạm chủ yếu là
trộm cắp điện, vi phạm hành lang an
toàn điện; chuyển 16.242 hồ sơ vi
phạm hành chính tới các cấp có thẩm
quyền để xem xét xử phạt; số vụ bị

khởi tố hình sự là 349, chiếm 36%
số vụ đề nghị khởi tố hình sự (970
vụ)", văn bản cho hay.
Bộ Công Thương nhận định,
việc kịp thời phát hiện, xử lý các
hành vi trộm cắp điện thời gian qua
đã góp phần quan trọng trong việc
giảm tổn thất điện năng của EVN
qua các năm.

- đờI SốNG
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Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy
định mới về phòng, chống dịch
Covid-19 các với đối tượng áp
dụng tại hướng dẫn tạm thời này
thì thực hiện theo quy định mới.

Taxi được hoạt động tại
vùng cấp độ 4
Hướng dẫn tạm thời của Bộ
GTVT cũng xây dựng lại phương
án tổ chức vận tải đường bộ theo
4 cấp độ dịch.
Theo đó, vận tải hành khách
bằng ô tô sẽ được hoạt động với
tần suất bình thường trên địa bàn
có dịch ở cấp 1 (nguy cơ thấp), cấp
2 (nguy cơ trung bình).
Với địa bàn có dịch ở cấp 3
(nguy cơ cao), Sở GTVT tham
mưu UBND cấp tỉnh quyết định
vận tải hành khách theo tuyến cố
định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp
đồng, du lịch, vận chuyển học
sinh, sinh viên bảo đảm không
vượt quá 50% tổng số phương tiện
của đơn vị và có giãn cách chỗ trên
phương tiện (không áp dụng giãn
cách với xe giường nằm).
Về hoạt động vận tải khách
theo tuyến cố định liên tỉnh (gồm
cả xe buýt), Sở GTVT hai đầu
tuyến báo cáo UBND cấp tỉnh cho
phép hoạt động tối đa không vượt
quá 50% số chuyến theo lưu lượng
đã được Sở GTVT công bố (số
chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ
trên phương tiện.
Với địa bàn có dịch ở cấp 4, Bộ
GTVT yêu cầu dừng hoạt động vận
chuyển hành khách bằng ô tô, gồm:
Vận tải hành khách theo tuyến cố
định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, hợp
đồng, du lịch (trừ xe công nghệ dưới
9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử),
vận chuyển học sinh, sinh viên.
Xe taxi, xe công nghệ dưới 9
chỗ có vách ngăn với khách, thanh
toán điện tử được phép hoạt động
không vượt quá 20% tổng số
phương tiện của đơn vị và có giãn
cách chỗ trên phương tiện. Trường
Số lượng các vụ trộm cắp điện
giảm dần qua các năm ngoài lý do
các đơn vị cung ứng điện hiện đã và
đang thay thế dần các công tơ cơ
sang công tơ điện tử nhằm ngăn
chặn các hành vi trộm cắp điện sau
công tơ, còn một phần nguyên nhân
xuất phát từ quy định xử phạt về
hành vi trộm cắp điện tại Nghị định
134 khá cao, có tính răn đe.
Tuy nhiên, việc xử lý các đối
tượng vi phạm trong hoạt động điện
lực như trộm cắp điện, hoạt động tư
vấn chuyên ngành điện lực... vẫn
gặp khó khăn, do công tác giám
định tư pháp, việc xác định thời
gian, sản lượng điện bị mất gặp
vướng mắc; chứng cứ để truy tố
không rõ ràng dẫn đến khó khăn
trong việc truy cứu trách nhiệm hình
sự và trách nhiệm hành chính.
Nhiều trường hợp không tìm được
địa chỉ đơn vị hoạt động tư vấn vi
phạm để xử lý theo quy định.
Một bộ phận doanh nghiệp,
khách hàng sử dụng điện chưa
nghiêm, không cộng tác và cản trở
kiểm tra viên điện lực thực hiện hoạt
động kiểm tra theo quy định.
Trong khi đó, Luật Xử lý VPHC
năm 2012 quy định mức phạt tiền
trong lĩnh vực điện lực tối đa là 50
triệu đồng với cá nhân và 100 triệu
với tổ chức. Mức phạt này là quá

hợp phương tiện vận tải hành
khách có hành trình bắt buộc phải
đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4
không được dừng, đỗ.
Riêng hoạt động vận tải hàng
hóa được tổ chức hoạt động bình
thường ở các cấp độ dịch; lái xe,
người đi theo xe phải đáp ứng các
yêu cầu theo đúng quy định của
hướng dẫn.
Với vận tải nội bộ bằng ô tô,
hoạt động vận chuyển hàng hóa
được tổ chức ở các cấp độ dịch.
Hoạt động chở khách được hoạt
động bình thường ở cấp 1, cấp 2;
hoạt động theo hướng dẫn của Sở
GTVT điểm đi, điểm đến và có
giãn cách chỗ trên phương tiện
trên địa bàn cấp 3, cấp 4.

Yêu cầu với bến xe và đơn vị
kinh doanh vận tải
Bộ GTVT yêu cầu các bến xe,
trạm dừng nghỉ, nơi xếp dỡ hàng
hóa xây dựng triển khai phương án,
kế hoạch đón, trả hành khách, xếp
dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn theo
các quy định về phòng, chống dịch;
bố trí điểm khai báo y tế, quét mã
QR; bố trí vị trí để lực lượng chức
năng tổ chức test nhanh Covid-19;
bố trí phòng hoặc khu vực cách ly
tạm thời bảo đảm thông thoáng.
Đơn vị kinh doanh vận tải
khách bằng xe ô tô phải xây dựng
triển khai phương án tổ chức vận
tải bảo đảm tuân thủ quy định về
điều kiện kinh doanh vận tải và
quy định về phòng, chống dịch
Covid-19; nắm bắt thông tin về
luồng tuyến, hành trình, cấp dịch
do địa phương công bố.
Đồng thời, yêu cầu lái xe chạy
đúng hành trình và chỉ dừng, đỗ
dọc đường (ăn uống, vệ sinh) và
đón, trả khách tại các địa điểm
theo quy định; theo dõi, giám sát
chặt chẽ hoạt động của phương
tiện, lái xe trong suốt quá trình vận
chuyển; tăng cường kiểm tra, giám
sát thông qua thiết bị giám sát
nhẹ so với lợi ích thu được từ hành
vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực
cũng như hậu quả của hành vi vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực điện
lực. Do đó, trong quá trình sửa đổi
Luật Xử lý VPHC, Bộ Công
Thương đề xuất nâng gấp đôi mức
phạt trong quá trình xây dựng Luật
sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC
và đã được Quốc hội khóa XIV
thông qua năm 2020.
Vì vậy, để phù hợp với luật sửa
đổi, bổ sung năm 2020, Bộ Công
Thương khẳng định cần thiết phải
sửa đổi Nghị định 134 để phù hợp
với tình hình hiện nay.
* Liên quan lĩnh vực, mới đây,
một phần mềm hữu dụng giúp cảnh
báo tại thời gian thực sản lượng điện
bất thường đã được một kỹ sư tại
Cty TNHH MTV Điện lực Đà
Nẵng viết thành công.
Phần mềm này hướng tới mục
đích phát hiện nhanh các trường hợp
nghi ngờ trộm cắp điện, sự cố chạm
chập điện để hạn chế tình trạng kiến
nghị hóa đơn tiền điện năng cao
cũng như tránh xảy ra các tai nạn
điện giật do chạm chập. Công trình
này được nghiên cứu và hoàn tất từ
2019 - 2020.
Phần mềm này cũng giúp khách
hàng phát hiện kịp thời các trường
hợp chạm chập điện (như dây điện

hành trình, camera lắp trên xe ô tô
kinh doanh vận tải; tự tổ chức xét
nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên cho
người của đơn vị mình.
Với vận tải khách, trường hợp
có hành khách đi từ địa bàn có dịch
ở cấp 4 phải lập danh sách hành
khách đi xe; giao lái xe, nhân viên
phục vụ trên xe hướng dẫn hành
khách tự kê khai; sao gửi danh sách
hành khách đi xe về Sở GTVT…

Chưa áp dụng đối với
hàng không và đường sắt
Bộ GTVT cho biết, hướng dẫn
tạm thời mới này chỉ điều chỉnh
các quy định tổ chức vận tải với 3
lĩnh vực đường bộ, hàng hải và
đường thủy nội địa.
Riêng hàng không và đường
sắt tiếp tục thực hiện theo các
hướng dẫn hiện hành cho đến
20/10 (với hàng không là Hướng
dẫn 1776 và 1786; đường sắt là
Quyết định 1782).
Bộ GTVT đã giao Cục Hàng
không và Cục Đường sắt có báo cáo
sơ kết, đánh giá thời gian thực hiện
thí điểm tổ chức vận tải hành khách,
đồng thời đề xuất phương án, kế
hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn
tiếp theo; khẩn trương báo cáo Bộ
để xem xét, đánh giá và báo cáo
BCĐ Quốc gia xem xét, quyết định.
Bộ GTVT khẳng định, hướng
dẫn tạm thời mới nhằm bảo đảm
thực hiện đúng chỉ đạo của Chính
phủ tại Nghị quyết 128/NQ-CP,
hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết
định 4800. Đồng thời, bảo đảm sự
chủ động, thống nhất, đồng bộ
giữa Bộ GTVT, Y tế, các bộ,
ngành liên quan và các tỉnh thành;
phát huy tính chủ động, sáng tạo
của địa phương trong kiểm soát
tình hình dịch, không để tình trạng
cục bộ, cát cứ trong ban hành và
thực hiện các giải pháp trên mức
cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực
tới sản xuất kinh doanh, đời sống
xã hội. VĂN SƠN
đi trên mái tôn bị tróc vỏ, chạm chập
tại bồn chứa nước có phao điện...),
tránh phát sinh hóa đơn tiền điện
tăng cao đột biến, đồng thời tránh
được tai nạn điện giật do chạm chập.
Tháng 4/2021, công trình đã
được triển khai nhân rộng trong 13
Cty Điện lực thuộc TCty Điện lực
miền Trung (EVNCPC). Chỉ trong
nửa đầu tháng 5/2021, qua công cụ
này, EVNCPC đã phát hiện, hỗ trợ
khách hàng xử lý 56 trường hợp
đường dây sau công tơ bị chạm
chập điện. Cho đến tháng 8/2021,
toàn EVNCPC đã phát hiện được
gần 600 vụ chạm chập điện.
Tháng 5/2021, công trình đã
được triển khai trong EVN, đến nay
đã được tích hợp thống nhất vào
chương trình Hệ thống thông tin
quản lý khách hàng. T.KÝ

lCông tơ điện tử giúp hạn chế các vụ
trộm cắp điện.
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HÀ NỘI:

Bắt kẻ xịt sơn, “khui” ra ổ cho vay
nặng lãi

Đ

êm một ngày giữa tháng 10, lực lượng tuần tra Công an quận
Hà Đông (Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng
đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi
nợ gia đình một phụ nữ ở phường Quang Trung.
Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Trung Sơn (SN 1996);
Văn Tuấn Châu (SN 1999, cùng ngụ quận Hoàng Mai); Nguyễn Trần
Đức Quang (SN 2003, ngụ quận Tây Hồ); Nguyễn Phương Trung
(SN 1986, quê quán Yên Thế, Bắc Giang).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Vũ
Văn Dũng (SN 1982, HKTT phường Đồng Tâm, quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội) và được Dũng chỉ đạo đến nhà người phụ nữ trên
để đòi nợ. Tổ công tác đã bắt, khám xét khẩn cấp với Vũ Văn
Dũng, tại chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên,
quận Đống Đa, thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại
di động, cùng nhiều tài liệu khác...
Dũng cho biết, từ cuối năm 2018 tổ chức “kinh doanh tài chính”
dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5 đến 50 triệu đồng. Khi cho
khách vay, Dũng cắt lãi trước; với “bát họ” 10 triệu Dũng cắt lãi 2
triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn
đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).
Để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường
Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, sau đó chuyển về phòng
403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch và thuê các đối tượng Sơn,
Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình
thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.
Khi khách có nhu cầu tiền sẽ gọi điện thoại đến, Dũng giao Quang
đến tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ
điều kiện thì Dũng sẽ giao tiền cho Quang để đưa cho khách vay.
Khi giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi,
địa chỉ và số tiền cần vay để quay video bằng điện thoại di động và
viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ. Do tổ chức hoạt động kinh
doanh tài chính bằng hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội,
nên khách vay của nhóm Dũng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP
Hà Nội.
Từ đó, Dũng phân công Quang chuyên đi xác định thông tin người
vay; Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh
Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận: Đống Đa, Hai Bà
Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai... Trường hợp những người vay không
trả đúng hạn, không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm
đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn....
Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, Cơ quan
CSĐT xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền
cho vay khoảng 18 tỷ đồng (người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người
cao nhất 50 triệu đồng).
Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với
các đối tượng nêu trên để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân sự quy định tại Điều 201 BLHS, mở rộng vụ án.
NGUYỄN TRÂM

TP HỒ CHÍ MINH:

Bắt đối tượng chuốc thuốc mê
hàng loạt người đồng tính

C

ông an quận Bình Thạnh, TP HCM vừa bắt tạm giam Phạm
Nguyễn Phương Đông (SN 1997, ngụ Thủ Đức) để điều tra
về hành vi "cướp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong thời điểm TP HCM giãn cách xã hội để phòng, chống dịch
bệnh, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được nhiều thông
tin trình báo của các nạn nhân khi bị một thanh niên quen qua mạng
xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản.
Chiêu thức đối tượng thường dùng là mời các nạn nhân đi ăn uống
tại các khu vực sang trọng, sau đó sử dụng thuốc gây mê và cướp tài
sản. Với hàng loạt thông tin tố giác kèm theo hình ảnh của đối tượng,
Công an Bình Thạnh xác định nghi phạm là Đông.
Cùng thời điểm, tại Vũng Tàu, một số người cũng tố giác bị một
thanh niên sử dụng thủ đoạn mời đi ăn uống sau đó chuốc thuốc mê
cướp tài sản. Nghi phạm được xác định là Đông. Công an quận Bình
Thạnh phối hợp Công an TP Vũng Tàu truy xét và bắt được Đông
khi đối tượng vừa bỏ thuốc mê vào bia chuốc một nạn nhân trong
một căn hộ ở TP Vũng Tàu.
Tại CQĐT, Đông khai, nhận thấy rất nhiều “con mồi” là người
đồng tính trên mạng xã hội nên nảy sinh ý định gây án. Đông vào
mạng làm quen, khoe hình ảnh của mình với những người đồng tính,
hẹn nạn nhân đi ăn rồi chuốc thuốc mê cướp tài sản.
Tính đến khi bị bắt, Đông đã lừa nhiều nạn nhân, cướp và chiếm
đoạt điện thoại, đồng hồ, trang sức đắt tiền cùng số tiền mặt hơn 155
triệu đồng. Những lúc ở bên các nạn nhân, Đông còn dùng thủ đoạn
mượn điện thoại của các nạn nhân giả nghe nhạc sau đó âm thầm
chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân vào tài khoản của mình.
HOÀNG NGỌC
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Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp lý
Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp
vừa hoàn thiện dự thảo
Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án khuyến
khích nhà đầu tư nước
ngoài mua phần vốn tại
doanh nghiệp nhà nước,
trong đó có đề xuất
hoàn thiện chính sách
pháp lý.
Tận dụng các ưu thế của
nhà đầu tư nước ngoài
Mục tiêu của Đề án khuyến
khích khu vực đầu tư nước ngoài
mua phần vốn tại doanh nghiệp
(DN) nhà nước do Ủy ban Quản
lý vốn nhà nước tại DN (CMSC)
là đại diện chủ sở hữu đã được
khẳng định rõ ngay trong tên của
đề án.
Dự thảo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đề án
làm rõ quan điểm việc tạo thuận
lợi nhằm khuyến khích, thu hút
và tận dụng được các ưu thế của
nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN)
tham gia mua phần vốn nhà nước
tại một số tập đoàn (TĐ), tổng
công ty (TCT) do CMSC là đại
diện chủ sở hữu nhà nước và
phần vốn góp của các TĐ, TCT
này tại các DN khi cổ phần hóa
(CPH) hoặc thoái vốn, phù hợp
với chủ trương của Đảng và Nhà
nước; sử dụng đúng quy định, tiết
kiệm, phát huy tốt nhất hiệu quả
các nguồn lực đã giao cho DN

lVới việc lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đã giúp VNA nâng
cao giá trị thương hiệu cũng như mở rộng hoạt động.

quản lý; ưu tiên lựa chọn
NĐTNN mua cổ phần tại các DN
với vai trò là nhà đầu tư chiến
lược, phù hợp với các tiêu chí lựa
chọn theo quy định pháp luật và
tiêu chí của đại diện chủ sở hữu
nhà nước.
Dự thảo cũng nói rõ, quá
trình lựa chọn NĐTNN phải
căn cứ vào việc đánh giá lợi ích
tổng quát của việc bán vốn
mang lại, xét trên sự cân bằng,
hài hòa giữa lợi ích trước mắt
(tối đa hóa khoản tiền thu về
cho ngân sách nhà nước) và lợi
ích lâu dài (cam kết của nhà đầu
tư về phát triển DN, thương
hiệu,
công
ăn
việc
làm cho người lao động, đóng
góp lâu dài cho ngân sách nhà
nước,…) mang lại cho cả phía
Nhà nước và phía DN.

Nhiều doanh nghiệp chuyển mình
Theo CMSC, trong số 7 TĐ, TCT do CMSC thực
hiện quyền đại diện chủ sở hữu đã chính thức hoạt
động theo mô hình công ty cổ phần, 2 DN là TCT
Hàng không Việt Nam (VNA) và TĐ Xăng dầu
Việt Nam (Petrolimex) có sự tham gia của cổ đông
chiến lược nước ngoài; còn lại 2 DN là có sự tham
gia của cổ đông chiến lược trong nước (Vinafor,
Vinafood2)(CTCP TĐ T&T); 3 DN không có sự
tham gia của cổ đông chiến lược (VIMC, ACV và
VRG).
Ngoài ra, một số công ty con của các TĐ, TCT
cũng bán vốn cho NĐTNN thành công, như: SCIC
thoái vốn tại Vinamilk, Công ty Cổ phần Nhựa Bình
Minh; Vinachem thoái vốn tại Công ty TNHH 2TV
Phân bón Việt Nhật, CTCP Pin Hà Nội…
Theo CMSC, hiệu quả khi có sự tham gia của
NĐTNN tại các TĐ, TCT thuộc CMSC đã tăng lên rõ
rệt. Như Petrolimex đã trở thành DN đại chúng quy mô

Đồng thời bảo vệ, gìn giữ và
phát huy thương hiệu của DN,
thương hiệu dịch vụ, sản phẩm
của DN; duy trì ngành nghề kinh
doanh chính của DN; bảo đảm
nguyên tắc công khai, minh bạch,
phù hợp với thông lệ quốc tế,
không để xảy ra thất thoát, lãng
phí, tham nhũng trong quá trình
bán vốn; mở rộng cơ hội tiếp cận
thị trường vốn; quảng bá, nâng
cao vai trò, vị thế của các DN Việt
Nam trên trường quốc tế…

Lộ trình hoàn thiện
chính sách pháp lý
Từ thực tế bán vốn cho
NĐTNN, dự thảo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ do CMSC
soạn thảo nhấn mạnh mục tiêu
tổng quát là hoàn thiện các chính
sách pháp lý nhằm thu hút,

lớn thuộc Top VN30; cơ cấu cổ đông hiện tại có hơn 100
quỹ, tổ chức nước ngoài; vốn hóa thuộc nhóm các công
ty lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Với VNA, việc
lựa chọn được NĐTCLNN là ANA giúpVNA nâng cao
vị thế, uy tín, hình ảnh, giá trị thương hiệu của VNA
cũng như mở rộng các cơ hội tốt hơn khi tiếp cận nguồn
vốn từ thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Việc
VNA trở thành cổ đông chiến lược đã góp phần cải thiện
tình hình tài chính của VNA, nhưng những lợi ích hai
bên nhận được từ hợp tác chiến lược đóng vai trò quan
trọng và lâu dài.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều DNNN dù có
tiềm lực lớn, được NĐTNN săn đón và thậm chí
thương vụ thương thảo tưởng như đã có thể đi đến
hồi kết, nhưng sau đó lại thất bại như thương vụ
mua cổ phần của TCT Đường sắt Việt Nam (VNR);
Hay trường hợp EVN thoái vốn tại EVNGENCO3.
MY MY

khuyến khích NĐTNN tham gia
với vai trò là nhà đầu tư chiến
lược mua phần vốn nhà nước tại
các TĐ, TCT do CMSC là đại
diện chủ sở hữu và phần vốn góp
của các TĐ, TCT này tại các DN
khác. Nhà đầu tư chiến lược
nước ngoài (NĐTCLNN) tham
gia điều hành DN góp phần cơ
cấu lại doanh nghiệp nhà nước
(DNNN) theo hướng nâng cao
hiệu quả trên nền tảng công nghệ
hiện đại, năng lực đổi mới sáng
tạo, quản trị theo chuẩn mực
quốc tế, hình thành đội ngũ quản
lý chuyên nghiệp có trình
độ cao.
Theo đó, giai đoạn 2021 –
2025, sẽ xây dựng, hoàn thiện
các quy định pháp luật riêng cho
hoạt động bán phần vốn nhà
nước cho NĐTNN là nhà đầu tư
chiến lược (Quy trình lựa chọn
NĐTCLNN mua phần vốn nhà
nước tại các DN nhà nước, DN
có vốn góp của DNNN; danh
mục các ngành, nghề, lĩnh vực
sản xuất kinh doanh hạn chế tiếp
cận; danh mục các ngành, nghề,
lĩnh vực sản xuất kinh doanh
được phép tiếp cận, điều kiện
tiếp cận, tỷ lệ cho phép nắm giữ
vốn điều lệ đối với các DN trong
ngành, nghề, lĩnh vực với
NĐTCLNN; các chính sách ưu
đãi, điều kiện ràng buộc đối với
NĐTCLNN mua phần vốn nhà
nước tại các DN).
Trên cơ sở danh mục DN thực
hiện CPH, thoái vốn được cấp có
thẩm quyền phê duyệt giai đoạn
2021-2025, CMSC xem xét, lựa
chọn trên cơ sở đề xuất của DN
để triển khai bán cổ phần cho
NĐTCLNN đối với các DN
thuộc phạm vi quản lý.
Giai đoạn 2026 – 2030, sẽ
xây dựng trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt Danh mục các
DN CPH, bán vốn cho các
NĐTNN với vai trò là nhà đầu
tư chiến lược trong từng thời kỳ
(danh mục DN, thời hạn bán
vốn, tỷ lệ nắm giữ, các điều kiện
chính đối với NĐTNN là nhà
đầu tư chiến lược); thực hiện
việc CPH, bán vốn theo Danh
mục được phê duyệt và các quy
định pháp luật.
Trong Dự thảo Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ, CMSC
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TS1:QSDĐ 6.932 m2;Thửa đất số:45;tờ bản đồ số:45;tọa lạc tại thôn 10, xã
Dăk R’la, huyện Dăk Mil, tỉnh Dăk Nông.GKĐ: 112.437.000đ;Tiền đặt trước:
16.865.550đ
TS2: QSDĐ 9.221 m2;Thửa đất số:162; tờ bản đồ số: 79;tọa lạc tại xã Đắk
R’La,Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. GKĐ: 167.790.600đ;Tiền đặt trước:
25.168.590đ
Người có tài sản:Ngân hàng TMCP Tiên Phong-57 Lý Thường Kiệt,P.Trần
Hưng Đạo,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội;
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Bán,tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày
27/10/2021; tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TP.HCM
Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính:các ngày
26,27,28/10/2021; trừ trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa
thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt
trước cho CTY ĐGHD Bến Thành theo quy định.
Mở phiên đấu giá:TS1:Lúc 13h30ngày 29/10/2021;TS2: Lúc 14h30ngày
29/10/2021; tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Liên hệ:028.66820690;097.300.9390.Website:daugiabenthanh.com

TS1:QSDĐ 10.615 m2;Thửa đất số:161;TBĐ:60;TS2:QSDĐ 494m2;Thửa đất số:
162;TBĐ:60;TS3:QSDĐ 360m2; Thửa đất số: 68;TBĐ:60;TS4:QSDĐ 1.951 m2;Thửa đất số:
58;TBĐ:60; TS5:QSDĐ 1.946m2;Thửa đất số 69;TBĐ: 60; TS6:QSDĐ 2317 m2;Thửa đất số:
66;TBĐ: 60;cùng tọa lạc tại thôn 02, xã Đăk N’Drót, H.Đắk Mil,T.Đắk Nông; TS7:QSDĐ 9.746
m2; Thửa đất số: 52;TBĐ:71;tọa lạc tại X.Đăk N’Drót, H.Đắk Mil.T.Đắk Nông;TS:08:QSDĐ
6.833 m2;Thửa đất số 54;TBĐ:71;tọa lạc tại Thôn 08,X.Đăk N’Drót, H.Đắk Mil,T.Đắk Nông.
Gía khởi điểm:TS1,2,3,4,5,6: 426.395.700đ; Tiền đặt trước: 63.959.355đ
Gía khởi điểm:TS7,8: 259.470.000đ; Tiền đặt trước: 38.920.500đ
Người có tài sản:Ngân hàng TMCP Tiên Phong-57 Lý Thường Kiệt,P.Trần Hưng
Đạo,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội;
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Bán,tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày
27/10/2021;tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TP.HCM
Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính:các ngày
26,27,28/10/2021;trừ trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa thuận
khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho
CTY ĐGHD Bến Thành theo quy định.
Mở phiên đấu giá: Lúc 15h30ngày 29/10/2021;tại 336An Dương
Vương,P4,Q5,TPHCM
Liên hệ:028.66820690;097.300.9390.Website:daugiabenthanh.com
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Cả 3 “nhà” cùng lợi
Theo ông Nguyễn Hoàng
Anh, Chủ tịch CMSC, việc thu
hút sự tham gia của NĐTNN
trong việc mua phần vốn tại
DNNN có thể đem lại lợi ích
trước mắt và lâu dài cho nhiều
bên liên quan, bao gồm cả nhà
nước, DN, các cổ đông khác.
Đối với Nhà nước sẽ tăng
tính cạnh tranh giúp nâng cao
hiệu quả thoái vốn, gia tăng giá
trị thu về cho Nhà nước; quảng
bá các chủ trương, chính sách
nhất quán của Việt Nam trong
khuyến khích, thu hút đầu tư
nước ngoài, nâng cao uy tín của
Việt Nam trên thị trường quốc tế
trong việc mở cửa thị trường,
tăng cường tính cạnh tranh tự
do của nền kinh tế...
Đối với DNNN: Giúp tăng
cường công tác giám sát, công
khai, minh bạch các thông tin;
công tác quản trị DN theo
thông lệ quốc tế; đóng góp
những kinh nghiệm quản trị
hiện đại và nguồn thông tin
quốc tế phong phú; tạo cơ hội
cho các DN cải tiến, nhận
chuyển giao công nghệ, nâng
cao tính cạnh tranh, mở rộng
thị trường.
Đối với các cổ đông khác
của DN: Sự tham gia của
NĐTCLNN vào DN làm thay
đổi cơ cấu sở hữu của các cổ
đông, đa dạng hóa thành phần
cổ đông, từ đó sẽ đóng góp
những quan điểm từ một góc
nhìn mới, cách tiếp cận mới
với từng cổ đông, hướng tới
mục tiêu là gia tăng hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh
doanh, giá trị DN, đồng thời là
lợi ích của các cổ đông.

cũng đưa ra một số giải pháp cụ
thể như: Sửa đổi, bổ sung quy
định pháp luật điều chỉnh việc
bán cổ phần cho NĐTCLNN;
quy định cụ thể và công khai tỷ lệ
sở hữu đối với NĐTNN; xây
dựng danh mục tổng hợp đầy đủ
tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐTNN
đối với từng ngành, nghề kinh
doanh; đẩy nhanh triển khai việc
áp dụng chuẩn mực kế toán quốc
tế; xử lý một số vướng mắc kỹ
thuật khi thực hiện CPH, thoái
vốn; cơ chế ưu đãi…
THANH THANH

THÔNG BÁO

V/v Cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản
Căn cứ Quyết định số 07/2021/DS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-CCTHADS ngày 14/6/2021; Quyết định số 473/QĐ-CCTHADS ngày 14/6/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum; Theo các Quyết định trên thì Ông Vũ Bá Bắc, bà Nguyễn Thị Hòa, địa chỉ: Tổ dân phố
3, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum phải trả Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam số tiền 369.773.286đồng (Ba trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, hai
trăm tám mươi sáu đồng) và lãi suất theo hợp đồng tín dụng; trả ngân hàng 3.000.000đồng
(Ba triệu đồng) tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm là
18.488.664đồng (Mười tám triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn, sáu trăm sáu mươi tư đồng)
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum thông báo cho Ông Vũ Bá Bắc,
bà Nguyễn Thị Hòa biết:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu ông bà không đến để giải quyết việc
thi hành án và tự nguyện nộp toàn bộ số tiền nêu trên tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum thì chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của ông bà
theo quy định. Tài sản cưỡng chế kê biên, xử lý gồm:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 20, tờ bản đồ số 5, Địa chỉ thửa đất:
tổ dân phố 4b, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sả khác gắn liền với đất số BT 319801 do UBND huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum cấp ngày 12/8/2016 mang tên ông Vũ Bá Bắc, bà Nguyễn Thị Hòa..
Mọi thắc mắc, khiếu nại của ông liên quan đến tài sản cưỡng chế kê biên, xử lý nêu trên
sẽ không được giải quyết.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐĂK HÀ,
TỈNH KON TUM

THươNG TRườNG

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

MỞ CỬA SẢN XUẤT TRỞ LẠI:

Cần giải “bài toán”
tâm lý cho người lao động
Doanh nghiệp đang dần được mở cửa sản xuất với công suất khống chế dưới
50%. Hầu hết người lao động cũng muốn quay trở lại công việc nhưng vấn đề
lo lắng về dịch bệnh vẫn còn đó.

l Cần phải giải quyết vấn đề tâm lý cho người lao động khi quay trở lại làm việc.

Người lao động muốn
quay lại làm việc
Kết quả khảo sát nhanh do
Hiệp hội Dệt may Việt Nam
(VITAS), Hiệp hội Da giày Túi
xách Việt Nam (LEFASO) và
nhóm Hợp tác công tư (PPP)
thực hiện trong tháng 9/2021 cho
thấy, trên 60% người lao động
(NLĐ) di cư tham gia khảo sát
bày tỏ mong muốn về quê hoặc
đã về quê nhưng sẽ về trong một
thời gian ngắn để phục hồi sức
khỏe và cuộc sống cho bản thân,
con cái. 89% NLĐ di cư và 96%

người lao động địa phương muốn
quay trở lại công việc và tiếp tục
gắn bó với công ty cũ.
Tuy nhiên, TS Đỗ Quỳnh
Chi, Trung tâm Nghiên cứu
Quan hệ Lao động cho rằng, dù
tỷ lệ NLĐ muốn quay trở lại làm
việc cao nhưng cũng phải mất từ
3-5 tháng mới có thể quay trở lại
nhà máy. Điều này sẽ gây hệ lụy
không nhỏ đến doanh nghiệp
(DN) bởi hiện nay đang là giai
đoạn cao điểm của mùa vụ, sẽ tác
động mạnh tới tiến độ hoàn thành
đơn hàng. Theo khảo sát của
Trung tâm có đến 68,1% nhãn

hàng phạt DN giao hàng chậm;
48,4% chậm giao hàng với các
đơn hàng đã ký kết. DN xin lùi
ngày xuất hàng thì khách hàng đề
nghị giảm giá 15% hoặc nhãn
hàng đồng ý giao hàng chậm
nhưng DN phải trả chi phí xuất
hàng bằng đường hàng không.
Các đơn hàng mùa mới 2022 đã
bị tạm dừng hoặc giảm số lượng.
Trong khi đó, bà Phan Thanh
Xuân, Phó Chủ tịch LEFASO
cho rằng, trong thời điểm hiện
nay vấn đề NLĐ chưa phải là nỗi
lo quá lớn của DN bởi hiện thời
DN mới chỉ được mở cửa 30-

40% nên nhân lực vẫn đáp ứng
được, lượng NLĐ đăng ký trở lại
sản xuất khá lớn. Nếu lập mức
“mở full” ngay thì mới lo thiếu.
Hầu hết các DN da giày đều đang
gọi NLĐ trở lại dần dần theo lộ
trình mở cửa. Bởi hiện nay, nếu
gọi ồ ạt quay lại cũng không
được làm việc hết công suất. Bên
cạnh đó, chi phí test PCR quá cao
nên DN cũng phải cân nhắc chi
phí bỏ ra trong thời điểm này.
Bà Nguyễn Tuyết Mai, Phó
Tổng Thư ký VITAS cũng cung
cấp thông tin khá lạc quan khi
cho biết, một số DN trong ngành
may như Thành Công có đến
86% NLĐ ở lại làm việc, con số
này ở Việt Tiến là 80%. Tuy
nhiên, thời gian giãn cách kéo
dài, tâm lý và tài chính của đại bộ
phận công nhân bị kiệt quệ, một
bộ phận đang ở quê cũng lưỡng
lự “đi hay ở”.
“Nếu địa phương họ trở về có
công ăn việc làm khả năng trở lại
là khó nhưng những địa phương
ít việc làm phù hợp họ sẽ quay
trở lại. Hiện nay chỉ có thể trông
chờ vào giải pháp của từng DN.
NLĐ thấy được chăm lo có thể
họ sẽ quay trở lại để sản xuất” bà Mai nói. Tuy nhiên, một khó
khăn hiện nay là độ phủ ít nhất 1
mũi vaccine của NLĐ ở 15 tỉnh
tập trung ngành may - da giày đạt
73,6% (tính đến 3/10/2021). Sự
chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh
sẽ gây hệ lụy lớn nếu dịch lan ra.
Ít nhất là nhóm lao động về quê
khó tiếp cận vaccine hơn.

Còn đó nỗi lo dịch bệnh
TS Đỗ Quỳnh Chi khẳng
định, biện pháp hỗ trợ DN tốt
nhất hiện nay vẫn là tiêm vaccine cho NLĐ; nới lỏng biện
pháp chống dịch, tạo thuận lợi
cho lưu thông giữa các tỉnh; tạo
điều kiện cho NLĐ đã tiêm ít
nhất 1 mũi vaccine làm việc

Đề xuất triển khai kế hoạch vận chuyển
hành khách nội địa thường lệ
Cục Hàng không Việt Nam vừa
có văn bản báo cáo Bộ Giao
thông Vận tải về đánh giá việc
thực hiện Quy định tạm thời và
kế hoạch tiếp tục thực hiện
Hướng dẫn tạm thời về triển
khai các đường bay nội địa chở
hành khách.
Tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện
còn thấp
Theo đó, sau 5 ngày triển khai thực
hiện thí điểm (từ ngày 10/10 đến ngày
14/10/2021), 4 hãng hàng không là
Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo
Airways và Pacific Airlines đã thực
hiện 98 chuyến bay một chiều (trong
tổng số 200 chuyến bay theo như kế
hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt)
trên 16 đường bay (trong 20 đường bay
theo kế hoạch), đi/đến trên 16/22 cảng
hàng không, sân bay và vận chuyển
tổng số 5.924 hành khách.
Toàn bộ hành khách đã vận chuyển đáp
ứng các điều kiện theo quy định. Các hãng
hàng không đã tuân thủ nghiêm kế hoạch
khai thác đã được Bộ Giao thông Vận tải
(GTVT) và Cục Hàng không Việt Nam
(HKVN) phân bổ. Các cảng vụ hàng

không đã phối hợp chặt chẽ với đầu mối
liên hệ của toàn bộ các tỉnh, thành trực
thuộc Trung ương để chuyển thông tin đến
địa phương của hành khách, bảo đảm hành
khách được tiếp nhận đúng địa chỉ lưu trú
đã khai trong bản cam kết trước chuyến
bay cũng như tổ chức giao thông kết nối
giữa cảng và các địa phương, bảo đảm
việc giám sát phương tiện, người đưa/ đón
hành khách đi tàu bay.
Tuy nhiên, tỷ lệ chuyến bay đã thực
hiện còn thấp (49%) do nhiều chuyến bay
số lượng khách đặt chỗ rất thấp, thậm chí
không có khách. Nguyên nhân do hãng
hàng không chỉ có thể mở triển khai bán
vé trên hệ thống kèm các điều kiện vận
chuyển hành khách sau khi có các văn
bản chính thức từ Bộ và Cục nên trong
hai ngày đầu (ngày 10 và 11/10/2021)
hành khách chưa kịp tiếp cận thông tin
chuyến bay nên không chủ động lập kế
hoạch di chuyển.
Bên cạnh đó, nhiều đường bay có nhu
cầu thấp nên hãng hàng không chưa thể
khai thác hoặc hạn chế khai thác như
đường bay Thanh Hóa - Liên Khương;
TPHCM - Cà Mau/Rạch Giá, Đà Nẵng Cần Thơ/Buôn Ma Thuột, trong khi các
đường bay đi/đến các địa phương khu vực
phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng
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Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An … bị hạn chế,
không đáp ứng được nhu cầu hành khách
giai đoạn hiện tại...

Hành khách đi máy bay cần
điều kiện gì?
Trên cơ sở Nghị quyết số 128 của
Chính phủ và tình hình khai thác thực tế
giai đoạn thí điểm theo Quyết định 1776
của Bộ GTVT, Cục HKVN báo cáo Bộ
GTVT đề xuất triển khai kế hoạch hoạt
động vận chuyển hành khách nội địa
thường lệ theo hướng tổ chức thực hiện
trong khuôn khổ Quyết định số 1740/QĐBGTVT của Bộ GTVT và cập nhật các
hướng dẫn về phòng chống dịch tại Quyết
định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Cụ thể, chuyến bay xuất phát từ địa bàn
có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng
(phong tỏa) (giai đoạn hiện tại áp dụng các
chuyến bay xuất phát từ Cảng HKQT Tân
Sơn Nhất theo thông báo tại địa chỉ:
http://nguyco.antoancovid.vn/danger): Có
kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 với phương pháp RT-PCR hoặc xét
nghiệm nhanh kháng nguyên được thực
hiện trong vòng 72 giờ trước thời điểm
khởi hành chuyến bay.
Chuyến bay xuất phát từ các địa bàn
khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện:
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bình thường. Bên cạnh đó cần
chú ý tới việc giãn nợ và cho
DN vay ưu đãi, nhất là vay để
trả lương NLĐ vì thời gian
thanh toán đơn hàng sẽ kéo dài.
Đối với DN cần chủ động
thương lượng với các đối tác để
chia sẻ một phần chi phí từ phí
xét nghiệm đến phí vận chuyển
bằng đường hàng không. Ngoài
ra DN cũng cần tạm ứng tiền trả
lương cho NLĐ. Đặc biệt, cần
liên hệ thường xuyên với NLĐ
để nắm tình hình và hỗ trợ ngay
khi cần thiết. Phối hợp với
chính quyền các địa phương
của NLĐ di cư thu xếp phương
tiện, chi phí xét nghiệm, ưu tiên
tiêm vaccine để NLĐ trở về nhà
máy càng sớm càng tốt. Nhãn
hàng đảm bảo thời hạn thanh
toán bình thường để DN trả
lương NLĐ.
Đại diện LEFASO cũng đặt
vấn đề cần tập trung vào giải tỏa
tâm lý của NLĐ. Bởi khi quay
trở lại sản xuất, NLĐ lo ngại vấn
đề an toàn. Bên cạnh đó họ bị vấp
phải khó khăn trong vấn đề di
chuyển. “Đây mới là vấn đề lớn
gây ra cản trở lớn cho mở cửa sản
xuất. Nếu ổn định tâm lý NLĐ
thì DN mới có đủ nguồn lực duy
trì sản xuất” - bà Xuân nói.
Ông Nhạc Phan Linh, Phó
Viện trưởng Viện Công nhân
Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam) cũng cho biết,
trong quá trình tiếp xúc với đoàn
người di cư từ Nam ra Bắc, Viện
nhận thấy “họ có vấn đề về tâm
lý”. Nhiều người không có việc
làm không phải do DN không
sản xuất mà họ quá lo lắng về
bệnh dịch, khi các địa phương
nới lỏng phòng chống dịch thì họ
quyết định di chuyển về quê. Do
đó, điều quan trọng hiện nay là
cần phải giải quyết được vấn đề
tâm lý lo lắng bệnh dịch ở NLĐ.
NHẬT THU

Người có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, trong đó liều cuối
cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và
không quá 12 tháng tính đến thời điểm
khởi hành chuyến bay hoặc người có giấy
chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc có
giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến
thời điểm khởi hành chuyến bay, hoặc
người có kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên
được thực hiện trong vòng 72 giờ trước
thời điểm khởi hành chuyến bay.
Cục HKVN cũng báo cáo Bộ GTVT đề
xuất khai thác các chuyến bay khứ hồi trên
các đường bay áp dụng từ ngày 21/10 đến
ngày 30/11/2021 với tần suất như sau: Ba
đường bay trục Hà Nội - Đà Nẵng; Hà Nội
- TPHCM và Đà Nẵng - TP HCM tần suất
khai thác là 6 chuyến khứ hồi/ngày cho mỗi
đường bay (Vietnam Airlines 02
chuyến/ngày; Vietjet Air 02 chuyến/ngày;
Bamboo Airways 01 chuyến/ngày; Pacific
Airlines 01 chuyến/ngày). Các đường bay
khác, tần suất không quá 01 chuyến khứ
hồi/ngày trên mỗi đường bay đối với mỗi
hãng hàng không. Đối với hãng hàng không
Vietravel Airlines được xem xét khai thác
với tần suất 01 chuyến khứ hồi/ngày trên
mỗi đường bay từ tháng 11/2021.
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày áp
dụng (21/10/2021), Cục HKVN sẽ đánh
giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các
địa phương và trên toàn quốc để đề xuất
phương án điều chỉnh tần suất khai thác
phù hợp. V.G.P
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Lấy lý do Hợp đồng quản lý
vận hành chung cư ký với Cty
TNHH MTV Dịch vụ Nam Long
sắp hết thời gian gia hạn, ngày
27/9/2021, Ban Quản trị (BQT)
Cụm nhà chung cư Ehome S
Phú Hữu có thông báo gửi cư
dân lấy ý kiến về việc lựa chọn
đơn vị quản lý, vận hành mới
thay thế Cty Nam Long.
Ngoài 2 phương án để cư
dân “đồng ý” hoặc “không
đồng ý”, phiếu lấy ý kiến còn
ghi “Phiếu xin ý kiến đồng thời
là giấy ủy quyền BQT thực
hiện quyền và nghĩa vụ của cư
dân... Trường hợp cư dân
không gửi lại phiếu thì xem
như không có phiếu thu vào.
Nếu cư dân không chọn
phương án hoặc không nộp lại
phiếu thì mặc định là ủy quyền
đồng ý với phương án BQT
đưa ra”.
Ngay lập tức, một số cư dân
đã bày tỏ sự phản đối về nội dung
lấy ý kiến trên, cũng như cho
rằng cách lấy ý kiến trên là bất
thường.
Một số cư dân cho rằng đây
là cách lấy ý kiến có dấu hiệu áp
đặt và thiếu minh bạch bởi việc
không có ý kiến, hoặc việc
không thu được phiếu đã bị
BQT đánh đồng với việc
“đồng ý” ủy quyền cho BQT
lựa chọn đơn vị vận hành.
Phân tích về sự bất hợp lý
trong nội dung khảo sát, một cư
dân cho biết “dịch Covid-19,
nhiều hộ bị kẹt ở nơi khác và
không có mặt ở chung cư. Vậy
cũng được tính là đồng ý hết hay
sao?”. Người khác thì nêu ý
kiến “phát phiếu lại lắt léo lồng
vào không ý kiến tức là đồng
ý?” hoặc “có dấu hiệu thiếu dân
chủ, không rõ ràng, không hợp
pháp”…
Có cư dân còn tỏ ra nghi ngờ
về kết quả lấy ý kiến bởi tại sao

http://baophapluat.vn

banbandocplvn2019@gmail.com

CHUNG CƯ EHOME S PHÚ HỮU (THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH):

chính quyền địa phương cho rằng
việc thông báo mời thầu như trên
là vi phạm Quy chế hoạt động
của BQT, vi phạm Quy chế Quản
lý, sử dụng nhà chung cư (do Bộ
Xây dựng ban hành). Nội dung
các văn bản này đều quy định rõ,
trường hợp BQT đề nghị thay thế
đơn vị quản lý vận hành thì cần
phải tổ chức Hội nghị nhà chung
cư bất thường với sự tham dự của
tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu
căn hộ đã nhận bàn giao.
Bình luận về sự việc trên, một
LS cho rằng, hiện chưa có quy
định hay hướng dẫn của cấp có

thẩm quyền nào về việc cho phép
lấy ý kiến cư dân qua phiếu thay
cho việc tổ chức hội nghị nhà
chung cư. Vì vậy, nếu muốn lấy
ý kiến cư dân về việc thay đổi
đơn vị vận hành cũng như lựa
chọn đơn vị vận hành mới thì vẫn
phải tổ chức họp hội nghị nhà
chung cư để biểu quyết hoặc bỏ
phiếu trực tiếp.
Theo quy trình thì không thể
“gộp” 2 nội dung lấy ý kiến được
vì phải họp lấy ý kiến cư dân về
việc thay đổi đơn vị vận hành
trước. Nếu cư dân đồng ý thay đổi
thì mới tiếp tục họp để lựa chọn
đơn vị vận hành. Như vậy, có thể
thấy việc vội vàng mời thầu trong
khi chưa tổ chức hội nghị nhà
chung cư như trên không chỉ là
“qua mặt” cư dân, mà còn gây tốn
kém không ít thời gian, công sức,
tiền bạc… cho các đơn vị đã trót
nộp hồ sơ chào giá.
Được biết, tới đây, Phòng
Quản lý Đô thị Thủ Đức sẽ tổ
chức họp với UBND phường
Phú Hữu, BQT Chung cư Ehome
S, Cty Nam Long… để bàn về sự
việc trên.
Trao đổi với PV, ông Phụng
cho hay: “Tôi cũng sẽ đề nghị
chính quyền địa phương vào
cuộc kiểm tra, làm rõ một số hoạt
động của BQT trong thời gian
qua, nhất là việc công khai thu chi tài chính với cư dân và thành
viên BQT theo quy chế, trong đó
có 2 khoản chi giá trị lớn là lắp
đặt hệ thống camera quan sát (trị
giá trên 250 triệu đồng) và chi
nâng cấp hệ thống giữ xe thông
minh (trị giá trên 100 triệu đồng).
Đồng thời, cần thiết phải tiến
hành kiểm tra, làm rõ điều kiện
của một số thành viên BQT (về
nơi cư trú, về quyền sở hữu căn
hộ...) để tiến hành kiện toàn, thay
thế, bổ sung… cho đủ số lượng
theo quy định”. K.NGUYÊN

sơ cho Phòng TN&MT huyện,
nên phòng không có”.
Ông Phạm Hữu Tình, Trưởng
Phòng Môi trường (Sở TN&MT)
khẳng định, năm 2015, Cty Phú
Sơn TC có gửi hồ sơ lên Sở đề
nghị thẩm định và cấp đất nhưng
xem xét hồ sơ chưa đủ thủ tục
nên đã trả về Cty. “Ngoài vấn đề
đất đai thì trang trại này chưa có
hồ sơ ĐTM được cơ quan chức
năng phê duyệt. Hiện nay, với
cấp phép cho các DN đầu tư chăn
nuôi, vấn đề đầu tiên tỉnh quan
tâm là thủ tục về môi trường, vì
trang trại chăn nuôi phát thải ô
nhiễm đầu nguồn nước”, ông
Tình nói.
Tiếp tục tìm hiểu, PV được
ông Nguyễn Quang Hiếu, cán bộ
địa chính xã Ân Phú cung cấp
duy nhất giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh của HTX chăn
nuôi & Dịch vụ tổng hợp Phú
Sơn do Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Vũ Quang cấp cho
ông Nguyễn Văn Xoan làm GĐ
điều hành (trụ sở tại thôn 1, xã
Ân Phú), ngành nghề kinh doanh
chăn nuôi tổng hợp, dịch vụ nông
nghiệp và cung cấp thức ăn gia
súc, gia cầm, vật liệu xây dựng
và dịch vụ vận tải, vốn điều lệ 6
tỷ đồng. Cty TNHH Phú Sơn TC
có giấy đăng ký doanh nghiệp do

Sở KH&ĐT cấp cho ông
Nguyễn Trung Đức làm GĐ và là
người đại diện theo pháp luật của
Cty (địa chỉ thôn 1, xã Ân Phú),
vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng; ngành
chính là chăn nuôi lợn giống
ngoại sinh sản và một số ngành
nghề khác như lắp đặt hệ thống
điện, san lấp mặt bằng, xây dựng
công trình đường sắt và đường
bộ, buôn bán máy móc thiết bị,
buôn bán nông lâm sản…
Dù trang trại chưa có giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất,
chưa được cơ quan chức năng
phê duyệt về thủ tục môi trường,
nhưng nhiều năm qua vì sao
trang trại này vẫn chăn nuôi rầm
rộ mà không bị cơ quan chức
năng xử lý? Theo phản ánh của
một số người dân, trang trại này
do một số cán bộ công tác tại
UBND huyện Vũ Quang góp
vốn đầu tư và nhờ người khác
đứng tên điều hành. Về vấn đề
này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa,
Trưởng phòng TN&MT huyện
Vũ Quang cho rằng: “Trong hồ
sơ của trang trại này không có tên
người nào đang công tác ở
UBND huyện cả. Còn về góc độ
kiểm tra và xử lý thì quan điểm
của huyện là không có vùng
cấm”. HỮU ANH - HẢI NAM

Cư dân bức xúc
vì Ban Quản trị lấy ý kiến
kiểu “không giống ai”
Để thay đổi và lựa chọn
đơn vị mới vận hành
chung cư, Ban Quản trị
cụm nhà chung cư
Ehome S Phú Hữu
(phường Phú Hữu, Thủ
Đức, TP HCM - BQT)
phát phiếu lấy ý kiến
đại diện các căn hộ.
Tuy nhiên, cách làm này
bị nhiều cư dân cho
rằng không minh bạch,
thiếu khách quan, sai
quy định...
lại phát phiếu cho cả những
người thuê nhà? Không biết ai là
người kiểm soát số phiếu phát ra,
số phiếu thu về? Không rõ ai là
người kiểm phiếu?…
Là thành viên trong BQT, ông
Phan Đinh Phi Phụng cũng tỏ ra
khá bất ngờ với việc tổ chức lấy
ý kiến cư dân như trên.
Trao đổi với PV, ông Phụng
cho hay: “Theo Quy chế hoạt
động của BQT thì đề xuất thay
đổi đơn vị vận hành chung cư
trước khi đưa ra xin ý kiến cư dân
phải được trên 70% thành viên
BQT dự họp nhất trí. Tuy nhiên,
tôi đã không được thông báo về
bất cứ cuộc họp nào để thông
qua đề xuất trên. Cũng không
rõ nếu có tổ chức họp BQT thì
có đảm bảo trên 50% thành
viên tham dự hay không bởi đã
có 3-4 thành viên BQT xin nghỉ

lMột tòa nhà trong cụm nhà chung cư Ehome S Phú Hữu.

làm, không tham gia hoạt động
của BQT nữa”.
Trong khi việc lấy phiếu xin
ý kiến như trên còn đang bị cư
dân và chính thành viên BQT
phản đối thì ngày 5/10, ông Phan
Thanh An, Trưởng BQT đã ký
“Thông báo mời chào giá cạnh
tranh” gói “cung cấp dịch vụ
quản lý - vận hành trọn gói các
dịch vụ: bảo vệ, vệ sinh, cảnh
quan tại cụm chung cư Ehome S
Phú Hữu”.
Không đồng ý với việc làm
của ông An như trên, ông Phụng
đã có văn bản kiến nghị đến

TIẾP VỤ TRANG TRẠI LỢN GÂY Ô NHIỄM TẠI HÀ TĨNH:

Chưa được cấp phép, chưa có ĐTM
Trang trại chăn nuôi với
quy mô gần 3.000 con
lợn, hàng ngày xả thải ra
môi trường nhưng không
có giấy phép chăn nuôi
cũng như hồ sơ đánh giá
tác động môi trường của
cơ quan chức năng
nhưng vẫn hoạt động
rầm rộ nhiều năm trời…
Sau khi có bài phản ánh về
hoạt động của trang trại chăn
nuôi lợn của HTX Chăn nuôi &
Dịch vụ tổng hợp Phú Sơn và
Cty TNHH Phú Sơn TC (ở xóm
1, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang,
tỉnh Hà Tĩnh) gây ô nhiễm, PV
đã làm việc với cơ quan chức
năng. Ông Trần Văn Thư, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch xã Ân Phú,
cho biết, năm 2012, thực hiện
chủ trương của tỉnh làm mô hình
phát triển chăn nuôi, xã có thung
lũng ở xóm 1. Sau khi khảo sát,
huyện Vũ Quang đồng ý cho xây
dựng mô hình chăn nuôi.
“Lúc đó có hai người xin vào

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

l Trang trại lợn của Cty Phú Sơn TC chưa đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, môi trường.

làm trang trại, nhưng xét hồ sơ
của anh Nguyễn Văn Xoan (ở xã
Ân Phú) đủ năng lực. Từ đó về
sau hồ sơ đất đai, giấy phép chăn
nuôi của trang trại là do huyện và
tỉnh cấp, với xã họ không gửi hồ
sơ nên không biết có hay chưa?
Còn về kiểm tra trang trại cũng
rất khó, đặc biệt từ khi trang trại
này thành lập thêm Cty TNHH
Phú Sơn TC năm 2014, đầu tư
nuôi lợn quy mô hơn, vì lý do
phòng dịch chúng tôi cũng
không vào được bên trong”,
ông Thư nói.

Theo ông Nguyễn Trọng
Nghĩa, Trưởng phòng TN&MT,
trang trại của HTX chăn nuôi
Phú Sơn bắt đầu hoạt động từ
2012, tổng diện tích 60ha. “Quá
trình thực hiện chăn nuôi, họ đã
trình hồ sơ thủ tục lên tỉnh. Tuy
nhiên, quá trình làm thủ tục mới
phát hiện đất chồng chéo, vướng
mắc, nên chưa được tỉnh cấp”,
ông Nghĩa nói. Trước câu hỏi hồ
sơ thủ tục mà Cty Phú Sơn TC
gửi lên huyện, tỉnh xin cấp phép
cụ thể ra sao, ông Nghĩa nói:
“Cty Phú Sơn TC không gửi hồ

TƯ PHÁP
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Tăng cường chuyển
đổi số trong hoạt động
thi hành án dân sự
Chuyển đổi số ngành Tư
pháp nói chung và hoạt
động thi hành án dân sự
nói riêng là nhiệm vụ
quan trọng góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước và
nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác thi
hành án dân sự.
Những kết quả ban đầu
Chuyển đổi số là một trong
những nhiệm vụ đã được xác định
tại Nghị quyết số 49-NQ/TW
ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị
đó là: “Tăng cường áp dụng công
nghệ thông tin vào hoạt động của
các cơ quan tư pháp”.
Chuyển đổi số là việc vận
dụng tính luôn đổi mới, nhanh
chóng của công nghệ kỹ thuật để
giải quyết vấn đề. Trong thi hành
án dân sự (THADS), chuyển
đổi số được hiểu là việc ứng
dụng công nghệ mới, đặc biệt là
công nghệ thông tin để giải
quyết các công việc trong hoạt
động THADS.
Thời gian qua, công tác
chuyển đổi số trong công tác
THADS đã đạt được một số kết
quả như: 100% công chức, viên
chức, người lao động thuộc Tổng
cục, các cơ quan THADS địa
phương đều được cấp hộp thư
điện tử công vụ phục vụ công tác
chuyên môn, nghiệp vụ (khoảng
hơn 9.000 tài khoản). Một số phần
mềm nội bộ đã được đưa vào khai
thác sử dụng trong hệ thống như:
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021 là năm có nhiều thách
thức đối với các mặt công
tác của Thi hành án dân sự
Hà Nội do nhiều tháng bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19,
thành phố thực hiện việc cách ly,
phong tỏa, giãn cách xã hội. Tuy
nhiên, công tác kiểm tra, tự kiểm
tra vẫn được các cơ quan Thi hành
án dân sự của thành phố chú trọng
triển khai có hiệu quả.
Năm 2021, Cục Thi hành án
dân sự (THADS) TP Hà Nội được
giao chỉ tiêu kiểm tra toàn diện
30% đơn vị cấp huyện, tương
đương 10 Chi cục; tổng số các
cuộc kiểm tra chuyên đề và kiểm
tra đột xuất ít nhất 50% đơn vị cấp
huyện, tương đương 15 chi cục.
Vì vậy, ngay từ đầu năm, Cục
THADS Hà Nội đã chủ động xây
dựng kế hoạch kiểm tra. Trên cơ
sở đó, đã giao nhiệm vụ cho các
phòng chuyên môn, Chi cục trực
thuộc thực hiện việc tự kiểm tra
toàn bộ năm 2020 và 6 tháng đầu
năm 2021. Tính đến 30/9/2021, đã
tiến hành kiểm tra và ban hành kết
luận kiểm tra toàn diện đối với
20% Chi cục và ban hành kết luận
kiểm tra đột xuất một số vụ việc.
Về công tác tự kiểm tra, Cục
THADS TP Hà Nội và 30/30 Chi

Số 291 (8.370) Thứ Hai 18/10/2021
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l Việc ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan THADS chú trọng đẩy
mạnh nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Phần mềm kế toán nghiệp vụ
THADS và kế toán hành chính sự
nghiệp THADS; phần mềm lưu
trữ dùng chung; hệ thống quản lý
văn bản điều hành (kết nối với
trục liên thông văn bản quốc gia);
phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử
thông tin người phải thi hành án
chưa có điều kiện thi hành án;
phối hợp xây dựng phần mềm
quản lý cán bộ THADS; số hóa
dữ liệu hồ sơ thi hành án…
Tuy nhiên, công tác chuyển
đổi số trong THADS vẫn còn gặp
một số khó khăn như: Về kỹ thuật,
có lúc, có thời điểm, nhất là thời
điểm cuối các kỳ báo cáo, các
phần mềm chậm hoặc không
đăng nhập được; chưa trích xuất
được báo cáo thống kê theo
Thông tư số 06/2019/TT-BTP
ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp
quy định chế độ báo cáo thống kê

THADS, theo dõi thi hành án
hành chính; chức năng quản lý
kho vật chứng tài sản chưa đáp
ứng các yêu cầu quản lý; phần
mềm chưa được tích hợp, đồng bộ
với các phần mềm khác trong hệ
thống. Việc truy cập vào phần
mềm và cập nhật dữ liệu, nhất là
ở địa phương thường xuyên
chậm, thậm chí có thời điểm
không truy cập được; một số
tính năng, tiện ích trên phần
mềm chưa phù hợp thực tiễn
quản lý, điều hành hoạt động
THADS. Hình thức, kỹ thuật
Cổng/Trang thông tin chưa có
sự liên kết, tích hợp đầy đủ
được thông tin của các phần
mềm trong Hệ thống THADS...

Làm gì để nâng cao hiệu quả
chuyển đổi số?
Để nâng cao hiệu quả công tác

chuyển đổi số trong THADS, cần
thực hiện tốt một số giải pháp.
Theo đó, cần tiếp tục nghiên cứu
để sửa đổi, bổ sung các quy định
pháp luật về THADS theo hướng
quy định thực hiện một số thủ tục
THADS thực hiện thông qua ứng
dụng công nghệ thông tin và bảo
đảm các điều kiện thực hiện ứng
dụng công nghệ thông tin trong
THADS. Ban hành Nội quy,
Quy chế và xây dựng quy trình
cơ bản về công tác số hóa hồ sơ
nghiệp vụ thi hành án, cách
thức thực hiện, sử dụng tài liệu
số hóa để các cơ quan THADS
địa phương áp dụng một cách
đồng bộ và thống nhất.
Nâng cao nhận thức của lãnh
đạo, cán bộ, công chức THADS
về ý nghĩa, vai trò, các ưu điểm
của việc ứng dụng công nghệ
thông tin, số hóa hồ sơ THADS.
Đẩy mạnh nâng cao nhận thức
bằng các hình thức phù hợp và
thường xuyên để phổ biến, tuyên
truyền chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước đến cán bộ,
công chức, viên chức và người lao
động về Chính phủ điện tử,
chuyển đổi số… Đầu tư, nâng cấp
hạ tầng công nghệ thông tin hoặc
thuê hệ thống hạ tầng công nghệ
thông tin, trang thiết bị phục vụ
công tác chuyển đổi số.
Đảm bảo các điều kiện kỹ
thuật cho việc ứng dụng công
nghệ thông tin. Cần quan tâm về
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin,
chú trọng hệ thống máy máy chủ,
máy trạm, đường truyền kết nối,
lưu trữ, thiết bị an ninh, bảo mật…
Hàng năm, tiếp tục thực hiện việc
rà soát, trang cấp máy vi tính và
các trang thiết bị tin học cho công
chức, người lao động của Hệ
thống, nâng cấp băng thông,
đường truyền mạng... đảm bảo
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đặc
thù công việc. Các giải pháp kỹ
thuật đưa ra phải phù hợp và phát
huy được hạ tầng kỹ thuật hiện có,
bắt kịp xu thế công nghệ hiện đại.

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HÀ NỘI:

Chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra
cục đã ban hành quyết định tự
kiểm tra, thực hiện tự kiểm tra
toàn diện 18 tháng và đã ban hành
kết luận tự kiểm tra. Về kiểm tra
nội bộ, trên cơ sở Quy chế kiểm
tra trong công tác THADS, Cục
và các Chi cục đã triển khai đến
các phòng chuyên môn, các công
chức để thực hiện việc tự kiểm tra
đảm bảo đúng Quy chế.
Các cơ quan THADS trên địa
bàn thành phố đã yêu cầu các
chấp hành viên tự kiểm tra các hồ
sơ thi hành án để có thể tự đánh
giá quá trình tổ chức thi hành có
đúng trình tự, thủ tục theo quy
định hay không, kịp thời phát hiện
sai sót để khắc phục. Mặc dù công
tác tự kiểm tra mới được triển khai
trong năm 2021 nhưng đã được
nhiều Thủ trưởng cơ quan
THADS cấp huyện thực hiện
tương đối tốt, phát huy được hiệu
quả tác dụng trong công tác chỉ
đạo điều hành. Thông qua kiểm
tra đã phát hiện những tồn tại,
thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh,
cho ý kiến chỉ đạo, đặc biệt là đối

với hồ sơ thi hành án của chấp
hành viên.
Bên cạnh đó, cũng có những
đơn vị thủ trưởng cơ quan chưa
thật sự chú trọng công tác kiểm
tra, tự kiểm tra tại nội bộ đơn vị.
Do đó, không kịp thời phát hiện
sai sót để khắc phục, có những
trường hợp chỉ sau khi Cục kiểm
tra hoặc giải quyết khiếu nại, tố
cáo mới phát hiện được sai phạm,
khi đó chấp hành viên đã thực
hiện việc bán đấu giá tài sản nên
rất mất thời gian, tốn kém chi phí,
công sức trong việc khắc phục…
Qua thực tiễn triển khai
công tác kiểm tra, các cơ quan
THADS Hà Nội nhận thấy
vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu
sót tập trung chủ yếu trong
việc thông báo, xác minh điều
kiện thi hành án, việc áp dụng
biện pháp bảo đảm, cưỡng chế
thi hành án, việc thực hiện
thỏa thuận trong thi hành án.
Việc quản lý, sử dụng biên lai
thu tiền thi hành án chưa đúng
quy định, thu - chi nghiệp vụ thi

hành án còn sai sót, thủ tục nhập
xuất kho chưa đúng quy định…
Ngoài ra, cũng còn một số khó
khăn, thách thức trong việc thực
hiện công tác kiểm tra. Cụ thể, quá
trình tổ chức thi hành án, do trình
tự, thủ tục thi hành nhiều nên các
tác nghiệp của chấp hành viên tại
mỗi hồ sơ là rất nhiều dẫn đến để
kiểm tra một hồ sơ thi hành án
cũng tốn rất nhiều thời gian, nhất
là các hồ sơ chấp hành viên phải
tổ chức cưỡng chế hoặc hồ sơ có
nhiều người phải thi hành án.
Thẩm tra viên là cán bộ có
chức năng tham mưu cho Thủ
trưởng cơ quan THADS trong
việc thẩm tra hồ sơ đã, đang thi
hành, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Điều đó đòi hỏi thẩm tra viên phải
có kiến thức chuyên môn, nghiệp
vụ vững vàng, có khả năng nhận
xét, đánh giá việc thực hiện quy
trình, thủ tục về thi hành án của
thủ trưởng cơ quan THADS cấp
dưới, chấp hành viên. Tuy nhiên,
đến năm 2018 mới có lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ về thẩm tra viên
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Bảo đảm nhân lực phù hợp với
nền tảng công nghệ thông tin, đủ
về số lượng, đáp ứng yêu cầu về
chất lượng. Xây dựng chính sách
thu hút nhân lực chất lượng cao về
công nghệ thông tin về làm việc
tại Tổng cục và các cơ quan
THADS; ban hành cơ chế, chính
sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ
chuyên trách về công nghệ thông
tin trong Hệ thống THADS tạo
điều kiện thuận lợi cho việc triển
khai ứng dụng công nghệ thông
tin trong hệ thống.
Tổ chức các lớp bồi dưỡng các
kỹ năng về công nghệ thông tin
cho đội ngũ công chức, viên chức
trong toàn Hệ thống THADS
(lồng ghép nội dung trong các đợt
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
cho các công chức của các cơ
quan THADS). Quan tâm đào tạo,
bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ
phụ trách công nghệ thông tin của
Tổng cục và các Cục THADS,
cập nhật kiến thức mới về công
nghệ thông tin, đặc biệt là kỹ
năng về sử dụng các thiết bị số
phục vụ cho công tác số hóa hồ
sơ thi hành án.
Xây dựng lộ trình số hóa hồ sơ
nghiệp vụ thi hành án với giai
đoạn và thời gian thực hiện cụ thể,
đảm bảo 100% hồ sơ thi hành án
được số hóa, việc cập nhật các
giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ được
kịp thời, đầy đủ.
Đẩy mạnh việc khảo sát,
học tập kinh nghiệm ứng dụng
công nghệ thông tin vào công
tác quản lý nhà nước của một
số bộ, ngành trong và ngoài
nước. Học tập kinh nghiệm của
một số cơ quan liên quan như
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát
nhân dân… trong công tác ứng
dụng công nghệ thông tin, công
tác số hóa hồ sơ, giải quyết
những khó khăn, vướng mắc từ
thực tiễn để nâng cao hiệu quả
hoạt động chuyển đổi số trong
THADS.
HOÀNG THANH HOA
với thời gian bồi dưỡng không
nhiều (2 tháng). Trong khi đó,
Chương trình đào tạo chấp hành
viên được tiến hành từ năm 2001
với thời gian đào tạo là 6 tháng.
Mặt khác, địa vị pháp lý của thẩm
tra viên hiện mới chỉ được quy
định tại Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật THADS, do đó về chức
năng, nhiệm vụ còn mang tính
phụ thuộc.
Chất lượng, trình độ của cán
bộ thành viên Đoàn kiểm tra,
trong đó có thẩm tra viên còn
chưa đồng đều, một số người còn
thiếu kinh nghiệm. Nguyên nhân
do số lượng cán bộ chuyên trách
làm công tác kiểm tra còn quá ít
dẫn đến nhiều cuộc kiểm tra với
quy mô, phạm vi lớn như các cuộc
kiểm tra toàn diện phải trưng tập
các thành phần không chuyên
trách ở các đơn vị, phòng chuyên
môn khác và một số Chi cục…
Do vậy, Cục THADS TP Hà
Nội kiến nghị cần tiếp tục hoàn
thiện thể chế và có các giải pháp
để khắc phục những vấn đề nêu
trên, từ đó nâng cao và phát huy
hơn nữa hiệu quả của công tác
kiểm tra, tự kiểm tra trong hoạt
động THADS. HỒNG LÊ
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Đường Hồ Chí Minh trên biển Con đường bất tử
Để vận chuyển, bảo vệ và giao
vũ khí thành công, các chiến
sĩ trên tàu không số đã vô
cùng mưu trí, dũng cảm, sẵn
sàng hy sinh, tuyệt đối không
để địch phát hiện ra tuyến vận
tải đặc biệt này. Những sự tích
anh hùng, những huyền thoại
của Đoàn tàu không số, xâu
chuỗi thành con đường bất tử Đường Hồ Chí Minh trên biển,
mãi mãi lưu truyền trong lịch
sử chống giặc ngoại xâm của
dân tộc Việt Nam.
Chiến thắng từ lòng quả cảm
Đầu năm 1960, cùng với phong trào
Đồng Khởi Bến Tre, cách mạng của các
tỉnh Đồng bằng Nam bộ chuyển mạnh lên
thế tiến công và trở thành cao trào Đồng
Khởi rộng khắp. Yêu cầu cấp bách là phải
nhanh chóng vận chuyển vũ khí, hàng hóa
để chi viện cho chiến trường Nam bộ. Lúc
này, tuyến đường bộ trên dãy Trường Sơn
đã mở và hoạt động có hiệu quả nhưng
chưa vươn tới các địa bàn chiến lược đặc
biệt quan trọng.
Ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư lệnh ra
Quyết định số 97/QP do Thứ trưởng
Hoàng Văn Thái ký thành lập Đoàn 759
vận tải thủy, do đồng chí Đoàn Hồng
Phước làm đoàn trưởng.
Từ những con tàu vỏ gỗ, sức chở dưới
30 tấn, sau hơn 3 năm, đã có hơn 20 tàu
có trọng tải từ 50 đến 150 tấn tham gia vào
tuyến chi viện quan trọng này. Đến tháng
2/1965, đã có 89 chuyến tàu, vận chuyển
được gần 5.000 tấn hàng hóa, vũ khí vào
chiến trường miền Nam. Đây là con số hết
sức ý nghĩa, bởi để vận chuyển được 100
tấn hàng hóa vào đến chiến trường Đồng
bằng sông Cửu Long theo cách thức gùi
thồ bằng đường bộ trên tuyến Trường Sơn
thì phải cần tới 4.500 người, trong điều
kiện thời tiết thuận lợi và đi liên tục trong
hai tháng, kèm theo một khối lượng lương
thực, thực phẩm bảo đảm cho từng ấy con
người trong thời gian vận chuyển, chưa kể
những hao hụt trên đường vận tải. Trong
khi vận chuyển đường biển thường
khoảng một tuần với tối đa 20 người, tỷ lệ
hao hụt dưới 7%, rất thấp so với đường bộ.
Vận tải biển thành công có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng, bởi không chỉ đơn thuần
vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền
Nam mà còn mang lại niềm tin, động viên
tinh thần chiến đấu cho quân và dân ở
chiến trường nằm sâu trong vùng địch
kiểm soát.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số đã phải
vượt qua hàng chục cơn bão lớn, hàng
trăm cuộc vây ráp của quân thù, đã khắc
phục hơn 4.000 quả thủy lôi, chiến đấu 30
lần với tàu địch, hàng trăm trận với máy
bay, tàu chiến của Mỹ và ngụy quân Sài
Gòn. Khi tình huống hiểm nghèo thì sẵn
sàng hy sinh, hủy tàu, hủy hàng để bảo vệ
bí mật. Bằng quyết tâm sắt đá, ý chí kiên
cường, mưu trí, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ
làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí
Minh trên biển đã vượt lên gian khổ, khắc
phục khó khăn, dũng cảm, táo bạo vượt
qua sự kiểm soát gắt gao của kẻ thù để
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Mỗi chuyến đi của tàu thường kéo dài
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l Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 đón lẵng hoa của Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân dịp mừng Xuân mới 1969.

hàng tháng, vượt hàng ngàn hải lý, thời tiết
mưa bão thất thường, sóng to, gió lớn, địch
kiểm soát gắt gao. Chiến thắng của những
người lính và những con tàu được khắc ghi
sau những trận chiến khốc liệt. Nhiều lần
địch cho máy bay, tàu chiến khiêu khích ở
hải phận quốc tế, do đó có chuyến tàu
C154 phải vòng qua vùng biển Philippines, Indonesia để đánh lừa và tìm cách
tránh địch.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
tập thể tàu C43 đã 2 lần chiến đấu anh
dũng nhiều giờ liền với máy bay và tàu
chiến địch trong tình thế không cân sức,
nhưng cả 2 lần đã thắng lớn. Tại trận chiến
đấu lần thứ nhất (tháng 3/1967) tàu đã diệt
gọn 3 hải thuyền ngụy, bắn bị thương 1 tàu
Mỹ. Lần 2 (tháng 3/1968), đã bắn rơi 3
máy bay HVIA; bắn chìm 1 tàu cao tốc,
bắn bị thương 2 chiếc khác; tàu được phá
hủy để bảo đảm bí mật con đường Hồ Chí
Minh trên biển.
Ngày 1/3/1968, tàu C165 gặp 8 tàu
địch bao vây, chúng gọi loa yêu cầu ta đầu
hàng. Cán bộ, chiến sĩ tàu C165 đã bình
tĩnh xử lý, không thuyết phục được ta, tàu
địch liền nổ súng kết hợp với máy bay
oanh tạc từ trên không. Trong tình thế
hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ vẫn bình tĩnh
điều khiển tàu luồn lách tránh đạn và đánh
trả địch quyết liệt. Nhưng do lực lượng 2
bên không cân sức, tàu C165 bị trúng đạn
không cơ động được. Trước tình hình đó
anh em đã tranh thủ bốc hàng thả xuống
biển và điểm hỏa mìn phá hủy tàu, không
để tàu và hàng rơi vào tay quân thù. 18 cán
bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh cùng tàu
C165 tại vùng biển Cà Mau.

Bảo vật quốc gia hai lần Anh hùng
Bảo vật quốc gia - tàu HQ 671 (tải trọng
50 tấn) do Trung Quốc sản xuất và viện trợ
cho Việt Nam từ năm 1964 là con tàu duy
nhất còn lại của Đoàn tàu không số. Đầu
năm 1967, tàu mang số hiệu C41. Tháng
7/1971, tàu mang số hiệu 641 và đến năm
1980, tàu mang số hiệu HQ 671. Tàu 41
được biên chế về Đoàn 125 năm 1962. Từ
tháng 11/1962 đến tháng 4/1970, tàu 41 đi
được 15 chuyến, chở 530 tấn hàng an toàn.
Tàu nhiều lần vượt qua khó khăn, nguy
hiểm, đúc rút được nhiều kinh nghiệm để
phổ biến chung trong toàn Đoàn.
Tiêu biểu như chuyến đi đầu tiên ngày
11/10/1962, tàu 41 dùng thuyền gỗ có
buồm, gắn máy vận chuyển hơn 28 tấn vũ
khí vào Cà Mau. Gặp gió mùa Đông Bắc,
dù phải vật lộn với sóng to, gió lớn, nhiều
lần gặp địch nhưng anh em vẫn bình tĩnh

đánh lừa địch, đưa hàng đến bến an toàn.
Chuyến đi đầu tiên thành công đã cổ vũ
cán bộ, chiến sĩ toàn Đoàn hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
Đêm 26/9/1963, tàu gỗ mang số hiệu
41 do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền
trưởng, đồng chí Đặng Văn Thanh là
chính trị viên cùng 11 thủy thủ, chở 18 tấn
vũ khí xuất phát tại cảng Bính Động (Hải
Phòng). Để giữ bí mật tàu phải đi trong
mưa bão để tránh tàu tuần tiễu, tuần tra của
địch; khi tàu tới khu vực đảo Phú Quý thì
chuyển hướng vào bến, khó khăn lúc này
là chưa bắt được liên lạc với ban phụ trách
bến theo kế hoạch; trời sắp sáng, thủy triều
bắt đầu xuống, trên đường vào bến tàu bị
mắc cạn gần đồn Phước Hải của địch, lại
đúng lúc chúng đang càn quét ở vùng này.
Trong lúc nguy cấp, ban phụ trách bến
yêu cầu cho phá hủy tàu ngay trong đêm;
song cán bộ, chiến sĩ tàu 41 đã hạ quyết
tâm không phá tàu. Tuy tàu mắc cạn gần
địch nhưng chưa bị lộ và đề nghị lực lượng
ở bến cùng với cán bộ, chiến sĩ trên tàu
nhanh chóng bốc dỡ vũ khí đưa vào bờ.
Sự bình tĩnh, mưu trí, gan dạ và linh hoạt
trong xử lý tình huống trước kẻ thù, do đó
đã giữ được bí mật tuyệt đối của chuyến
đi quan trọng này và chuyến đi mở đường,
mở bến chi viện vũ khí cho Khu VII vào
Bà Rịa thành công.
Năm 1964, để thực hiện chuyến đi vào
Vũng Rô, Bộ Tư lệnh Hải quân và Đoàn
125 chọn tàu 41. Đây là chiếc tàu vỏ sắt
đầu tiên của Đoàn 125 đi vào Khu V, gồm
16 cán bộ, thủy thủ do Thuyền trưởng Hồ
Đắc Thạnh và Chính trị viên Trần Hoàng
Chiếu chỉ huy. Ngày 16/11/1964, tàu 41
chở 45 tấn vũ khí rời bến Bãi Cháy (Hòn
Gai, Quảng Ninh); tàu đi được hơn một
ngày thì gặp gió mùa Đông Bắc, Sở Chỉ

huy chỉ thị cho tàu dừng lại ở đảo Hải
Nam (thường gọi là A3) chờ lệnh. Ngày
26/11, tàu được lệnh tiếp tục hành trình,
đến 23 giờ ngày 28/11, tàu cập bến Vũng
Rô, sau chuyến thứ nhất tàu 41 được lệnh
vào Vũng Rô lần thứ 2, lần thứ 3. Cả 3
chuyến vận chuyển đều thắng lợi, an toàn.
Khi tham gia Đoàn tàu không số thực
hiện nhiệm vụ vận tải trên “Đường Hồ Chí
Minh trên biển”, tàu HQ 671 đã đi 20
chuyến, vận chuyển gần 400 tấn vũ khí,
hàng hóa và đưa đón cán bộ cách mạng
đến các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, góp
phần chi viện sức người, sức của từ miền
Bắc cho chiến trường miền Nam.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc,
ngày 11/1/1973, tàu 41 được Nhà nước
tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực
lượng Vũ trang nhân dân (LLVTND) lần
thứ nhất.
Năm 1975, sau khi giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước, tàu 41 được bổ
sung cho Vùng 4 Hải quân với tên mới là
HQ 671, tiếp tục làm nhiệm vụ vận tải chi
viện cho các đơn vị đóng quân ở quần đảo
Trường Sa. Trong chiến dịch CQ88, tàu
HQ 671 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
Sau ngày giải phóng miền Nam, tháng
10/1978, tàu nhận lệnh đi tìm kiếm 7 cán
bộ, chiến sĩ của đảo Phan Vinh trong khi
đang làm nhiệm vụ bị sóng biển làm trôi
dạt. Sau 8 ngày đêm tàu đã tìm cứu được
cả 7 người và đưa về đất liền an toàn.
Đầu năm 1988, cán bộ, chiến sĩ tàu HQ
671 tiếp tục tham gia bảo vệ đảo Đá Lớn.
Ngày 14/3/1988, khi xảy ra sự kiện ở Gạc
Ma, Cô Lin, Len Đao, tập thể cán bộ,
chiến sĩ tàu quân sự HQ 671 đã vượt qua
sự ngăn chặn, uy hiếp của đối phương,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm
cứu hộ cán bộ, chiến sĩ ở các tàu của ta bị
tàu chiến nước ngoài bắn chìm.
Ngày 6/1/1989, tàu HQ 671 được
Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh
hùng LLVTND lần thứ hai. Tàu có 8 cán
bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ được tuyên
dương Anh hùng LLVTND. Tàu HQ
671 là tàu Không số duy nhất còn lại,
đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo
tàng Hải quân. LAM HẠNH
Từ 38 cán bộ, chiến sĩ và 5 chiếc
thuyền gỗ thô sơ đầu tiên, lực lượng,
phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên
tuyến đường biển chiến lược - Đường
Hồ Chí Minh trên biển ngày càng
được tăng cường. Trong 14 năm
(1961-1975), chúng ta đã huy động
1.879 lượt tàu, thuyền, vượt 4 triệu
hải lý, vận chuyển gần 153.000 tấn vũ
khí trang bị kỹ thuật, hàng hóa và hơn
80.000 cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc
vào miền Nam. Để làm nên chiến công
đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu
không số đã kiên trì thực hiện phương
châm “nhanh, nhiều, táo bạo, thận
trọng, bí mật, an toàn”.

l Bảo vật quốc gia HQ 671 thời kháng chiến chống Mỹ mang số hiệu 641.
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Nhiều điểm sáng trong
công tác giảm nghèo
của tỉnh Thanh Hóa
Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Thanh
Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm
bình quân 2,5%/năm, cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch và thuộc
nhóm tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Thanh Hóa là một trong 8 tỉnh của cả
nước được Chính phủ chọn để thực hiện
Nghị quyết 80/NQ-CP về Định hướng
giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020
và Chương trình giảm nghèo Bền vững
giai đoạn 2012-2015. Chính sách giảm
nghèo, giải quyết việc làm luôn được các
cấp, các ngành, địa phương quan tâm. Đặc
biệt, với các khu vực miền núi, vùng đặc
biệt khó khăn... đều có chính sách, chế độ
và các dự án ưu tiên, được triển khai đồng
bộ với nhiều giải pháp sát thực mang lại
hiệu quả cao, giúp các huyện nghèo, xã
nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh thay đổi,
giúp người nghèo từng bước chủ động
vươn lên thoát nghèo; cải thiện và nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần cho người dân,
cải thiện đáng kể điều kiện ăn, ở, đi lại, học
hành, khám chữa bệnh của nhân dân.
Những năm qua, công tác giảm nghèo
luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp
ở tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm và
thực hiện có hiệu quả. Với phương châm
“Chung tay vì người nghèo - không để ai
bị bỏ lại phía sau” công tác giảm nghèo ở
tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến
rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 chỉ
còn 2,32%, thấp hơn mức bình quân chung
của cả nước. Đời sống của người dân nơi
đây không ngừng được nâng lên.
Phong trào đã làm chuyển biến nhận
thức trong giảm nghèo, đảm bảo thực hiện
đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp
tình hình thực tế của địa phương. Trong đó,
tập trung vào 3 nhóm chính sách hỗ trợ: hỗ
trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập
cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người
nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản,
ưu tiên cho các dịch vụ thuộc nội dung
giảm nghèo đa chiều như: nhà ở, giáo dục,
y tế, thông tin, nước sạch; phát triển hạ
tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ
nghèo cao.
Theo kết quả thống kê, tính toán sơ bộ,
thu nhập bình quân đầu người hiện nay của
hộ nghèo ở Thanh Hóa đạt khoảng 1,487
triệu đồng/người/tháng, cao gấp 2,17 lần
cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020
thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng
1,713 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 2,50
lần cuối năm 2015 (cuối năm 2015 khoảng
685.000 đồng/người/tháng), đạt mục tiêu
Chương trình đề ra.
Tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh Thanh

Hóa có số người tham gia BHYT là
3.152.059 người. Trong đó có 2,7 triệu lượt
người nghèo, người cận nghèo, người
DTTS được khám, chữa bệnh BHYT. Đã
có 800.978 lượt học sinh được miễn, giảm
học phí, 105.073 lượt học sinh được hỗ trợ
tiền ăn, tiền nhà ở. Tỷ lệ phổ cập giáo dục
mầm non đạt 99,92%; tỷ lệ phổ cập giáo
dục tiểu học đạt 98,36% (mức độ 3); tỷ lệ
phổ cập giáo dục THCS đạt 95,5%. Dự
kiến đến năm 2020 tỷ lệ phổ cập giáo dục
mầm non đạt 99,94%; tỷ lệ phổ cập giáo
dục tiểu học đạt 98,65%; tỷ lệ phổ cập giáo
dục THCS đạt 96,08%.
Cuối năm 2020, tỉnh Thanh Hóa có
7.119 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn tín
dụng chính sách làm nhà ở theo Quyết
định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008
và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền
177,83 tỷ đồng; 2.637 hộ được hỗ trợ làm
nhà ở phòng tránh bão lụt. Có 195.888 hộ
dân được hỗ trợ vay vốn xây dựng công
trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt
tiêu chuẩn.
Đầu năm 2017, toàn tỉnh từ 30 xã đặc
biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và
hải đảo, đến nay chỉ còn 12 xã (trong đó: 2

xã lên phường theo Nghị quyết số
368/NQ-UBTVQH14 ngày 19/4/2017 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 16 xã được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới).
Với những kết quả đạt được, mục tiêu
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng; nhiều chỉ tiêu giảm
nghèo đạt khá so với kế hoạch; tỷ lệ hộ
nghèo giảm bình quân đạt 2,5%/năm, vượt
mục tiêu kế hoạch và thuộc nhóm tỉnh có
tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước;
vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu
nhập, đời sống của hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo được cải thiện rõ nét;
thu nhập bình quân của người
nghèo cao gấp 2,5 lần so với
năm 2015.
Với sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị; các cấp ủy
đảng và chính quyền các địa
phương, công tác giảm nghèo
(GN) nhanh và bền vững của
tỉnh Thanh Hóa đã đạt được
những kết quả đáng ghi nhận.
Tốc độ GN của các huyện miền núi bình
quân giai đoạn 2013 - 2015 mỗi năm giảm
5,5%, giai đoạn 2016 – 2020 mỗi năm
giảm 4,02%, có 1/7 huyện thoát khỏi diện
nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ
(huyện Như Xuân - tháng 3/2019), có 5 xã
và 30 thôn, bản đặc biệt khó khăn khu vực
11 huyện miền núi hoàn thành mục tiêu
Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020;
có 72 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2020
đạt 33,1 triệu đồng (tăng 22,5 triệu đồng so
với năm 2014, tăng 23,1 triệu đồng so với
năm 2012). Sản xuất công nghiệp trên địa
bàn miền núi tăng trưởng nhanh và ổn
định, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá
so sánh 2010 tăng bình quân năm là
22,2%, cao hơn so với tốc độ tăng bình
quân của tỉnh (17,2%); năm 2020, giá trị
sản xuất công nghiệp đạt 4.309 tỷ đồng,
gấp hơn 2 lần so với năm 2014. Đáng chú
ý, các huyện miền núi đã phát triển du lịch
cộng đồng, đón 5,7 triệu lượt khách du
lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân
6,2%/năm.
Theo số liệu từ Ban Dân tộc tỉnh Thanh
Hóa, từ các chính sách của Đảng và Nhà
nước, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

khu vực miền núi được lãnh đạo tỉnh đặc
biệt quan tâm. Tổng vốn đầu tư xây dựng
đạt trên 80 nghìn tỷ đồng (bình quân 11,4
nghìn tỷ đồng/năm). Đến nay, 100% số xã
miền núi có đường ô tô đến trung tâm xã
được rải nhựa hoặc bê tông hóa; 92 % các
thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm xã
được cứng hóa; 52,2% thôn bản có đường
giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ
thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, phục
vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất nông nghiệp;
91% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp
vệ sinh;
100% các xã thuộc khu vực miền núi
có điện lưới quốc gia; 99,8% hộ dân miền
núi dược dùng điện lưới quốc gia; 100%
(11/11) bệnh viện đa khoa huyện được
đầu tư, cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu
khám, chữa bệnh cho nhân dân; 100%
trạm y tế xã, y tế thôn bản thuộc 11 huyện
miền núi được hỗ trợ trang thiết bị y tế,
88,6% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế;
11 huyện miền núi có 672 trường, trong
đó 391 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ
lệ 51% xã đạt chuẩn quốc gia về giáo
dục; 7/11 huyện có thiết chế văn hóa, thể
thao cấp huyện, 133/175 xã, thị trấn có
trung tâm văn hóa xã và hội trường đa
năng, 55% thôn, bản có nhà văn hóa, khu
thể thao; 100% trung tâm các xã có mạng
truyền dẫn cáp quang và được phủ sóng
thông tin di động; 98% hộ đồng bào được
xem truyền hình, 95% được nghe đài
phát thanh…
Bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Với
những kết quả đạt được, mục tiêu giảm
nghèo của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016
- 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan
trọng, nhiều chỉ tiêu giảm nghèo đạt khá so
với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình
quân đạt 2,5%/năm, vượt mục tiêu kế
hoạch và thuộc nhóm tỉnh có tốc độ giảm
nghèo nhanh nhất cả nước.
Điều đáng mừng là thông qua các
chương trình, dự án được triển khai để hỗ
trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập,
năng lực sản xuất, ý chí vươn lên của
người nghèo đã được nâng lên, sự trông
chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước đã
giảm rõ rệt. Nhiều hộ dân thoát nghèo,
vương lên làm giàu chính đáng cho gia
đình và góp phần vào sự phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương”. ĐỨC THỌ
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THÔNG BÁO

Về việc giao tài sản đã bán đấu giá thành
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 150/2013/QĐST-DS ngày 07
tháng 8 năm 2013 của Toà án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long
An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 46/2018/DSST ngày 31 tháng 8
năm 2018 và ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Toà án nhân dân thành
phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 75/QĐ-CCTHADS ngày
07/10/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh
Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 270/QĐ-CCTHADS ngày
25/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh
Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 271/QĐ-CCTHADS ngày
25/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh
Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng
đất và tài sản gắn liền với đất số: 23/QĐ-CCTHADS ngày 24/5/2019
của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ biên bản bán đấu giá thành ngày 19/5/2021 của Công
ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong và người mua tài sản bán đấu giá
thành đã nộp đủ tiền mua tài sản;
Căn cứ Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài
sản bán đấu giá số 20/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2021 của Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ thông báo về việc giao tài sản bán đấu giá thành số
451/TB-CCTHADS ngày 01/6/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế giao tài sản thi hành án số:

02/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Tân An,
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo và ấn
định cho ông Phan Nhơn Mỹ và bà Lê Thị Hồng Hạnh (là người phải
thi hành án và đứng tên tài sản); Phan Thị Mỹ Ngân, Phan Thị Mỹ
Ngọc, Phan Thị Mỹ Nguyên (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan)
trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng trên
Báo Pháp luật Việt Nam (lần 2) phải có trách nhiệm đến Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Tân An để tự nguyện giao tài sản cưỡng
chế kê biên đã bán đấu giá thành là Quyền sử dụng đất thuộc một
phần thửa đất số 66 (là khu A) và công trình xây dựng gắn liền trên
đất theo biên bản kê biên ngày 12/6/2019 của Chi cục THADS TP. Tân
An và biên bản bán đấu giá ngày 19/5/2021 của Công ty Đấu giá Hợp
danh Tiên Phong cho người mua trúng giá tài sản.
Nếu hết thời gian như đã ấn định mà ông Phan Nhơn Mỹ và bà
Lê Thị Hồng Hạnh và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không
hoặc chưa đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An để thực
hiện việc giao tài sản cưỡng chế kê biên bán đấu giá thành cho người
mua trúng giá, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An sẽ thực
hiện việc cưỡng chế giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua
trúng giá, chi phí của việc cưỡng chế ông Phan Nhơn Mỹ và bà Lê Thị
Hồng Hạnh là người phải chịu. Thời gian thực hiện cưỡng chế giao
tài sản: 09 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2021. Địa điểm: thực địa thửa
đất số số 66, tờ bản đố số 1-4, tọa lạc tại khu phố Giồng Dinh, phường
Khánh Hậu, thành phố Tân An, Long An.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo
cho ông Phan Nhơn Mỹ; bà Lê Thị Hồng Hạnh, bà Phan Thị Mỹ Ngân,
bà Phan Thị Mỹ Ngọc, bà Phan Thị Mỹ Nguyên biết để thực hiện.

CHI CỤC THADS TP TÂN AN,
TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Người có TS đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vạn Ninh
TS đấu giá: QSD đất và TS gắn liền với đất của ông Lê Quang Phúc và bà Nguyễn Thị Thu Trang. ĐC của TS: thôn Tân Đức Tây,
xã vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Đất: theo GCN QSD đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất số BV 709268 thuộc thửa 110, TBĐ 39 do UBND huyện Vạn Ninh
ký ngày 10/02/2015. DT: 266,7m2 có 4,9m2 đất thuộc QHGT (Đất ONT: 66m2. HSD: lâu dài; Đất trồng CLN: 200,7m2. HSD: 15/10/2043
TS gắn liền với đất: Nhà cấp 4: tường gạch, nền gạch men, mái ngói, cửa gỗ. DTXD: 67,62m2; Nhà sau: nền xi măng, tường
gạch, mái tôn xà gồ gỗ. DTXD: 46,5m2; Nhà vệ sinh: tường gạch, nền gạch men, mái xi măng. DTXD: 4,5m2; Sân xi măng, móng đá
chẻ: 31,2m2
Giá khởi điểm: 645.575.400 đồng. Tiền đặt trước: 64.000.000 đô
�ng.
Thời gian mua hồ sơ và đăng ký: từ 18/10/2021 đến 05/11/2021
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10/11/2021 tại Công ty
Thời gian xem tài sản: từ 04/11/2021 đến 05/11/2021 tại địa điểm có tài sản.
Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. ĐC: 15A đường Trần Khánh Dư,
Phước Tân, Nha Trang. ĐT: 02583887458.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THIÊN LONG

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành án theo yêu cầu
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 45 và khoản 1 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung
một số điều năm 2014;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 17/DSST ngày 17/5/2021 của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Căn cứ Quyết định sửa chữa bản án dân sự số 46/QĐSCBSBA-DS ngày 29/6/2021 của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Xét đơn yêu cầu thi hành án của ông Trần Quang Vinh, HKTT: Số 507 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện ở tại:
Số 9 G ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và bà Đỗ Thanh Xuân, nơi cư trú: Số 9 G ngõ 173 đường Hoàng Hoa
Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

THÔNG BÁO

Về việc cưỡng chế thi hành án
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 126/QĐ-CTHADS ngày 16
tháng 12 năm 2020, Quyết định thi hành án số: 320/QĐ-CTHADS
ngày 18 tháng 6 năm 2021của Chi cục trưởng chi cục Thi hành án
dân sự huyện Chư Păh;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 10 năm 2021 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 Công Ty cổ phần khoáng sản và
vật liệu xây dựng Gia Lai;
Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên tài sản Công Ty cổ phần
khoáng sản và vật liệu xây dựng Gia Lai
Tài sản cưỡng chế kê biên gồm:
1. Tài sản gắn liền trên đất: theo Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số AP 194777 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 26/8/2009
tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
- Công trình xây dựng:
+ Nhà ăn, có diện tích 283 m2;
+ Trụ sở có diện tích 148 m2;
+ Nhà tập thể (1) có diện tích 172 m2;
+ Nhà tập thể (2) có diện tích 188 m2;
+ Nhà tập thể (3) có diện tích 188 m2;
+ Nhà cơ khí có diện tích 56 m2;
+ Sân phơi có diện tích 5042 m2;
+ Xưởng than có diện tích 601 m2;
+ Xưởng có diện tích 312 m2;
+ Xưởng đất có diện tích 2260 m2;
+ Xưởng tạo hình có diện tích 511 m2;
+ Lò có diện tích 6780 m2;
+ Tường gạch có diện tích 1072,1 m2;
+ Cổng chính có diện tích 10 m2;
+ Bốt bảo vệ có diện tích 12,5 m2;
- Máy móc thiết bị:
+ Máy cấp liệu thùng HT 5.1 (01 máy);
+ Máy cấp liệu thùng HT 5.1S pha than + cát (01 máy);
+ Máy cán trơn tốc độ cao HT 5.3.10.8 (01 máy);
+ Máy cán trơn tốc độ cao HT 5.3.12.9M (01 máy);
+ Máy nhào lọc thủy lực HT 5.5.600 ĐB (01 máy);
+ Máy nhào đùn liên hợp hút chân không HT 5.8.300 (01
máy);
+ Máy nhào trộn HT5.6.600 (01 máy);
+ Máy nghiền than (02 máy);

+ Băng tải nguyên liệu + mộc B800 (1000m);
+ Băng tải hồi liệu B500 (40m);
+ Xe gòng nung sấy (120 chiếc);
+ Lò nung sấy Tuy nel (01 hệ thống);
+ Móng máy chế biến tạo hình (01 công trình);
+ Trạm biến áp (01 công trình);
+ Sàn than (01 thiết bị);
+ Lắp đặt chạy thử (01 hệ);
Các tài sản nêu trên là tài sản thế chấp của Công ty cho Ngân
hàng và đã được xác định cụ thể theo Bản án của Tòa án có thẩm
quyền.
2. Phương tiện di chuyển - xe:
+ Xe ô tô tải Forland 81C-122.67 (01 chiếc) nhãn hiệu THACO
FLD490C sản xuất năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô
tô số 018824 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/3/2017.
+ Xe ô tô tải Forland 81C-123.65 (01 chiếc) nhãn hiệu THACO
OLLIN sản xuất năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô
số 018820 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/3/2017.
3. Quyền thuê đất Công Ty cổ phần khoáng sản và vật liệu
xây dựng Gia Lai theo giấy chứng nhận số AP194777, thửa đất số,
tờ bản đồ số: 68 địa chỉ thửa đất: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện
Chư Pawh, tỉnh Gia Lai; Diện tích 50.383.0 m2 . Hình thức sử dụng:
sử dụng riêng: 50.383.0 m2 ; sử dụng chung: không m2. Mục đích
sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Thời hạn sử dụng đất:
Đến ngày 25 tháng 01 năm 2057. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà
nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
Thời gian dự kiến cưỡng chế 04 ngày: Vào lúc 8 giờ 00 phút
ngày 09 tháng 11 năm 2021 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021
Địa điểm cưỡng chế: thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh,
tỉnh Gia Lai
Dự trù chi phí cưỡng chế: số tiền là 13.450.000 đồng (Mười
ba triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng)
Yêu cầu người được thi hành án, người phải thi hành án và
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt đúng thời gian, địa
điểm nêu trên. Đồng thời theo ý kiến trình bày trong đơn của
người đại diện theo pháp luật của phía Công ty thì Chi cục Thi hành
án yêu cầu Công ty di dời, vận chuyển các tài sản không phải là tài
sản thế chấp cho Ngân hàng ra khỏi Quyền sử dụng đất của Công
ty đang thuê, nếu Công ty không thực hiện và không phối hợp với
Chi cục Thi hành án trong việc Cưỡng chế, kê biên tài sản mà cố
tình chống đối thì Chi cục sẽ thuê người thực hiện mọi chi phí phát
sinh phía Công ty phải chịu trách nhiệm thanh toán.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành.
Tài sản thứ 1 Công trình xây dựng trên đất, nhà kho, tài sản máy móc và các thiết bị có trong kho tại Số 555/1, ấp 1,
xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An của bà Trương Thị Tiềm và ông Nguyễn Duy Khang. Cụ thể: Nhà kho: Kết
cấu: Móng bê tông cót thép, cột thép, vì kèo thép, nền bê tông xi mưng, mái lợp tôn, vách tôn, có 04 cửa sắt tự động. Diện
tích: 2.065m2. Hệ thống điện nằm trong nhà kho kèm theo 33 cái bóng đèn. Trong kho có phòng làm việc: kết cấu khung
cột nhôm, vách nhôm + kính, mái tôn, 01 máy lạnh hiệu GEE 01 mã lực. Kích thước: 4,6m x 3,6m x 2,5m (chiều cao). Kho
lạnh nằm trong nhà kho: Có 05 kho lạnh. Kết cấu: khung thép, vách tôn có bọc thép cách nhiệt, mỗi kho lạnh có 02 buồng
lạnh. Riêng kho số 04, số 05 có 03 buồng lạnh. Kích thước: 66m x 8,5m x 4,65m. Diện tích: 561m2. Tổng thể tích 2.608,65m3.
Giá khởi điểm: 8.206.500.000 đồng.
Hình thức ĐG: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.
Ø Nhận đăng ký và xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 01/11/2021; Nhận tiền đặt trước: từ
01/11/2021, đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2021. Ngày ĐG: 05/11/2021 tại: 154 Hùng Vương, p2, TP. Tân An, Long An.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Doanh Nghiệp Đấu giá Tư Nhân Miền Nam: 154 Hùng Vương, P2, TP. Tân An, tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3 570 568.

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN MIỀN NAM

Điều 1. Cho thi hành án đối với:
Ứng Trọng Hùng
Ứng Trúc Linh
Cùng HKTT: Số 515 đường Hồng Hà (số cũ là 162 phố Hoàng Hanh), phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cùng hiện ở tại: Số 507 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nguyễn Minh Điệp
HKTT: Số 515 đường Hồng Hà (số cũ là 162 phố Hoàng Hanh), phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nguyễn Ứng Hoàng Anh
Hiện ở tại: Số 507 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Các khoản phải thi hành:
Buộc vợ chồng và Nguyễn Minh Điệp, ông Ứng Trọng Hùng, chị Ứng Trúc Linh và cháu Nguyễn Ứng Hoàng Anh trả lại cho vợ chồng ông
Trần Quang Vinh bà Đỗ Thanh Xuân toàn bộ căn nhà số 507 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp
lệ Quyết định này.
Điều 2. Chấp hành viên .....................................................được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 516, tờ bản đồ số 04,
diện tích 143m2; Địa chỉ: Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương, là tài sản phát mại thu hồi nợ của Agribank chi nhánh Kinh Môn
Hải Dương II. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 27.9.2021 tại trụ sở Công ty.
- Giá khởi điểm: 206.000.000 đồng;
- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/hồ sơ;
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp
từ ngày 18.10.2021 đến 16 giờ 00 ngày 1.11.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày
28.10.2021 đến 16 giờ 30 ngày 1.11.2021. Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự chấp nhận và trả từ giá khởi
điểm trở lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P Ngọc Châu, TP Hải
Dương. Điện thoại: 0972562562.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 THẮNG LỢI

THÔNG BÁO

Về việc cưỡng chế thi hành án
Căn cứ Quyết định thi hành án số 89/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 5 năm 2021, Quyết định thi hành án số 103/QĐ-CCTHADS ngày 01
tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 01/QĐ-CCTHA ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh,
tỉnh Thanh Hoá.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản của ông: Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị
Châu, Địa chỉ: Khu phố Lê Lợi, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Biện pháp: Kê biên, xử lý tài sản của ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu địa chỉ: Khu phố Lê Lợi, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang
Chánh, tỉnh Thanh Hóa:
Tài sản kê biên, xử lý gồm: Quyền sử dụng đất ở có diện tích 100m2 (Một trăm mét vuông), tại thửa đất số 114, tờ bản đồ số 08 và các tài
sản gắn liền với đất ở là nhà ở cấp 4 và công trình phụ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn
liền với đất số CB 660705, số vào sổ cấp GCN CH 00558 mang tên ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu do Ủy ban nhân dân huyện Lang
Chánh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2016.
Thời gian kê biên: 08 h 00 ngày 03 tháng 11 năm 2021.
Địa điểm kê biên: Tại đất ở và nhà ở của ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu địa chỉ: Khu phố Lê Lợi, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang
Chánh, tỉnh Thanh Hóa:
Dự trù chi phí :
- Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế: Chủ trì: 01 người = 150.000đ; 18 thành viên tham gia x 100.000đ/người
= 1.800.000đ, tổng: 1.950.000đ.
- Chi phí thẩm định giá đối với tài sản kê biên 5.000.000đ
- Chi phí tiền bán đấu giá đối với tài sản kê biên 30.000.000đ
- Chi phí đăng Quyết định, thông báo về thi hành án 15.000.000đ
*Tổng cộng: 51.950.000đ (Năm mươi mốt triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
Vậy Chi cục thi hành án dân sự huyện Lang Chánh Thông báo và yêu cầu:
- Ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu, địa chỉ: Khu phố Lê Lợi, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa: có mặt đúng
thời gian, địa điểm nêu trên.
- Người được thi hành án là ông Trịnh Văn Bảo biết và có mặt tại thời gian, địa điểm cưỡng chế thi hành án để giải quyết các quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan.

CHI CỤC THADS HUYỆN LANG CHÁNH, TỈNH THANH HÓA
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THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản (lần 2)
Chi cục Thi hành án dân sự quận 8 đang tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số 08/QĐ-CCTHADS ngày 01/10/2020; Quyết định
thi hành án số 226/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2020 và đã tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu 01 chiếc xe Ô tô nhãn
hiệu: HONDA; Loại xe: Ô tô con; màu: trắng; số máy: L15B72450257; Số khung MRHFC1670HT030107; Số loại: CIVIC; Biển số đăngký 51G351.54 thuộc quyền sở hữu của ông Lê Thành Luân theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 263971 do Phong cảnh sát giao thông- Công
an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/4/2017.
Ngày 06/7/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam có văn bản số 12/21/ĐN-CV về việc không có khách hàng đăng ký tham gia
đấu giá đối với tài sản nêu trên với giá khởi điểm là 610.000.000 đồng (Sáu trăm mười triệu đồng).
Do các bên không thỏa thuận được về mức giảm giá tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự quận 8 có Quyết định giảm giá tài sản số
144/QĐCCTHADS ngày 16/7/2021, cụ thể giảm 10% trên tổng số tiền 610.000.000 đồng (tương đương 61.000.000 đồng) để tiếp tục bán
đấu giá tài sản nêu trên với giá đã giảm là: 549.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi chín triệu đồng). Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu
giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/10/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận
lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa
thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Vậy, thông báo để các bên đương sự có liên quan, ông Lê Thành Luân biết (thông báo này thay cho thư mời tham dự đấu giá.

CHI CỤC THADS QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

(Về việc đấu giá tài sản)
Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng
thông báo đấu giá tài sản:
I/ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành
phố Sóc Trăng
* Tài sản 1: Lô xe bán phế liệu
Tài sản là: 212 xe mô tô, gắn máy và 04 xe mô tô ba bánh đã
qua sử dụng (bán phế liệu); đấu giá nguyên lô. Kèm theo danh sách
212 xe mô tô, gắn máy và 04 xe mô tô ba bánh.
* Tọa lạc tại: kho Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
* Giá khởi điểm: 203.700.000 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày
27/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/10/2021 là: 40.000.000 đồng
II/ Người có tài sản đấu giá:Chi nhánh Ngân hàng phát triển
khu vực Cần Thơ.
* Tài sản 2: Của hộ ông Phạm Chí Hồng.
Tài sản là: Đất có diện tích: 10.210m2, thuộc thửa đất số:763,
tờ bản đồ số 01.
* Tọa lạc tại: ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, Sóc Trăng.
* Giá khởi điểm: 674.000.000 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày
03/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/11/2021 là: 134.000.000
đồng
III/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thị xã
Vĩnh Châu
Tài sản 3: của ông Đỗ Văn Thắng và bà Đỗ Thị Bé
Tài sản là: Đất có diện tích 6.743,4m2; Thửa số 278, tờ bản đồ 07.
* Tọa lạc tại : ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
* Giá khởi điểm: 110.101.786 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày
10/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/11/2021 là: 22.000.000 đồng
IV/Người có tài sản đấu giá:Chi cục thi hành án dân sự huyện
Thạnh Trị
* Tài sản 4: bà Lý Thị Sà Rinh (Lịnh),
Tài sản là: Đất thửa số 1212, tờ bản đồ số 03, diện tích

4.044,4m2.
* Tọa lạc tại: ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, Sóc Trăng.
* Giá khởi điểm: 674.000.000 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày
03/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/11/2021 là: 134.000.000 đồng
V/ Người có tài sản đấu giá:Chi cục thi hành án dân sự huyện
Mỹ Tú.
Tài sản 5: của hộ ông Châu Trường Dũng và bà Phạm Thị Thum.
Tài sản là: Đất có diện tích 118,6m2 , thuộc thửa số: 1250, tờ
bản đồ số: 08 và tài sản gắn liền với đất.
*Tọa lạc tại : ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Giá khởi điểm là: 307.216.413 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày
17/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/11/2021 là: 61.000.000 đồng
* Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
Tài sản 1: kể từ ngày 11/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày
29/10/2021.
Tài sản 2: kể từ ngày 12/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày
10/11/2021.
Tài sản 3: kể từ ngày 11/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày
12/11/2021.
Tài sản 4: kể từ ngày 15/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày
17/11/2021.
Tài sản 5: kể từ ngày 18/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày
19/11/2021.
* Thời gian tổ chức đấu giá:
Tài sản 1: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/11/2021.
Tài sản 2: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/11/2021.
Tài sản 3: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/11/2021.
Tài sản 4: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2021.
Tài sản 5: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/11/2021.
* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá hoặc
cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh
Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, QL1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng.
Điện thoại: 02993.824859.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số
134, tờ bản đồ số 9, tại địa chỉ : Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 059896, Số vào sổ cấp GNC: CH01701/NTC
do UBND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 13/12/2012, đứng tên ông Nguyễn Thanh Long; ngày 27/09/2016 chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên đăng ký sang tên cho ông Phạm Ngọc Hà và bà Trương Thị Nhung.
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: 679.600.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm ngàn 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: 135.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/11/2021 đến 17h00 ngày 05/11/2021
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. Xem tài sản: Ngày 01/11/2021 và ngày 02/11/2021 (trong giờ hành chính) tại Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên
6. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/10/2021 đến 17h00 ngày 05/11/2021 (trong giờ hành chính). Phí mua
hồ sơ: 500.000 đồng/1 bộ
7. Hình thức và thủ tục đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và theo thủ tục thông thường.
8. Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 05/11/2021
9. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá trong cuộc đấu giá: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng)
10. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 10h00 ngày 08/11/2021
11. 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

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ các tài sản và xe gắn máy như sau:
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng báo đối với các xe máy: 01 biển số 59K2-037.822 được cấp
cho xe mô tô hiệu Suzuki, loại Satria.
Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng báo đối với các xe máy: 01 xe mô tô BS: 52L8-2206, hiệu jiulong,
số loại 110, màu sơn: xanh, SM: 1P50FMH-10243855, SK: VTMPCH102YT026035.
Ai là chủ sở hữu hợp pháp các tài sản trên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, TP.HCM – Số 387
Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM – ĐT: (028) 39203.250 để làm thủ tục nhận lại. Hết
thời hạn quy định theo quyết định của bản án, nếu không ai đến nhận, sẽ tịch thu sung công, mọi thắc
mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

CHI CỤC THADS QUẬN 1, TP.HCM

THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức thông báo cho ông Đồng Minh Thắng, sinh năm: 1984; Địa chỉ: 1073
đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2 cũ (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh biết như
sau:
Tại Quyết định thông báo giải quyết vụ án trên phương tiện thông tin đại chúng số: 3670/2021/TATPTĐ ngày
28/6/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức đã thông báo cho ông Đồng Minh Thắng, sinh năm 1984 là bị
đơn trong vụ án “Ly hôn” với nguyên đơn – bà Nguyễn Quốc Anh Thư biết vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/8/2021,
tòa án sẽ tiến hành mở phiên tòa hôn nhân sơ thẩm giải quyết vụ án trên.Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid
19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp nên phiên tòa không thể diễn ra theo đúng dự kiến. Ngày giờ
mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ được dời lại vào 09 giờ 00 phút ngày 29/10/2021. Nếu ông không có mặt thì
Tòa án nhân dân Thành phố Thủ Đức sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án

Căn cứ vào công văn số 289/TB – ĐGGK ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Doanh nghiệp đấu gia tư nhân Gia Khánh, về kết quả
bán đấu giá tài sản đã kê biên là : Quyền sử dụng 98m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 177, tờ bản đồ số 29, địa chỉ: Khu
7, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số BI 578610, số vào sổ cấp GCN: CH 000204 do Ủy ban nhân dân TP. Hải Dương cấp cho ông Nhữ Văn Đoán và bà
Nguyễn Thị Phương Thanh ngày 01/6/2012.
Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương thông báo:
Tính đến hết ngày 06/10/2021 Doanh nghiệp đấu gia tư nhân Gia Khánh đã thực hiện việc bán hồ sơ và thu tiền đặt cọc trước
của khách hàng tham gia đấu giá tài sản trên nhưng chỉ có 01 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản (đã đăng ký tham
gia đấu giá và nộp tiền đặt trước).
Căn cứ vào khoản 1 Điều 49 Luật đấu giá tài sản 2016 đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá
lần thứ nhất thì cuộc đấu giá ngày 08/10/2021 sẽ không đủ điều kiện tổ chức.
Ngày 12/10/2021 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương đã ký Phụ lục Hợp đồng số 01 dịch vụ đấu giá tài sản (của
hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 10/2021/HDDV ngày 10/9/2021) về việc bán đấu giá tài sản kê biên trên:
Với giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 1.856.071.000đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu không trăm bảy mốt nghìn đồng) .
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 04/11/2021 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương thông báo cho ông Nhữ Văn Đoán và bà Nguyễn Thị Phương Thanh được biết.

CHI CỤC THADS TP HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 10)

Theo thủ tục rút gọn
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Khoản nợ không có tài sản bảo đảm theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 2502/2010/HĐTD-BĐ ngày 29/3/2010 giữa Công
ty Vận tải Biển Đông (nay là Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh
Thăng Long.
2. Giá khởi điểm của khoản nợ: 27.915.775.406 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, chín trăm mười lăm triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn,
bốn trăm linh sáu đồng). Các loại chi phí liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.
3. Người có khoản nợ đấu giá và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh
Thăng Long (Địa chỉ: Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
4. Xem hồ sơ khoản nợ (trong giờ hành chính): Ngày 18/10 và ngày 19/10/2021.
5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ: Từ 08h00 ngày 18/10 đến 16h30’ ngày 20/10/2021.
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ: Từ 08h ngày 19/10/2021 đến 16h30’ ngày 21/10/2021.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ: 2.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm triệu đồng./.).
7. Tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 22/10/2021.
8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia; (Tầng 7
tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). ĐT:
024.62843536.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 4)

Ngày 13/10/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định thi hành án số 107/QĐ-CCTHADS để
thi hành án đối với ông (bà) Trần Ngọc Hải và Phạm Thị Nguyệt, địa chỉ: Tổ dân phố 9, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, về khoản
phải trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh EaH’leo, Bắc Đắk Lắk số tiền 3.840.849.315 đồng (trong
đó nợ gốc là 3.100.000.000 đồng; lãi trong hạn là 534.358.904 đồng; lãi quá hạn là 206.490.411 đồng), tiếp tục tính lãi suất phát sinh theo hợp
đồng tín dụng.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’leo thông báo cho ông (bà) Trần Ngọc Hải và Phạm Thị Nguyệt biết, trong thời hạn 10 ngày để từ
ngày đăng tin này, yêu cầu ông Hải và bà Nguyệt có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’leo, địa chỉ: 511.Giải phóng, thị trấn Ea
Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, để giải quyết việc thi hành án. Hết thời hạn này, nếu ông Hải và bà Nguyệt không có mặt để làm việc, thì
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’leo sẽ kê biên, xử lý toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thuộc thửa đất số
297 tờ bản đồ 04 (đã được UBND huyện Ea H’leo cấp Giấy chứng nhận số AM 728960 ngày 08/01/2009) và thửa đất số 228 tờ bản đồ 04 (đã
được UBND huyện Ea H’leo cấp Giấy chứng nhận số Đ 571610 ngày 28/7/2004) tại thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.
Ngay khi kê biên tài sản, các đương sự có quyền thỏa thuận về giá hoặc tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá để định giá và bán
đấu giá tài sản kê biên, nếu một trong các bên vắng mặt thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’leo sẽ chủ động lựa chọn tổ chức thẩm
định giá, tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để định giá và bán đấu giá tài sản kê biên bảo đảm thi hành án.
Các văn bản về thi hành án sau này sẽ được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’leo niêm yết công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân
thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk và trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk và nơi cư trú của ông Hải và
bà Nguyệt tại Tổ dân phố 9, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB); địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing
Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 09 giờ 00 phút ngày 08/11/2021 tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
4. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 72,7 m2 đất và tài sản gắn liền với đất; tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01; địa chỉ: Khu Quang Trung,
phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị (ODT); thời hạn sử
dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: Nhận tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; (nhận quyền sử dụng
đất của ông Bùi Quang Mai). Thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 182327;
số vào sổ cấp GCN: CH 15826 do UBND thị xã Đông Triều cấp ngày 23/7/2015 đứng tên bà Bùi Thị Tuyết. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo
cho khoản vay của bà Bùi Thị Tuyết tại NGân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – VIB Hoàng Thạch theo hợp đồng thế chấp số công chứng
1594.2017/HĐTC, quyển số 04.TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công chứng Lương Thế Tĩnh công chứng ngày 18/7/2017. Tình trạng pháp lý
tài sản: Tài sản thế chấp, bán đấu giá để thu hồi nợ. Tài sản bán theo nguyên hiện trạng.
5. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ thửa đất): Tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01; địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông
Triều, tỉnh Quảng Ninh.
6. Giá khởi điểm lần 4 của tài sản đấu giá là: 850.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Giá khởi điểm không có
thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá và chịu mọi chi phí,
thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá. VIB chịu trách nhiệm nộp thuế
TNDN và thuế GTGT (nếu có).
7. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: 85.000.000 đồng/01 hồ sơ; tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000
đồng/01hồ sơ.
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp mua hồ sơ và nộp
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm; địa chỉ: tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục
vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200266.
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THÔNG BÁO

l TÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh,
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180
l Tổng Biên tập:
* Fax: (024) 37245178
TS. ĐÀO VĂN HỘI
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
l Phó Tổng Biên tập:
l GPXB số 86/GP-BTTTT
TRẦN ĐỨC VINH (Thường trực) ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
TRẦN NGỌC HÀ
l Giấy phép sửa đổi, bổ sung
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014
HÀ ÁNH BÌNH
do Bộ TTTT cấp
l Trưởng ban Thư ký:
l Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
MAI VŨ MINH
l In tại Cty TNHH MTV In báo
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

lCơ quan đại diện:
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM.
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Cần Thơ
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng.
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai.
ĐT: (0269) 365 8888 - 0963 111 333
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: Số nhà 06, lô B2, đường D3, phố Cao Lỗ - TP. Lào Cai, tỉnh
Lào Cai. ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com;
Quảng Ninh: 701 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long * ĐT: 0912181122;
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

Nghệ An: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An * ĐT: 0916635077
* Email: ngotoanbc@gmail.com
Thừa Thiên - Huế: 22 Nguyễn Lương Bằng, TP Huế *ĐT: (0234) 3888666 - 0903029099;
* Email: quangtam07@gmail.com
Đà Nẵng: 93 Dương Trí Trạch, Sơn Trà* ĐT: 0984282929. * Email: Ledanhtao224@gmail.com;
Khánh Hòa: 125 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang* ĐT: 0905555722.
*Email: leanhduc.plvn@gmail.com
Lâm Đồng: A22 Trần Lê, TP Đà Lạt * ĐT: 0914876019. * Email: longbc07@gmail.com
Đồng Nai: 134 Phan Trung, Biên Hòa *ĐT: (0251) 6273279 – 0918442754.
*Email: huynhngochieu7979@gmail.com.vn
Tiền Giang: 242 Nguyễn Công Bình, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.* ĐT: 0888616767.
*Email: duchien.plvn@gmail.com
Kiên Giang: P24 -10 đường 3/2, Rạch Giá, Kiên Giang.* ĐT: 0843135555.
*Email: minhtu.plvn@gmail.com.
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THÔNG TIN - QUảNG CÁO

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức
Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-BTP ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung
tâm lý lịch tư pháp quốc gia năm 2021, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm lý lịch tư
pháp quốc gia cụ thể như sau:
1. Hình thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia năm
2021 được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên
môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh
nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều
22 Luật Viên chức và quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP,
cụ thể:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khỏe để làm việc.
2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung, đối với từng vị trí tuyển dụng đòi
hỏi phải đáp ứng các điều kiện cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn vị trí việc làm
cần tuyển như sau:
(1) Viên chức tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP
- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành luật
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được
ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 5 trở lên khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam.
(2) Viên chức xây dựng văn bản, chính sách, hướng dẫn chuyên môn nghiệp
vụ, hợp tác quốc tế; viên chức tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan
có liên quan cung cấp; viên chức làm công tác dữ liệu lý lịch tư pháp (hồ sơ lý
lịch tư pháp bằng văn bản giấy và dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử):
- Có trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành luật.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, có sử dụng được
ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam.
3. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị việc làm
- Số lượng viên chức cần tuyển: 08 người.
- Vị trí, chỉ tiêu cần tuyển:

sinhhungplvn@gmail.com

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Hồ
sơ đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ.
+ 02 ảnh màu 4*6 (ảnh chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày
đăng ký).
+ 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
* Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự
tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo
đường bưu chính.
- Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính
(buổi sáng từ 08h00 đến 12h00; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00) các
ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày
13/11/2021.
- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính Tổng hợp
- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Tầng 6, nhà A, Tòa nhà Hành chính,
Học viện Tư pháp - số 9, Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội); số điện thoại:
024.62739492.
- Lệ phí thi: Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư
số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự
thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức với các mức thu là
500.000 đ/thí sinh (trường hợp có dưới 100 thí sinh), 400.000đ/thí sinh
(trường hợp từ100 thí sinh đến 500 thí sinh), 300.000đ/thí sinh (trường hợp
trên 500 thí sinh).
* Người dự tuyển nộp lệ phí thi trực tiếp khi được triệu tập dự
thi.
* Hội đồng tuyển dụng không trả lại Phiếu đăng ký dự thi và lệ
phí đăng ký dự tuyển đối với thí sinh không trúng tuyển hoặc đã đăng
ký mà không tham dự kỳ thi.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Nếu thí sinh đăng ký vào từ 02 vị trí trở lên hoặc trường hợp có hành vi
gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm
quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn
bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn
vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng
tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng
tiếp theo.
5. Hình thức và nội dung thi tuyển
Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
5.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
5.1.1. Hình thức thi trắc nghiệm: Thi trắc nghiệm trên giấy.
5.1.2. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức,
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực
tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc
làm. Thời gian thi 30 phút.
Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian
thi 30 phút.
5.1.3. Miễn phần thi ngoại ngữ, tin học:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về tiếng Anh;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt
nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
- Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp
từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ
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thông tin.
5.1.4. Xác định kết quả thi vòng 1
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho
từng phần thi tại mục 5.1.2, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên
cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (sau khi có thông báo
triệu tập thí sinh dự thi vòng 2)
5.2.1. Hình thức thi: Thi viết.
5.2.2. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề
nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
5.2.3. Thang điểm và thời gian thi
Thang điểm: 100 điểm.
Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).
6. Xác định người trúng tuyển
Việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại
khoản Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:
6.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các
điều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6
Nghị định 115/2020/NĐ-CP cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao
xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ
tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi
vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì
người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức
quyết định người trúng tuyển.
6.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh,
người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng
7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân
nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển
ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo
chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được
phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con
liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính
sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng
Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào
kết quả điểm vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an
nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết
quả điểm vòng 2.
6.3. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu
tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại
vòng 2.
6.4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không
được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
7. Thời gian thi tuyển
Dự kiến trong tháng 11/2021 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trên
Bảng tin, Trang thông tin điện tử Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và gửi
giấy báo đến các thí sinh đăng ký dự tuyển).
Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Đ/c
Phạm Thị Hương, Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm lý lịch tư
pháp quốc gia, Tầng 6, Nhà A, Tòa nhà Hành chính, Học viện Tư pháp
- số 9, Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.62739492.

