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phòNg, ChốNg tham NhũNg:

báo chí chủ động, kịp thời cung cấp
thông tin chính thống, chính xác

Đ

ây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với
báo chí trong thời gian tới được Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong phát biểu tại Lễ trao
Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 được tổ chức
theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tối qua (24/10).
(Trang 7)

B

Chào ngày mới

Bài toán về cơ chế phòng ngừa

áo cáo của Chính phủ về công tác phòng,
chống tội phạm, vi phạm pháp luật và báo cáo
của hai cơ quan VKSNDTC và TANDTC về công
tác năm 2021 có lẽ là những báo cáo được đại biểu
Quốc hội và cử tri quan tâm ở các kỳ họp cuối năm
của Quốc hội.
(Trang 2)

Chuẩn bị hàng hóa phục vụ
Tết Nguyên đán

C

ác bộ, ngành, địa phương đang triển khai đồng bộ
các giải pháp bảo đảm không đứt gãy chuỗi sản
xuất, bảo đảm đáp ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ cho nhu
cầu tiêu thụ trong nước và chế biến, xuất khẩu trong mọi
tình huống, đặc biệt là các tháng cuối năm và dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
(Trang 13)
ChuNg Tay đẩy lùi dịCh Covid-19

Kinh nghiệm của Chủ tịch Quỹ
từ thiện nổi tiếng phía Nam

Để hoạt ĐộNg thiệN NguyệN quy Củ, miNh BạCh hơN:

lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội về phòng, chống tham nhũng.

Đây là khẳng định của Chính phủ trong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng
năm 2021. Báo cáo được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa ủy quyền của
Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên họp Quốc hội cuối tuần qua.
(Trang 3)

ChươNg TrìNh bìNh ChọN, TôN viNh “gươNg sáNg pháp luậT”

Người luôn tâm huyết
với tinh thần
thượng tôn pháp luật
H
NguyêN Bộ trưởNg Bộ tư pháp hà hùNg CườNg:

ơn bốn mươi năm gắn bó với nghiệp Tư pháp,
nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường luôn trăn trở,
suy nghĩ và bằng nhiều cách làm khác nhau đã góp
phần không nhỏ vào việc thúc đẩy tinh thần “thượng
tôn pháp luật”, “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp
luật” trong xã hội.
(Trang 6)

T

hời gian dài vừa qua, dư luận “nổi sóng” về vấn đề
một số cá nhân, nghệ sĩ kêu gọi, nhận tiền từ thiện,
Bộ Công an đã phải vào cuộc điều tra xác minh.
(Trang 7)

Quân đội nỗ lực di dời dân các tỉnh
miền Trung khỏi điểm ngập lụt

T

ừ ngày 15/10 đến nay, các tỉnh miền Trung và
Tây Nguyên có nhiều đợt mưa lớn, gây ngập
lụt, chia cắt cục bộ. Trước hậu quả của thiên tai, lũ
chồng lũ, các đơn vị quân đội và dân quân đã kịp
thời có mặt tại các điểm nóng, tích cực ứng cứu
người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

(Trang 17)
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Thủ tướng
Chính phủ bổ nhiệm
nhiều lãnh đạo
Cảnh sát biển

P

hó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Phạm Bình Minh
vừa ký ban hành các Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ về
nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.
Theo đó, điều động, bổ nhiệm
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó
Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng
Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc
phòng) giữ chức Tư lệnh Cảnh
sát biển (CSB) Việt Nam (Bộ
Quốc phòng).
Đại tá Lê Đình Cường, Phó
Tham mưu trưởng Quân chủng
Hải quân giữ chức Phó Tư lệnh
kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư
lệnh CSB. Đại tá Đàm Xuân Tuấn,
Phó Tham mưu trưởng Quân
chủng Hải quân giữ chức Phó Tư
lệnh CSB.
Đại tá Vũ Trung Kiên, Cục
trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên
phòng giữ chức Phó Tư lệnh
Pháp luật CSB. Đại tá Trần Văn
Xuân, Phó Cục trưởng Cục Bảo
vệ an ninh Quân đội, Tổng cục
Chính trị giữ chức Phó Chính ủy
kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư
lệnh CSB.
Cùng với đó, Thủ tướng Chính
phủ cũng đã có các Quyết định thi
hành kỷ luật bằng hình thức cách
chức Tư lệnh CSB Việt Nam đối
với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn;
cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham
mưu trưởng CSB Việt Nam đối với
Thiếu tướng Phạm Kim Hậu; cách
chức Phó Tư lệnh Pháp luật CSB
Việt Nam đối với Thiếu tướng
Trần Văn Nam; cách chức Phó
Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính
trị CSB Việt Nam đối với Thiếu
tướng Doãn Bảo Quyết; xóa tư
cách nguyên Chính ủy CSB Việt
Nam đối với Trung tướng Hoàng
Văn Đồng và xóa tư cách nguyên
Phó Tư lệnh CSB Việt Nam đối
với Thiếu tướng Bùi Trung Dũng,
do đã có những vi phạm, khuyết
điểm nghiêm trọng trong công tác
và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật
về Đảng. YẾN NHI
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Xử lý các thông tin phản ánh
về công tác phòng chống dịch Covid-19

N

gày 24/10, Văn phòng Chính phủ có văn
bản gửi các Bộ Y tế, Công Thương, Lao
động-Thương binh và Xã hội truyền đạt ý kiến
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính về việc xử lý các thông tin phản ánh về
công tác phòng chống dịch Covid-19.
Cụ thể, vừa qua có một số thông tin phản ánh dư
luận trên báo chí liên quan đến công tác phòng,
chống dịch Covid-19 như về hỗ trợ tiền điện, giá
dịch vụ xét nghiệm Covid-19, về khen thưởng cho
lực lượng y tế tuyến đầu, hỗ trợ người lao động quay
trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương làm việc…
Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính chỉ đạo các Bộ Y tế, Công Thương, Lao
động-Thương binh và Xã hội theo chức năng và
nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra, xử lý

N

gày 24/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến
kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi, động viên
công nhân và người lao động đang làm việc hầm mỏ
ở độ sâu gần 300m dưới mực nước biển, tại khu vực
mỏ khai thác than Công ty CP Than Núi Béo (Tập
đoàn TKV Việt Nam), TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Tại buổi làm việc với Tập đoàn TKV sau đó,
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ hiện nay,
Chính phủ đang tập trung, quyết tâm cao để nhanh
chóng phục hồi sản xuất ở các vùng có dịch, đồng
thời đẩy mạnh sản xuất ở các địa phương đang là
động lực phát triển mạnh mẽ.
Vì vậy, ngành Than cần chú trọng đầu tư mở rộng
sản xuất; tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm
lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản
lượng than đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế.

Nghiên cứu, đề xuất với Nhà nước điều chỉnh, hoàn
thiện quy hoạch phát triển ngành cho phù hợp với
tình hình mới và sự phát triển của cuộc Cách mạng
4.0 cũng như dự báo về tài nguyên khoáng sản.
Cùng với đó, ngành than tiếp tục đẩy mạnh tái
cơ cấu Tập đoàn, nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả, sức cạnh tranh của từng đơn vị thành viên.
Phó Thủ tướng cho rằng, với trữ lượng than hiện
nay, phái tính tới một chiến lược dài hơi. Đề nghị bộ,
ngành và các cơ quan Trung ương quan tâm vì đây
là nguồn lực rất lớn trong phát triển của đất nước.
Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, TKV, các nhà quản
lý, nhà khoa học trong ngành than nghiên cứu các
giải pháp để cấp đủ than cho sản xuất điện khi hiện
nay chúng ta phải nhập khẩu hàng chục triệu tấn than
cho các nhà máy điện trong nước. K.L

Rà soát, cập nhật hướng dẫn về tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

T

heo Thông báo của Văn phòng chính phủ về
kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ
Đức Đam tại cuộc họp về một số vấn đề cần tập
trung chỉ đạo xử lý trong phòng chống dịch sau
khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQCP, các địa phương cần tiếp tục triển khai thực
hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP, mặt
khác các bộ, ngành trung ương cần khẩn trương
bám sát thực tiễn để chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời,
hỗ trợ thực chất cho các địa phương.
Bộ Y tế tăng cường công tác giám sát dịch bệnh
trong cả nước, đặc biệt tại các khu vực tiềm ẩn nguy
cơ bùng phát, tái bùng phát dịch cao. Tiếp tục rà
soát, cập nhật hướng dẫn về các tiêu chí phân loại,
đánh giá cấp độ dịch cho phù hợp với tình hình,

Bài toán về cơ chế phòng ngừa
áo cáo của Chính phủ về
công tác phòng, chống tội
phạm, vi phạm pháp luật và báo
cáo của hai cơ quan VKSNDTC
và TANDTC về công tác năm
2021 có lẽ là những báo cáo
được đại biểu Quốc hội và cử tri
quan tâm ở các kỳ họp cuối năm
của Quốc hội.
Năm nay Báo cáo của Chính
phủ có nhiều điều để mừng.
Trước hết là, làm giảm nhiều
loại tội phạm nghiêm trọng;
khẩn trương điều tra làm rõ các
vụ án gây bức xúc dư luận. Các
vụ án rất nghiêm trọng và đặc
biệt nghiêm trọng đều được khẩn
trương điều tra làm rõ đạt tỷ lệ
cao, trong đó án đặc biệt nghiêm
trọng đạt hơn 96%, vượt chỉ tiêu
Quốc hội giao; tội phạm về trật
tự xã hội tiếp tục được kéo giảm.

các thông tin phản ánh nêu trên; nâng cao trách
nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước;
kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá
trình triển khai, thực hiện; báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kết quả thực hiện.
Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19,
khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá bước đầu
về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch;
tiếp tục rà soát, kịp thời đề xuất trình Thủ tướng
Chính phủ quyết định về khen thưởng đối với các
tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống dịch;
hướng dẫn và tổ chức quán triệt các địa phương
thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết 128/NQCP, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những
vấn đề phát sinh. TUỆ MINH

Ngành Than cần nghiên cứu giải pháp
để cấp đủ than cho sản xuất điện

CHÀO NGÀY MớI
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Thứ hai, công tác phòng,
chống tham nhũng, buôn lậu đã
chọn đúng khâu đột phá để phát
hiện, xử lý; nhất là đấu tranh với
các vi phạm trong buôn bán các
mặt hàng thiết yếu, vật tư y tế
phục vụ phòng, chống dịch
Covid-19; đẩy mạnh điều tra các
vụ án, vụ việc kinh tế, tham
nhũng đặc biệt nghiêm trọng,
phức tạp.
Thứ ba, việc chấp hành pháp
luật trong hoạt động điều tra, xử
lý tội phạm tiếp tục được quan
tâm chỉ đạo; công tác xử lý vi
phạm hành chính được thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, còn đó nỗi lo, khi
tội phạm tham nhũng, kinh tế,
buôn lậu vẫn diễn ra rất phức
tạp, nhất là các vi phạm trong
hoạt động đấu thầu, đấu giá, xã

trong đó lưu ý thực trạng một số tỉnh, thành phố vừa
qua dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng nên dù đã
kiểm soát được dịch bệnh (theo tiêu chí hiện hành
do Bộ Y tế hướng dẫn) nhưng rủi ro mầm bệnh
trong cộng đồng cao hơn các địa phương khác.
Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận
tải xem xét chỉ đạo giải quyết kiến nghị của một số
địa phương về việc cần xác định các địa bàn tuy
không thuộc vùng phong tỏa, cấp độ nguy cơ cao,
rất cao (theo tiêu chí do Bộ Y tế hướng dẫn) nhưng
vẫn phải áp dụng các biện pháp dịch tễ cần thiết,
phù hợp (như xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế...)
đối với người đi từ các địa bàn này để tránh dịch
bệnh lây lan ra các địa phương khác trong cả nước.
H.T

hội hóa y tế và chỉ định thầu mua
trang thiết bị y tế phòng, chống
dịch Covid-19. Trong khi cả nước
gồng mình, dành nhân tài, vật
lực, huy động sự đóng góp của xã
hội thì vẫn có những kẻ lợi dụng
hoàn cảnh dịch bệnh để trục lợi.
Nỗi đau nhân lên nhiều lần.
Đầu tư công, đất đai là hai
lĩnh vực xảy ra nhiều tham
nhũng nhất. Điều này cho thấy
nhiều vấn đề, nhưng điều đáng
nói ở góc độ quản lý là luật
pháp còn bộc lộc nhiều sơ hở,
thiếu sót. Hệ thống pháp luật về
đầu tư công vẫn chồng chéo,
phạm vi điều chỉnh rộng nhưng
chưa rõ ràng, dẫn đến hiệu quả
quản lý nguồn vốn nhà nước
chưa cao, dễ lãng phí, tham
nhũng… Luật Đất đai 2013 sau
gần 10 năm có hiệu lực đã bộc
lộ nhiều bất cập, chồng chéo
dẫn đến việc mập mờ trách
nhiệm quản lý. Những kẽ hở
đang tồn tại trong Luật quan

trọng này đang là mầm mống
phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
“Người sinh, đất không đẻ”, đất
đai đang là “đích ngắm” quan
trọng nhất của “lợi ích nhóm”,
tội phạm tham nhũng.
Báo cáo thẩm tra của Ủy
ban Tư pháp của Quốc hội thẳng
thắn nhận định công tác quản lý
nhà nước về hoạt động đấu thầu,
chỉ định thầu, định giá, cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước còn
nhiều sơ hở, bất cập tạo điều
kiện cho các đối tượng thông
đồng để trục lợi, gây thất thoát
lớn tài sản của Nhà nước.
Chỉ riêng điều đó cho thấy,
để xây dựng được cơ chế phòng
ngừa chặt chẽ, “không thể tham
nhũng” như kỳ vọng phải tập
trung xây dựng, hoàn thiện các
chính sách, pháp luật của Nhà
nước, về phòng chống tham
nhũng nói riêng và hệ thống luật
phát về kinh tế nói chung.
NGÔ ĐỨC HÀNH

TIN VắN
l Nhân dịp kỷ niệm 70
năm Ngày truyền thống
(25/10/1951 - 25/10/2021)
Học viện Chính trị (Bộ Quốc
phòng), Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc đã gửi
Thư chúc mừng Học viện.
Chủ tịch nước tin tưởng các
tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan,
giảng viên, học viên, nhân
viên, chiến sĩ Học viện sẽ
không ngừng đổi mới, nâng
cao chất lượng đào tạo và
nghiên cứu khoa học; xây
dựng Học viện chính quy, tiên
tiến, mẫu mực, xây dựng
Đảng bộ trong sạch, vững
mạnh tiêu biểu; góp phần tích
cực xây dựng Quân đội vững
mạnh về chính trị, giữ vững
bản chất cách mạng, làm cơ
sở nâng cao chất lượng tổng
hợp, sức mạnh chiến đấu của
Quân đội nhân dân Việt Nam
anh hùng. K.N
l Phó Thủ tướng Thường
trực Chính phủ Phạm Bình
Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo
89 quốc gia vừa gửi thư khen
cán bộ, chiến sĩ Cục Hải quan
tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị,
Cục Phòng, chống ma túy và
tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội
Biên phòng) và Cục Điều tra
chống buôn lậu (Tổng cục Hải
quan) đã phối hợp kiểm tra,
thu giữ gần 78m3 gỗ quý, 11
tấn đá quý, được cất giấu tinh
vi cùng với hàng hóa nhập
khẩu trong container làm thủ
tục tại Chi cục Hải quan cửa
khẩu La Lay, Quảng Trị. B.A
l Sáng 24/10 (tức ngày
19/9 năm Tân Sửu), tại Tổ
đình Viên Minh (chùa Ráng),
xã Quang Lãng, huyện Phú
Xuyên, Hà Nội, Hội đồng
Chứng minh, Hội đồng Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
cùng sơn môn pháp quyến
trang nghiêm cử hành lễ truy
điệu, tưởng niệm và cung
nghinh kim quan Đại lão Hòa
thượng Thích Phổ Tuệ, Đức
Pháp chủ Hội đồng Chứng
minh Giáo hội Phật giáo Việt
Nam nhập bảo tháp. Cùng thời
gian này, các trụ sở Ban Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
cấp tỉnh, thành phố trong cả
nước cử hành trang nghiêm lễ
truy điệu tưởng niệm và kết nối
về Tổ đình Viên Minh, cầu
nguyện giác linh Đại lão Hòa
thượng Thích Phổ Tuệ cao
đăng Phật quốc. H.T
l Hôm qua (24/10), Bảo
hiểm xã hội TP Hà Nội phối
hợp với Bưu điện TP tổ chức
Lễ ra quân tuyên truyền, vận
động người dân tham gia bảo
hiểm xã hội tự nguyện
(BHXH) nhằm giúp người
dân hiểu đúng về lợi ích khi
tham gia BHXH; gia tăng số
người tham gia BHXH năm
2021. Ngoài ra, các đơn vị
cũng tiếp tục tổ chức hội nghị
tuyên truyền, mời những
người dân sinh sống tại các
xã điểm để tư vấn chính sách
BHXH tự nguyện. H.G
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PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

Xử lý những sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng
Đây là khẳng định của
Chính phủ trong báo cáo
về công tác phòng,
chống tham nhũng năm
2021. Báo cáo được Bộ
trưởng Bộ Tư pháp Lê
Thành Long thừa ủy
quyền của Thủ tướng
Chính phủ trình bày tại
phiên họp Quốc hội cuối
tuần qua.
Phiên thảo luận trực tuyến
của Quốc hội về các báo cáo
công tác của Chánh án
TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; công tác phòng,
chống tội phạm và vi phạm
pháp luật; công tác thi hành án;
công tác phòng, chống tham
nhũng (PCTN) năm 2021 diễn
ra trong hai ngày 23 và 24/10.

Phòng, chống tham nhũng
“không ngừng”,
“không nghỉ”
Thừa ủy quyền của Thủ tướng
Chính phủ trình bày Báo cáo về
công tác PCTN năm 2021 tại
phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Lê Thành Long khẳng định, năm
2021, công tác PCTN tiếp tục
được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả
quan trọng, có mặt cao hơn năm
trước, sự phối hợp đồng bộ giữa
công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều
tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối
với các vụ việc, vụ án tham nhũng,
tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có
hiệu quả; gắn PCTN với công tác
tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai
phạm theo quy định về kỷ luật của
Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự;
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ,
“không ngừng”, “không nghỉ”,
“không có vùng cấm, không có
ngoại lệ” trong đấu tranh PCTN.
Công tác PCTN đã đạt được
những kết quả quan trọng về
nhiều mặt như: lãnh đạo, chỉ đạo
về PCTN; xây dựng, hoàn thiện
thể chế về PCTN; tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN, phát huy vai trò, trách
nhiệm của xã hội và hợp tác quốc
tế trong PCTN; kiện toàn tổ chức,
đẩy mạnh hoạt động của các đơn
vị chuyên trách chống tham
nhũng; thực hiện các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng; tăng
cường PCTN tại các doanh
nghiệp, tổ chức khu vực ngoài
nhà nước; thanh tra, kiểm toán,

lTổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong giải trình,
làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

giải quyết khiếu nại, tố cáo góp
phần phòng ngừa, phát hiện và xử
lý hành vi tham nhũng.
Về thực hiện các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng, Bộ
trưởng Lê Thành Long cho hay,
việc công khai, minh bạch và
thực hiện trách nhiệm giải trình
trong tổ chức, hoạt động của cơ
quan, đơn vị, nhất là trong các
lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham
nhũng có chuyển biến tích cực;
đã kịp thời công bố, công khai,
thông tin báo chí về những vụ
việc dư luận xã hội quan tâm, về
kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm
toán, giải quyết khiếu nại, xử lý
tố cáo, PCTN theo đúng quy định
của pháp luật. Các bộ, ngành, địa
phương kiểm tra tại 8.300 cơ
quan, tổ chức, đơn vị về công
khai, minh bạch, phát hiện 251 cơ
quan, tổ chức, đơn vị vi phạm
(tăng 175% so với năm 2020).
Đối với việc xây dựng, hoàn
thiện thể chế về PCTN, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp cho biết,
thực hiện Luật PCTN năm 2018,
Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 130/2020/NĐ-CP ngày
30/10/2020 về kiểm soát tài sản,
thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn trong cơ quan, tổ
chức, đơn vị. Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ đã chỉ đạo các
bộ, ngành, địa phương đẩy
mạnh rà soát các văn bản quy
phạm pháp luật nhằm phát hiện,
xử lý những sơ hở, bất cập, dễ bị
lợi dụng để tham nhũng; tăng
cường kiểm tra việc ban hành
các văn bản dưới luật; hoàn
thiện thể chế về quản lý kinh tế
- xã hội và PCTN; tiếp tục hoàn
thiện cơ chế phòng ngừa tham
nhũng nhất là trong các lĩnh vực
dễ xảy ra tham nhũng như đầu

Thu hồi hơn 2,7 triệu USD trong vụ án Phan Sào Nam
Theo Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm
2021 do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tại phiên họp, số vụ phạm
tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện tăng 1,87%, số vụ phạm tội về tham
nhũng phát hiện tăng 22,44%. Tuy nhiên, tội phạm tham nhũng, kinh tế,
buôn lậu diễn ra rất phức tạp; nhất là các vi phạm trong hoạt động đấu thầu,
đấu giá, xã hội hóa y tế và chỉ định đấu thầu mua trang thiết bị y tế phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
Trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSNDTC tại
phiên họp, Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong năm 2021, dù tình
hình an ninh, chính trị được bảo đảm nhưng tình hình tội phạm gia tăng,
ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 86.032
vụ án, tăng 2,1% so với năm 2020, trong đó, có nhiều vụ án xâm phạm trật
tự quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện khởi

lViện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu giải trình.

tư xây dựng, đấu thầu, thu chi
ngân sách, quản lý, sử dụng tài
sản công, cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước, quản lý vốn,
tài sản nhà nước đầu tư vào
doanh nghiệp, đất đai, tài
nguyên khoáng sản, tài chính,
ngân hàng, thuế, hải quan…
Việc xử lý trách nhiệm người
đứng đầu đã có tác dụng răn đe,
nâng cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu đối với công tác
PCTN tại cơ quan, đơn vị mình
phụ trách.
Về kết quả thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, toàn
ngành đã triển khai 6.712 cuộc
thanh tra hành chính và 188.047
cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên
ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh
quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ
chế, chính sách pháp luật trên
nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm
về kinh tế 61.846 tỷ đồng,
7.206ha đất; kiến nghị thu hồi
16.775 tỷ đồng và 3.497ha đất;
xuất toán, loại khỏi giá trị quyết
toán do chưa thực hiện đúng quy
định và đề nghị cấp có thẩm
quyền xem xét xử lý 45.071 tỷ
đồng, 3.708ha đất; kiến nghị xử
lý kỷ luật hành chính 2.925 tập
thể và 4.286 cá nhân; ban hành
120.504 quyết định xử phạt vi
phạm hành chính tổ chức, cá
nhân với số tiền 4.103 tỷ đồng;
chuyển cơ quan điều tra xử lý
hình sự 245 vụ, 182 đối tượng
(tăng 58% số vụ). Toàn ngành
tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện 6.067 kết luận và quyết
định xử lý về thanh tra. Kết quả
các cơ quan đã xử lý, thu hồi
10.072 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 76%),
81ha đất; xử lý hành chính 2.627
tổ chức, 7.579 cá nhân; khởi tố 14
vụ, 16 đối tượng.

Hoàn thiện cơ chế
phòng ngừa tham nhũng
Phát biểu tiếp thu, giải trình
tại phiên họp, Tổng Thanh tra
Chính phủ Đoàn Hồng Phong
khẳng định, về hoàn thiện thể chế
PCTN, thời gian qua, Đảng, Nhà
nước đã có nhiều đổi mới, chú
trọng ban hành các quy định về
kiểm soát quyền lực nói chung và
PCTN, tiêu cực nói riêng. Công
tác xây dựng, hoàn thiện thể chế
về quản lý kinh tế - xã hội và
PCTN, tiêu cực được đẩy mạnh,
từng bước hoàn thiện để hình
thành cơ chế phòng ngừa chặt
chẽ theo hướng đảm bảo không
thể, không dám và không muốn,
không cần tham nhũng. Qua tổng
kết cho thấy, công tác PCTN thời
gian qua đạt được nhiều kết quả
nổi bật.
Tuy nhiên, công tác kiểm soát
quyền lực để PCTN vẫn còn có
những hạn chế, tồn tại. Vì vậy,
Bộ Chính trị đã giao Ban Nội
chính Trung ương chủ trì, phối
hợp với Đảng Đoàn Quốc hội,
Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các
bộ, ban, ngành Trung ương liên
quan xây dựng Đề án, trình Bộ
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương
ban hành hoặc chỉ đạo ban hành
quy định về kiểm soát quyền lực
trong lĩnh vực PCTN. Chính phủ
và Thủ tướng Chính phủ đã giao
cho Thanh tra Chính phủ tiếp tục
hoàn thiện dự án Luật Thanh tra
sửa đổi, đề án xây dựng Cơ sở dữ
liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn,
quy chế phối hợp giữa các cơ
quan kiểm soát tài sản, thu
nhập… Tổng Thanh tra Chính
phủ Đoàn Hồng Phong nhấn
mạnh, tiếp thu ý kiến thẩm tra và
các ý kiến đại biểu Quốc hội,

tố. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất (15,2%) chủ yếu xảy
ra trong lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai.
Ngành Kiểm sát đã tăng cường phối hợp với Bộ Công an, TANDTC
đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều
vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo
được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan tố tụng tăng cường các biện pháp nhằm thu hồi tài sản
bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, theo đó, đã thu hồi
hơn 4.500 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản và kê biên nhiều tài sản có giá
trị lớn như cổ phiếu, bất động sản. Trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng
VKSNDTC đã tham dự phiên điều trần trực tuyến của Tòa án Singapore
thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về thu hồi tài sản trong vụ án Phan
Sào Nam, kết quả đã thu hồi được hơn 2,7 triệu USD.

Tuần làm việc thứ 2,
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội
khóa XV:
Tập trung cho công tác
xây dựng pháp luật
Hôm nay - 25/10, Kỳ họp thứ
hai, Quốc hội (QH) khóa XV
bước vào tuần làm việc thứ hai.
Trong tuần này, QH dành nhiều
thời gian cho công tác xây dựng
pháp luật.
Trong đó, QH thảo luận trực
tuyến về các dự án Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật
Tố tụng Hình sự; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thống
kê. Ngày 26/10, QH tiếp tục thảo
luận trực tuyến về dự án Luật
Cảnh sát cơ động; dự án Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật
Sở hữu trí tuệ. Trong tuần này,
QH cũng thảo luận về dự án
Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa
đổi); dự án Luật Điện ảnh (sửa
đổi); dự án Luật Kinh doanh bảo
hiểm (sửa đổi). Trong tuần làm
việc này, các đại biểu QH cũng sẽ
thảo luận về các dự thảo nghị
quyết về một số cơ chế, chính sách
đặc thù phát triển TP Hải Phòng,
tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa,
tỉnh Thừa Thiên - Huế; thảo luận
về tình hình thực hiện chính sách,
chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý
và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội
năm 2020; việc quản lý và sử
dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm
2020 và thực hiện Nghị quyết số
68/2013/QH13 về đẩy mạnh
thực hiện chính sách, pháp luật
về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo
hiểm y tế toàn dân trong hai năm
2019 - 2020.
Cuối tuần, QH thảo luận
về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại
nền kinh tế giai đoạn 2021 2025; dự kiến quy hoạch sử
dụng đất quốc gia thời kỳ 2021
- 2030, tầm nhìn đến năm
2050 và kế hoạch sử dụng đất
5 năm (2021 - 2025); dự kiến
quy hoạch sử dụng đất quốc gia
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 và kế hoạch sử
dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
BẢO AN

Thanh tra Chính phủ tiếp tục
tham mưu Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh
công tác hoàn thiện thể chế quản
lý kinh tế - xã hội, PCTN để từng
bước hoàn thiện cơ chế phòng
ngừa, không thể tham nhũng.
Viện trưởng VKSNDTC Lê
Minh Trí thừa nhận công tác thu
hồi tài sản tham nhũng, thất thoát
của Nhà nước trong những năm
gần đây có chuyển biến tích cực
hơn nhưng so với yêu cầu vẫn
chưa hài lòng. Khẳng định phải
tiếp tục rà soát để tiếp tục hoàn
chỉnh và hoàn thiện hệ thống pháp
luật, Viện trưởng Lê Minh Trí đề
nghị Quốc hội nghiên cứu, xem
xét đưa vào chương trình xây
dựng luật của Quốc hội dự án
Luật Đăng ký tài sản. Cùng với
đó, Chính phủ nên có lộ trình
cho việc hạn chế sử dụng tiền
mặt để góp phần thu hồi tài sản
và minh bạch. MINH NGỌC
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Hải Phòng phát triển hơn nữa
công nghiệp, du lịch và cảng biển
Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ
tướng Chính phủ Lê Văn Thành
tại cuộc làm việc với Ban Chấp
hành Đảng bộ TP Hải Phòng về
tình hình thực hiện nhiệm vụ
kinh tế - xã hội, công tác quy
hoạch và định hướng phát triển
trong thời gian tới diễn ra cuối
tuần qua.
Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP
Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong 10 tháng
đầu năm 2021, Hải Phòng đã thực hiện
thành công nhiệm vụ “kép” là phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát
triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Công
tác phòng, chống dịch bệnh đã đạt được kết
quả tích cực, Hải Phòng cũng là TP trực
thuộc Trung ương duy nhất chưa phải thực
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của
Thủ tướng Chính phủ.
Do ảnh hưởng chung của dịch bệnh, tại
Hải Phòng, khu vực thương mại, dịch vụ,
du lịch bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tình hình
kinh tế - xã hội TP vẫn giữ được đà tăng
trưởng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
tiếp tục có mức tăng trưởng cao so với bình
quân chung cả nước. Cụ thể, tổng sản
phẩm trên địa bàn GRDP 9 tháng tăng
12,28%, gấp 8,65 lần cả nước (1,42%), dẫn
đầu các địa phương trong cả nước. Tổng
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10
tháng đạt 73.009,089 tỷ đồng, tăng 17,1%
so với cùng kỳ, đạt 94,6% dự toán Trung
ương giao…
Cùng với đó, Hải Phòng cũng tập trung
đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hải
Phòng đã tổ chức khởi công 12 dự án trọng
điểm, cơ bản hoàn thành việc xây dựng thí
điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế
hoạch với mức đầu tư bình quân 135 tỷ
đồng/xã; tiếp tục triển khai xây dựng 14 xã
nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.
Năm 2022, Hải Phòng xác định mục tiêu
trọng tâm là thực hiện thích ứng an toàn,
linh hoạt, vừa kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế
- xã hội. Hải Phòng cũng đã kiến nghị với
Chính phủ thực hiện Nghị quyết về thí
điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù
phát triển TP sau khi được Quốc hội thông
qua, đặc biệt là xây dựng Đề án thành lập
Khu thương mại tự do, điều chỉnh Quy
hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện

P

l Phát triển cảng biển là một thế mạnh của Hải Phòng.

thuộc cảng biển Hải Phòng giai đoạn đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030...
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê
Văn Thành lưu ý Hải Phòng cần bước phát
triển mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện Nghị
quyết 45 của Bộ Chính trị, phấn đấu đến
năm 2030 trở thành TP công nghiệp phát
triển hiện đại, thông minh, bền vững trong
khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm
2045, trở thành TP có trình độ phát triển
cao trong nhóm các thành phố hàng đầu
châu Á và thế giới.
Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính
phủ cũng chỉ ra những thách thức mà Hải
Phòng phải đối diện liên quan đến cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
“Nghị quyết 45 đã nêu rất rõ và nhấn
mạnh vào 3 trụ cột là: công nghiệp, du
lịch và cảng biển. Nếu 3 trụ cột này làm
tốt thì Hải Phòng mới đạt được mục tiêu
2030”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Tương ứng với 3 trụ cột trên, Phó Thủ
tướng Lê Văn Thành đề nghị Hải Phòng
cần tập trung mở rộng các khu, cụm công
nghiệp với tiêu chí văn minh, hiện đại; thu
hút công nghiệp sạch, công nghiệp công
nghệ cao; tận dụng lợi thế về cảnh quan
thiên nhiên để phát triển du lịch đặc biệt
khi tuyến cáp treo từ Cát Hải sang Cát Bà
hoàn thành; thực hiện di dời, sắp xếp lại
các bến cảng cũ, thu hút các nhà đầu tư lớn,
có tiềm lực để đẩy nhanh đầu tư mới các
khu, cụm cảng, đặc biệt là cảng tổng hợp

Giao thông chia cắt, sạt lở
nhiều nơi tại miền Trung
Mưa lớn những ngày qua
đã gây ngập úng nghiêm
trọng tại nhiều tỉnh miền
Trung. Trong khi đó, theo
Trung tâm Dự báo Khí
tượng Thủy văn Quốc gia,
vùng áp thấp trên khu vực
miền Nam Philippines đã
vượt qua đảo Palawan (phía
Tây Nam Philippines) và đi
vào Biển Đông.
Mưa lớn kéo dài đã khiến
nhiều địa phương bị chia cắt,
nhiều tuyến đường sạt lở, ngập
úng nghiêm trọng. Tại Quảng
Nam, quả đồi lớn trên tỉnh lộ
618, đoạn qua địa phận xã Tam
Quang, huyện Núi Thành bất
ngờ sạt lở nặng. Hơn 2.000m3

Phát huy quan hệ
hữu nghị
truyền thống
Việt Nam - Lào Campuchia

đất đá và cây cối đổ xuống nền
đường khiến giao thông trên
tuyến đường này bị ngưng trệ
hoàn toàn. Dây tải điện trên
tuyến đường này cũng bị đổ,
gây mất điện trên diện rộng.
Ngoài ra, tuyến đường Hồ Chí
Minh đoạn qua tỉnh Quảng
Nam và tuyến cao tốc Đà Nẵng
- Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh
Quảng Nam bị sạt lở, các
phương tiện đi lại gặp nhiều
khó khăn.
Nhiều tuyến giao thông liên
huyện của tỉnh Quảng Nam bị
chia cắt do sạt lở, không thể qua
lại được. Đặc biệt, mưa lớn
khiến cho khu gian đường sắt
giữa 2 ga Núi Thành, tỉnh

Cuối tuần qua, tại buổi làm việc với
Bắc Giang, Phó Thủ tướng Lê Văn
Thành nêu rõ tinh thần phục hồi
nhanh nhưng cần đặc biệt chú trọng
kiểm soát dịch bệnh, không để bùng
phát dịch bệnh. Từ ảnh hưởng của dịch
bệnh tới đời sống công nhân, Phó Thủ
tướng đề nghị Bắc Giang rà soát lại vấn
đề nhà ở cho công nhân. Tới đây khi
xây dựng quy hoạch các khu công
nghiệp mới, dứt khoát phải bố trí đất ở
cho công nhân. H.THƯ

quốc tế Nam Đồ Sơn.
Về đường bộ, Hải Phòng có quy
hoạch đường vành đai 2, trước đây Phó
Thủ tướng đã chỉ đạo triển khai sớm; nên
bổ sung thêm tuyến cao tốc từ Thái Bình,
Nam Định, Ninh Bình chạy về Hải
Phòng và tuyến đường sắt từ Nam Định
về Hải Phòng.
Về các kiến nghị, Phó Thủ tướng lưu ý
muốn xây dựng TP phát triển tốt thì điều
kiện cần và đủ là phải làm đúng và làm
mạnh, muốn làm mạnh được thì phải làm
đúng. Những quy hoạch điều chỉnh phải
căn cơ, kỹ càng. Tại buổi làm việc, Bí thư
Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang
khẳng định những lưu ý của Phó Thủ
tướng là những thông tin quý giá để Hải
Phòng kiên định thực hiện những mục tiêu
trong thời gian tới. AN THI

Quảng Nam và Trì Bình, tỉnh
Quảng Ngãi bị sạt lở, nền
đường sắt bị khoét sâu với
chiều dài đoạn bị hư hỏng là
40m. Cuối tuần qua, các đơn vị
chức năng đang tiến hành công
tác khắc phục đoạn đường sắt bị
hư hỏng; chưa thể xác định
được thời gian dự kiến thông
tuyến. Sáng 24/10, cảnh sát
giao thông tỉnh phối hợp với
ngành đường sắt đưa đón hơn
250 hành khách bị mắc kẹt sau
khi tuyến đường sắt từ Quảng
Nam đến Quảng Ngãi bị sạt lở
do mưa lớn.
Tại Quảng Ngãi, mưa lớn
kéo dài trong 2 ngày qua khiến
3 ngư dân bị mất tích, quốc lộ
1A bị chia cắt, chính quyền
Quảng Ngãi phải sơ tán hàng
nghìn nhân khẩu. Đồng thời,
mưa lớn còn gây sạt lở nhiều

hát biểu bế mạc Chương trình
giao lưu hữu nghị thanh niên
Việt Nam - Lào - Campuchia năm
2021 ngày 24/10, Ủy viên Ban
Chấp hành, Quyền Trưởng Ban
Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Trịnh Thị Mai Phương đánh giá cao
những kiến nghị, đề xuất, ý tưởng
mới của các bạn thanh niên ba
nước, tin tưởng đây sẽ là những gợi
mở hết sức có ý nghĩa về những nội
dung thiết thực trong hợp tác thanh
niên ba nước trong thời gian tới phù
hợp với nguyện vọng, nhu cầu và
lợi ích chính đáng của thanh niên ba
nước. “Sau Chương trình, chúng ta
sẽ tiếp tục giữ liên lạc, thực hiện
các nội dung đã trao đổi, thống nhất
hành động tại Chương trình này để
thể hiện một cách tích cực nhất vai
trò, sứ mệnh và trách nhiệm của
thanh niên ba nước trong việc giữ
gìn và phát huy mối quan hệ hữu
nghị truyền thống tốt đẹp của Nhà
nước, Đảng và nhân dân ba nước
Việt Nam - Lào - Campuchia, vì lợi
ích của mỗi dân tộc, vì hòa bình, ổn
định của khu vực và thế giới”, bà
Phương khẳng định.
Tại sự kiện, ông Văn Nạ Xay
Thệp Thị Lạt, Bí thư thứ nhất,
Chánh Văn phòng Đảng ủy, Đại sứ
quán Lào tại Việt Nam kêu gọi
thanh niên ba nước cùng nhau hợp
tác giai đoạn 2021 - 2025, tăng
cường thảo luận trao đổi kinh
nghiệm thông qua diễn đàn song
phương, đa phương giữa các tổ
chức thanh niên ASEAN nhằm tạo
sự hiểu biết sâu rộng; mở nhiều lớp
bồi dưỡng tiếng Anh và chuyên
môn tạo tiền đề phát triển nguồn lực
thanh niên… nhằm góp phần giữ
gìn hòa bình, an ninh, độc lập, phồn
vinh và ổn định trong ASEAN theo
khẩu hiệu mà Việt Nam đã đưa ra
trong dịp tổ chức Hội nghị ASEAN
2020 đó là “ASEAN gắn kết và chủ
động thích ứng”. TRIỆU OANH

tuyến đường các huyện miền
núi Quảng Ngãi, khiến nhiều
khu vực trong tỉnh Quảng Ngãi
bị ngập sâu, cô lập… Để đảm
bảo an toàn, Điện lực Bình Sơn
đã buộc phải chủ động cắt điện
ở 5 trạm biến áp. Hiện có hơn
1.750 hộ, doanh nghiệp ở Bình
Sơn mất điện do ngập lụt.
Tại Bình Định, nước từ
thượng nguồn đổ về đã làm
hỏng mố cầu Ngô La trên quốc
lộ 19C, đoạn qua xã Canh Vinh,
huyện Vân Canh khiến giao
thông ách tắc. Sở Giao thông
Vận tải tỉnh Bình Định đang chỉ
đạo các đơn vị liên quan, khẩn
trương tập trung vật tư, đá để
khắc phục ngay, đảm bảo giao
thông thông suốt. Trước mắt là
xử lý đổ đá tạm thời, đảm bảo
thông một làn xe trong thời gian
sớm nhất. Hiện mực nước ở các

sông, suối tại Bình Định đang
tiếp tục dâng cao do mưa lớn,
nguy cơ xảy ra sạt lở và lũ quét
tại khu vực miền núi là rất cao.
Tại Thừa Thiên - Huế, mưa
lớn đã gây ngập một số nơi tại
các huyện Phong Điền, Quảng
Điền. Trong đó tại nhiều tỉnh lộ
và đường nội vùng, liên thôn
các xã Phong Xuân, Phong Mỹ,
Phong Bình, huyện Phong Điền
bị ngập sâu 0,5m, nước chảy
xiết. Một số xã Quảng An,
Quảng Thành, Quảng Thọ,
Quảng Phú... của huyện Quảng
Điền cũng bị ngập, một số
tuyến giao thông huyết mạch bị
ngập sâu các phương tiện giao
thông không lưu thông được.
Các tuyến đường liên xã, thôn
bị ngập từ 0,3 - 0,6m, đoạn
ngập sâu đến gần 1m.
G.HƯƠNG
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trong Quân đội đã xét giảm 2
việc với số tiền là trên 24 triệu
đồng. Về kết quả thi hành án tín
dụng ngân hàng, đã thi hành
xong là 4.503 việc, thu được trên
18.246 tỷ đồng. Về kết quả thi
hành án kinh tế - tham nhũng, đã
thi hành xong 2.697 việc, thu
được trên 4.094 tỷ đồng.
Thông tin về áp dụng các
biện pháp cưỡng chế trong
THADS, Bộ trưởng Lê Thành
Long cho biết, các cơ quan
THADS đã ra 11.370 quyết
định, trong đó có 7.814 trường
hợp cưỡng chế không huy động
lực lượng. Cơ quan thi hành án
trong quân đội đã ban hành 17
quyết định cưỡng chế và tổ chức
cưỡng chế thành công 17 việc.
Về công tác phối hợp tổ chức thi
hành phần dân sự trong các bản
án hình sự đối với phạm nhân tại
các trại giam, đã thi hành xong
47.742 việc, thu được số tiền là
trên 3.631 tỷ đồng.
Đối với công tác tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo trong THADS, Bộ Tư pháp
và các cơ quan THADS đã tiếp
9.342 lượt công dân, tiếp nhận

Thời gian tới, để nâng cao
hơn nữa hiệu quả công tác
THADS, Chính phủ sẽ tiếp tục
cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị,
kết luận của Đảng, Nhà nước,

đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, Chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII; Chỉ thị số 04CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác thu hồi
tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
trong các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế; Nghị quyết số
16/2021/QH15 ngày 27/7/2021
của Quốc hội về Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021
- 2025 vào lãnh đạo, chỉ đạo đối
với công tác THADS.
Cùng với đó, tiếp tục tổ chức
triển khai đồng bộ các giải pháp
để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ
THADS, THAHC theo Nghị
quyết số 96/2019/QH14. Chú
trọng củng cố, kiện toàn tổ chức
bộ máy, đội ngũ chấp hành viên,
công chức làm công tác THADS;
quán triệt, triển khai thực hiện có
hiệu quả quy định các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của
Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng chống tham nhũng; tăng
cường kiểm tra, thanh tra đối với
công tác THADS, THAHC.
Chính phủ đề nghị Quốc hội
xem xét, bổ sung vào Luật
THADS quy định mới về trường
hợp ủy thác xử lý tài sản trong
trường hợp người phải thi hành
án có tài sản ở nhiều địa phương
khác nhau để tạo điều kiện rút
ngắn thời gian và xử lý có hiệu
quả tài sản thi hành án, đặc biệt
trong trường hợp thu hồi tiền, tài
sản cho ngân sách nhà nước
trong các vụ án tham nhũng, kinh
tế. Đề nghị Viện kiểm sát nhân
dân Tối cao tăng cường kiểm sát
THADS, THAHC ngay từ giai
đoạn thụ lý thi hành án, nhất là
công tác thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Phối hợp với cơ quan chức năng
kiên quyết lập hồ sơ xử lý
nghiêm các đối tượng trốn tránh,
chống đối việc thực hiện nghĩa
vụ thi hành án.
MINH NGỌC

nhiệm vụ năm 2022.
Theo đó, Hệ thống cơ quan
thi hành án dân sự (THADS) Bà
Rịa - Vũng Tàu cần chủ động
xây dựng Kế hoạch công tác năm
2022 của toàn Ngành đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ được giao, phù
hợp với tình hình thực tiễn tại địa
phương. Ra quyết định thi hành
án đúng quy định của pháp luật
đối với 100% bản án, quyết định
về dân sự đã có hiệu lực pháp
luật; bảo đảm xác minh điều kiện
thi hành án, phân loại chính xác.
Phấn đấu nâng cao chất lượng,
đảm bảo tỷ lệ THADS xong trên
81,50% về việc và trên 40,10%
về tiền trên tổng số có điều kiện
thi hành. Tổ chức thực hiện theo
dõi thi hành đối với 100% bản
án, quyết định đã có quyết định
buộc thi hành án hành chính của
Tòa án.
Tiếp tục thi hành có hiệu quả
các khoản thu hồi tiền, tài sản
trong các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ
việc thuộc diện Ban Chỉ đạo
phòng chống tham nhũng Trung
ương theo dõi, đảm bảo tỷ lệ thu

hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt
trên 60%. Kết quả thi hành án
cho các tổ chức tín dụng ngân
hàng, các khoản thu cho ngân
sách nhà nước bảo đảm đạt tỷ lệ
thi hành xong về việc, về tiền cao
hơn năm 2021. Tập trung giải
quyết án trọng điểm, phức tạp
kéo dài, các vụ việc liên quan đến
tín dụng ngân hàng, vụ việc có
giá trị phải thi hành lớn.
Tập trung xử lý các khoản
tiền tồn chưa xử lý; chuyển Tòa
án xét miễn giảm những vụ việc
điều kiện miễn giảm; đưa ra bán
đấu giá đối với những tài sản đã
thẩm định giá; tiến hành thẩm
định giá, định giá lại đối với
những vụ việc đã kê biên, vụ việc
bán đấu giá không thành.
Quyết liệt chỉ đạo thi hành
dứt điểm những việc có điều kiện
thi hành; chỉ đạo các chấp hành
viên tích cực tổ chức xác minh,
xác minh lại để ra quyết định về
việc chưa có điều kiện thi hành
án đúng quy định pháp luật hoặc
để củng cố dữ liệu chuyển sổ
theo dõi riêng theo qui định; chủ
động rà soát, phối hợp với Viện

kiểm sát nhân dân cùng cấp trong
việc lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét
miễn, giảm các khoản thu cho
ngân sách nhà nước theo qui định
tại Điều 61 Luật THADS.
Cùng với đó, các cơ quan
THADS tỉnh cần cơ bản khắc
phục tình trạng vi phạm pháp luật
trong hoạt động THADS, nhất là
các vi phạm trong kê biên, thẩm
định giá, bán đấu giá tài sản thi
hành án; giảm đến mức thấp nhất
việc liên quan đến trách nhiệm bồi
thường nhà nước, bảo đảm tài
chính và các vụ việc đấu giá thành
nhưng chưa giao được tài sản.
Thực hiện nghiêm chế độ
tiếp công dân theo quy định;
giải quyết xong ít nhất 97% số
đơn thư khiếu nại, tố cáo. Lãnh
đạo Cục và Chi cục có lịch tiếp
công dân hàng tuần; tổ chức đối
thoại trực tiếp, giải quyết triệt
để các khiếu nại, tố cáo của
công dân, hạn chế phát sinh các
khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đẩy
mạnh công tác ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động
chỉ đạo, điều hành, chuyên môn
nghiệp vụ... HỒNG LÊ

Triển khai đồng bộ các giải pháp
để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ
thi hành án dân sự
Đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm
được Bộ trưởng Bộ Tư
pháp Lê Thành Long
nhấn mạnh khi thừa ủy
quyền của Thủ tướng
Chính phủ trình bày Báo
cáo về công tác thi
hành án năm 2021 tại
phiên họp của Quốc hội
cuối tuần qua.
Đã thi hành xong
494.505 việc
Trình bày báo cáo tại phiên
họp, Bộ trưởng Lê Thành Long
cho biết, về công tác thi hành án
dân sự (THADS), công tác hoàn
thiện thể chế, chỉ đạo điều hành,
năm 2021, Chính phủ tiếp tục
thực hiện nhiều giải pháp để cụ
thể hóa chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện
thể chế về THADS và nâng cao
hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều
hành đối với hoạt động THADS.
Bộ Tư pháp đã ban hành 2 Thông
tư, 2 Đề án; Ban Cán sự Đảng Bộ
Tư pháp đã ban hành 1 Nghị
quyết để lãnh đạo công tác
THADS. Đặc biệt, trong năm
Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã
chủ trì phối hợp với các bộ, ban,
ngành có liên quan trình Ban Bí
thư ban hành Chỉ thị số 04CT/TW ngày 2/6/2021 về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế
để triển khai thực hiện trong toàn
hệ thống chính trị.
Trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 bùng phát tại nhiều địa
phương trên toàn quốc, diễn biến

l Bộ trưởng Lê Thành Long trình bày báo cáo tại phiên họp.

phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo
các bộ, ngành chức năng đẩy
mạnh việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý, chỉ đạo,
điều hành; tổ chức nhiều cuộc
họp, hội nghị bằng hình thức trực
tuyến, tăng cường lưu hành văn
bản trên môi trường mạng (trục
liên thông văn bản quốc gia),
đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành
thực hiện phương án làm việc
linh hoạt, vừa đảm bảo các quy
định về phòng chống dịch vừa
đảm bảo trình tự, thủ tục luật
định nhằm cố gắng hoàn thành
chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Về kết quả THADS, thi hành
án hành chính (THAHC), Bộ
trưởng Lê Thành Long cho biết,
tổng số việc phải thi hành là
843.917 việc. Số việc có điều
kiện thi hành là 652.177. Đã thi
hành xong là 494.505 việc, đạt
75,82%. Về tiền, tổng số phải thi
hành là trên 289.190 tỷ đồng. Số
có điều kiện thi hành trên
148.456 tỷ đồng. Đã thi hành
xong trên 46.328 tỷ đồng, đạt
31,21%. Đã xét miễn, giảm 4.830
việc, với số tiền trên 19,7 tỷ
đồng. Các cơ quan thi hành án

BÀ RỊA – VŨNG TÀU:

Phấn đấu nâng cao chất lượng,
tỷ lệ thi hành án dân sự
Năm 2022, các cơ quan thi
hành án dân sự Bà Rịa - Vũng
Tàu phấn đấu nâng cao chất
lượng, đảm bảo tỷ lệ thi hành
án dân sự xong trên 81,50% về
việc và trên 40,10% về tiền
trên tổng số có điều kiện thi
hành. Tổ chức thực hiện theo
dõi thi hành đối với 100% bản
án, quyết định đã có quyết
định buộc thi hành án hành
chính của Tòa án.
Trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp,
bùng phát mạnh tại địa phương
và các tỉnh, thành lân cận, nhưng
lãnh đạo, chấp hành viên và công
chức toàn tỉnh đã nỗ lực, chủ
động, sáng tạo trong công tác chỉ
đạo, điều hành, có phương án bố
trí, phân công công việc phù hợp,
đề ra nhiều giải pháp quyết liệt,
đồng bộ, kịp thời và hiệu quả để
bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu,

nhiệm vụ theo kế hoạch công tác.
Nhờ đó, các chỉ tiêu, nhiệm
vụ đề ra cơ bản hoàn thành. Cụ
thể, chỉ tiêu về việc đạt
75,69/81,5% (thiếu 5,81% so với
chỉ tiêu được giao), về tiền đạt
40,63/40,10% (vượt 0,53% so
với chỉ tiêu được giao). Các mặt
công tác khác như: Phân công
nhiệm vụ lãnh đạo, chấp hành
viên và công chức khác; hoạt
động của bộ phận một cửa, trực
tuyến; công tác tổ chức thi hành
án, công tác giao nhận vật chứng,
tài sản tạm giữ, kê biên; công tác
lưu trữ hồ sơ thi hành án; việc
ứng dụng các phần mềm thi hành
án; công tác tổ chức, cán bộ, đào
tạo, luân chuyển… đều tổ chức
thực hiện tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được vẫn còn một số
tồn tại, hạn chế cần tập trung
khắc phục để thực hiện hiệu quả
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8.894 đơn khiếu nại, tố cáo. Đã
giải quyết xong 2.597
việc/2.665 việc, đạt tỷ lệ
97,44%. Đối với công tác bồi
thường Nhà nước, số vụ việc đã
giải quyết xong là 6 vụ việc,
đang xem xét giải quyết 10 vụ
việc. Tổ chức, bộ máy cơ quan
THADS tiếp tục được kiện toàn,
việc ứng dụng công nghệ thông
tin, cải cách hành chính tiếp tục
được chú trọng.
Bên cạnh đó, công tác
THADS cũng còn một số tồn tại,
hạn chế như kết quả thi hành về
việc, về tiền của toàn hệ thống
vẫn còn thấp so với yêu cầu; còn
tình trạng vi phạm trong quá trình
tổ chức thi hành án vẫn chưa
được khắc phục triệt để.
Đánh giá chung, Bộ trưởng
Lê Thành Long khẳng định, năm
2021, trong bối cảnh đất nước
diễn ra nhiều sự kiện chính trị có
ý nghĩa quan trọng, trong điều
kiện dịch bệnh Covid-19 bùng
phát và diễn biến phức tạp nhưng
Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo
thực hiện công tác THADS,
THAHC, thi hành án hình sự, thi
hành Luật Đặc xá cố gắng đạt các
mục tiêu, chỉ tiêu theo các Nghị
quyết của Quốc hội, đảm bảo các
bản án, quyết định của Tòa án
được thi hành nghiêm minh,
góp phần đấu tranh phòng,
chống tội phạm, đảm bảo an
ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội của đất nước...

Đề nghị bổ sung quy định
mới về trường hợp ủy thác
xử lý tài sản
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NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HÀ HÙNG CƯỜNG:

Hơn bốn mươi năm gắn
bó với nghiệp Tư pháp,
nguyên Bộ trưởng Hà
Hùng Cường luôn trăn
trở, suy nghĩ và bằng
nhiều cách làm khác
nhau đã góp phần không
nhỏ vào việc thúc đẩy
tinh thần “thượng tôn
pháp luật”, “sống và làm
việc theo Hiến pháp,
pháp luật” trong xã hội.

Người luôn tâm huyết
với tinh thần thượng tôn pháp luật

Ước mơ thành hiện thực
Nhắc đến nhiệm kỳ thứ hai
của nguyên Bộ trưởng Tư pháp
Hà Hùng Cường, không thể
không nhắc đến Luật Phổ biến,
giáo dục pháp luật và Ngày Pháp
luật nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam 9/11. “Đất nước có Ngày
Pháp luật hoặc Ngày Hiến pháp
để toàn dân tôn vinh Hiến pháp,
pháp luật; để giáo dục ý thức
thượng tôn Hiến pháp, pháp luật
cho toàn xã hội là ước mơ của tôi
từ khi còn là sinh viên Luật”, ông
Cường kể về ý tưởng đã được ông
“thai nghén” gần nửa thế kỷ.
Khi đó, ở Liên Xô có Ngày
Hiến pháp, là ngày lễ mà người
lao động được nghỉ làm. Lúc bấy
giờ, ông đã thấy trên thế giới đã
có khoảng 40 nước có Ngày Pháp
luật hoặc Ngày Hiến pháp. “Khi
về nước, tôi nhớ mãi, khi Quốc
hội (QH) thông qua Hiến pháp
1980, Hiến pháp của thời kỳ
thống nhất đất nước, khắp nơi
giăng lên khẩu hiệu tuyên truyền:
“Sống và làm việc theo Hiến
pháp, pháp luật”. Khẩu hiệu đó
vẫn còn phổ biến đến bây giờ. Thế
nhưng, mấy chục năm trôi qua,
nhất là từ Đổi mới 1986, đất nước
chuyển sang pháp trị và từ năm
1991, với Cương lĩnh của Đảng,
chúng ta chuyển tiếp sang xây
dựng Nhà nước pháp quyền mà
tình trạng thiếu hiểu biết pháp
luật, “đói” pháp luật và tệ hại hơn
là biết, nhưng vi phạm pháp luật
thì hầu như chuyển biến rất chậm,
thậm chí có mặt nghiêm trọng
hơn! Thế thì, tôi nghĩ, khẩu hiệu
là chưa đủ, phải có Luật”, ông
Cường kể lại nỗi trăn trở nhiều
năm trước của mình.
Với tư tưởng đó, Chính phủ đã
trình và ngày 20/6/2012, QH đã
lần đầu tiên thông qua Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật. “Với
Luật này, với tư cách Trưởng Ban
soạn thảo, tôi đã đạt được ước mơ
của mình, đã thuyết phục được
Chính phủ, QH đưa vào Luật quy
định về Ngày Pháp luật nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đó
là ngày 9/11 hàng năm, ngày
thông qua Hiến pháp đầu tiên của
đất nước vào năm 1946. Điều 8
của Luật quy định: “Ngày 9/11
hàng năm là Ngày Pháp luật nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Ngày Pháp luật được tổ chức
nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp
luật, giáo dục ý thức thượng tôn

lNguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

pháp luật cho mọi người trong xã
hội””, ông Cường nhấn mạnh.
Nghe thì tưởng chừng như
mọi việc đều rất thuận lợi, suôn sẻ
nhưng theo ông Hà Hùng Cường,
thuyết phục để có được điều luật
nói trên, có được Ngày Pháp luật
không phải dễ dàng. “Không ít
người tại các diễn đàn khác nhau
yêu cầu tôi phải giải trình: “Cả
năm có một Ngày Pháp luật, còn
364 ngày khác thì sao?”. Thậm
chí, có người còn nói đùa rằng:
“Vậy những ngày đó không cần
pháp luật?”. Tôi thẳng thừng rằng:
“Ngày nào, giờ nào, phút nào,
giây nào cũng phải có pháp luật,
phải thượng tôn pháp luật, nhưng
có Ngày Pháp luật để ai cũng phải
nhớ, phải tôn vinh Hiến pháp,
pháp luật; ai cũng phải tự ngẫm về
sự hiểu biết pháp luật của mình,
về ý thức thượng tôn pháp luật của
mình. Nếu thấy thiếu hiểu biết
hoặc vi phạm pháp luật thì cũng
tự mình ngẫm nghĩ mà bổ khuyết,
sửa đổi. Khi đó, toàn xã hội mới
tốt hơn, ổn định hơn, phát triển
hơn; việc thực thi pháp luật sẽ đỡ
tốn kém hơn. Và đặc biệt, với việc
Ngày Pháp luật được ghi trong
Luật, được tổ chức định kỳ hàng
năm, chúng ta đã và đang tiếp tục
gửi đi thông điệp đến toàn thế giới
về quyết tâm của nước ta xây
dựng Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam”, nguyên Bộ
trưởng Bộ Tư pháp nói thêm về ý
nghĩa của Ngày Pháp luật.
Là người có công lớn trong
việc luật hóa quy định về Ngày
Pháp luật, ông Hà Hùng Cường
cho biết, ông có rất nhiều kỷ niệm
với ngày này. Tuy nhiên, đáng
nhớ nhất là Lễ công bố Ngày
Pháp luật nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam diễn ra vào tối
9/11/2013 tại Trung tâm hội nghị
quốc gia Mỹ Đình, đúng vào thời
điểm QH chuẩn bị thông qua Hiến
pháp (sửa đổi) 2013. “Đầy đủ lãnh
đạo Đảng, QH, Chính phủ, Tòa án
nhân dân tối cao, lãnh đạo các bộ,
ban, ngành trung ương, các đoàn

đại biểu QH, và lãnh đạo Hà Nội
cùng nhiều địa phương gần Thủ
đô đã tham dự. Nhiều đại sứ quán
nước ngoài, đối tác nước ngoài,
luật sư nước ngoài cũng đã tham
dự. Thật hoành tráng! Thật ý
nghĩa! Nguyên Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát
biểu súc tích nêu bật ý nghĩa quan
trọng của Ngày Pháp luật, giá trị
trường tồn của Hiến pháp năm
1946 và chỉ đạo việc tổ chức hàng
năm Ngày Pháp luật trong cả
nước”, ông hồi tưởng.
Theo ông Cường, qua 8 năm,
cứ đến ngày 9/11, các ngành, các
địa phương, cả nước tổ chức Ngày
Pháp luật với nhiều nội dung, hình
thức phong phú, ngày càng hiệu
quả, ngay cả trong bối cảnh đại
dịch Covid-19 năm 2020 vừa qua
và có thể cả trong năm 2021.
“Thiết nghĩ, Ngày Pháp luật đã và
sẽ phát huy hiệu quả trong thực tế
đời sống của đất nước, nhất là
trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ
XIII của Đảng với quyết tâm xây
dựng, ban hành Chiến lược xây
dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN đến năm 2030, tầm
nhìn 2045”, ông Cường tin tưởng.

Nghề Pháp luật,
nghiệp Tư pháp lựa chọn
Sự nghiệp của nguyên Bộ
trưởng Hà Hùng Cường gần như
gắn bó hoàn toàn với lĩnh vực
pháp luật, tư pháp. Ngẫm lại quá
trình làm việc của mình, ông cho
rằng “đúng là cơ duyên”, nói cách
khác là Nghề pháp luật, nghiệp Tư
pháp đã chọn ông. Nói là nghề
chọn, bởi khi được cử đi học ở
Liên Xô, phải đến hết năm học dự
bị, hè năm 1971, ông mới được
biết sẽ được học luật. “Ngay lúc
đó, tôi đã thích ngay ngành này vì
nghĩ rằng đất nước sau chiến tranh
chắc chắn sẽ cần đến pháp luật”,
ông kể. Còn nói nghiệp chọn là vì
vào năm 1976, sau khi tốt nghiệp
về nước, ông được phân công về
Khoa Luật, Đại học tổng hợp Hà
Nội trực thuộc Bộ Đại học. Ba

năm sau, Trường Đại học Pháp lý
Hà Nội được thành lập trên cơ sở
sáp nhập Khoa Luật Đại học Tổng
hợp Hà Nội với Trường Cao đẳng
Pháp lý Việt Nam, trực thuộc Ủy
ban Pháp chế của Chính phủ, sau
này là Bộ Tư pháp. “Tất cả đều do
tổ chức phân công, điều chuyển,
tôi không được chọn mà Nghề và
Nghiệp đã chọn tôi”, ông nói.
Hiện nay, ông Hà Hùng
Cường đang giữ vai trò Chủ tịch
Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt
Nam. Lý giải về động lực tiếp tục
cống hiến cho xã hội sau khi đã về
nghỉ hưu theo chế độ, nguyên Bộ
trưởng Hà Hùng Cường cho biết,
ông đến với Quỹ Hòa bình và phát
triển Việt Nam cũng là cái duyên.
“Khi cầm quyết định nghỉ hưu
trong tay, tôi đã nghĩ sẽ không
tham gia công việc mang tính cơ
quan, tổ chức nữa. Tuy nhiên, khi
ông nghỉ được gần 3 năm, nguyên
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị
Bình và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
Việt Nam đã điện thoại, rồi cử
người gặp ông để giới thiệu về
Quỹ, đề nghị ông “giúp” quay lại
làm việc cho Quỹ. “Thế rồi, tháng
10/2019, Đại hội IV của Quỹ đã
bầu tôi làm Chủ tịch, thay nguyên
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị
Bình. Lại một lần nữa công việc
tìm đến tôi”, ông Cường cho hay.
Theo Điều lệ, tôn chỉ, mục đích,
chức năng, nhiệm vụ của Quỹ
Hòa bình và phát triển Việt Nam
rất cao quý. Quỹ hoạt động trong
lĩnh vực đối ngoại nhân dân vì hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và
tiến bộ xã hội, vì sự phát triển
công bằng, bền vững của đất
nước. “Có lẽ chính vì thế mà tôi
đã nhận lời tham gia lại “chính
trường””, ông bộc bạch.
Theo ông Hà Hùng Cường,
Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết
35 năm Đổi mới, 30 năm thực
hiện Cương lĩnh năm 1991 của
Đảng. Đất nước đã đạt được
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử; chưa bao giờ có được cơ
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc
tế như ngày nay. Tuy nhiên, Đại
hội cũng chỉ ra nhiều hạn chế, yếu
kém cần phải khắc phục. Bên
cạnh đó, trong những năm tới,
tình hình thế giới, khu vực và
trong nước đặt ra nhiều vấn đề
mới, yêu cầu mới nặng nề, phức
tạp hơn đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi
toàn Đảng phải tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ tư duy, nỗ lực đẩy
mạnh toàn diện, đồng bộ công
cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm
2045 đưa đất nước trở thành
nước phát triển, có thu nhập cao.
“Cơ đồ, vận mệnh của đất nước
và khát vọng lớn lao của Đảng
thôi thúc tôi tiếp tục cống hiến,
để cùng với Hội đồng Quỹ Hòa
bình và Phát triển Việt Nam tiếp
nối truyền thống vẻ vang của

Quỹ mà con người lịch sử là bà
Nguyễn Thị Bình đã tin tưởng
giao phó”, ông Cường nói thêm.

Kỳ vọng vào kỷ nguyên
Pháp quyền của đất nước
Theo lẽ thông thường, cán bộ
khi nghỉ hưu là đã bàn giao trách
nhiệm cho người kế nhiệm. Tuy
nhiên, là một người đã có tới hơn
bốn mươi năm gắn bó với nghiệp
Tư pháp, nguyên Bộ trưởng Hà
Hùng Cường vẫn luôn dõi theo
những từng bước phát triển của
đất nước, đặc biệt là các vấn đề
liên quan đến pháp luật, tư pháp.
Theo ông, trong sự nghiệp xây
dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN, qua đó cũng là tiếp
tục tạo dựng môi trường ổn định,
hòa bình cho phát triển bền vững
của đất nước, trong thời gian tới
còn rất nhiều việc phải làm. “Tôi
rất mừng Đại hội XIII đã giao và
Ban chấp hành Trung ương khóa
này đang chuẩn bị để sẽ xem xét,
thông qua Chiến lược về vấn đề
hệ trọng này của đất nước đến
năm 2030, định hướng đến 2045.
Cá nhân tôi rất kỳ vọng vào Chiến
lược này, không những sẽ kế thừa,
phát huy các giá trị của Nghị
quyết 48 và Nghị quyết 49 của Bộ
Chính trị mà còn phát triển chúng
ở tầm cao mới, tạo hành lang
chính trị cho tương lai của đất
nước sớm đạt được mục tiêu lớn
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh”. Hoặc như
Bác Hồ đã từng nói: “Nếu nước
được độc lập mà dân không được
hưởng hạnh phúc, tự do thì độc
lập ấy cũng chẳng có nghĩa lý
gì””, ông tâm sự.
Vị nguyên Bộ trưởng nhấn
mạnh, hai cụm từ “dân chủ, công
bằng, văn minh” và “hạnh phúc,
tự do”, thể hiện khát vọng ngàn
năm của dân tộc, vẫn tiếp tục đặt
ra rất nhiều vấn đề liên quan đến
việc xây dựng Chiến lược xây
dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN Việt Nam. “Làm
sao để Nhân dân được thực sự làm
chủ, tất cả quyền lực nhà nước
thực sự thuộc về Nhân dân, Nhân
dân? Làm sao để Nhân dân giám
sát được đầy đủ việc thực hiện
quyền lực nhà nước và tự quyền
lực nhà nước kiểm soát được
quyền lực nhà nước? Làm sao để
Hiến pháp, pháp luật thực sự được
thượng tôn, mọi người đều được
bình đẳng trước pháp luật? Mong
rằng, tới đây, chúng ta sẽ nhìn
thẳng vào những tồn tại, yếu kém,
khuyết điểm của việc thực hiện
Nghị quyết 48 và Nghị quyết 49
thời gian qua, vượt qua chính
mình, thực sự đổi mới mạnh mẽ
tư duy để ban hành được một
chiến lược tốt, đưa đất nước bước
vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên
Pháp quyền, Thượng tôn Hiến
pháp, pháp luật”, ông nói.
HÀ DUNG
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Báo chí
chủ động, kịp thời
cung cấp thông tin
chính thống,
chính xác

Đ

ây là một trong những nhiệm vụ quan trọng
đối với báo chí trong thời gian tới được
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
trong phát biểu tại Lễ trao Giải báo chí Quốc gia
lần thứ XV - năm 2020 được tổ chức theo hình
thức trực tiếp và trực tuyến tối qua (24/10).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng
định, nhiều nhà báo đang ngày càng dấn thân
vào phản ánh đời sống, phản ánh những vấn đề
nóng hổi nhất của xã hội; giới thiệu, lan tỏa
những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả,
nêu gương người tốt, việc tốt phát huy truyền
thống dân tộc, làm giàu vốn văn hóa quốc gia,
hướng đến sự nhân văn, con người. Báo chí
cũng là vũ khí sắc bén đấu tranh với tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về đạo đức,
lối sống; cung cấp kịp thời thông tin về công
tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của đất nước,
góp phần tạo đồng thuận xã hội và chung sức
giải quyết khó khăn, thách thức trên con đường
phát triển, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, nâng cao vị
thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong năm 2020 và 2021, báo chí đặc biệt
tiên phong cung cấp kịp thời thông tin về tình
hình dịch bệnh Covid-19; cung cấp các quan
điểm chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Đảng,
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh
đạo Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện “mục
tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa
ổn định phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh xã
hội và đời sống người dân; phổ biến những tấm
gương tận tụy hy sinh của lực lượng phòng,
chống dịch tuyến đầu; tinh thần đoàn kết, tình
thân ái và tình thương yêu trong cộng đồng…
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định
xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên
nghiệp, nhân văn, hiện đại, thực hiện đúng tôn
chỉ mục đích đã đề ra, thể hiện tính cách mạng,
đi đầu trong các vấn đề lớn, các vấn đề mới của
đất nước, trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng và con đường đi lên CNXH của đất
nước, khơi dậy khát vọng của dân tộc và của
mỗi người dân, bảo vệ những giá trị cốt lõi của
đất nước, của dân tộc, tuân thủ những nguyên
tắc cơ bản của nghề báo, chính xác, chính thống
nhanh nhạy, có kiểm chứng, khẳng định vai trò
dẫn dắt, định hướng thông tin.
Chủ tịch nước đề nghị báo chí cần quán triệt
sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn
nữa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng,
các Nghị quyết của Trung ương, các chính sách
pháp luật của Nhà nước; phổ biến rộng rãi, kịp
thời quan điểm, chủ trương và giải pháp về
phòng, chống dịch trong tình hình mới; phát hiện,
biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên
tiến trong phòng chống dịch, trong lao động, sản
xuất…; tham gia giám sát, phản biện xã hội đối
với những chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước; tổ chức thực hiện của chính quyền các
cấp, đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh phòng, chống
tham nhũng lãng phí, quan liêu, tiêu cực…
Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng báo chí tiếp
tục phát huy tinh thần chủ động, nhanh nhạy, kịp
thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác cho
tầng lớp nhân dân; chủ động đấu tranh chống lại
những thông tin xuyên tạc, thông tin sai lệch,
chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây
dựng, bảo vệ đất nước của nhân dân ta…
Giải Báo chí quốc gia năm 2020 tôn vinh
các tác giả, nhóm tác giả của 112 tác phẩm báo
chí xuất sắc ở 11 loại giải. Trong đó có 1 giải
Đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải
Khuyến khích. MINH NGỌC
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Kinh nghiệm của Chủ tịch
Quỹ từ thiện nổi tiếng phía Nam
Thời gian dài vừa qua, dư luận
“nổi sóng” về vấn đề một số
cá nhân, nghệ sĩ kêu gọi,
nhận tiền từ thiện, Bộ Công
an đã phải vào cuộc điều tra
xác minh.
Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra,
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc
hội Lê Thị Nga trong báo cáo thẩm tra
báo cáo của Chính phủ về công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2021
cũng nêu rõ: “Để ngăn ngừa khả năng
xảy ra tình trạng trục lợi của một số cá
nhân khi thực hiện hoạt động từ thiện có
kêu gọi đóng góp từ nhân dân thì cần
sớm có quy định của pháp luật về vấn
đề này”.
Hôm qua (24/10), thảo luận tại hội
trường, Đại biểu Quốc hội Phan Thái
Bình (đoàn Quảng Nam) cũng chỉ rõ
thời gian qua trên cộng đồng mạng liên
tục xảy ra “việc tranh chấp, nói xấu lẫn
nhau…” liên quan đến công tác vận
động tài trợ từ thiện; ảnh hưởng xấu đến
an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục, văn
hóa truyền thống của dân tộc; gây ra rất
nhiều tác động đến cộng đồng.
“Tôi kiến nghị Chính phủ cần có hành
động một cách minh bạch, rõ ràng để làm
tốt hơn công tác từ thiện trong thời gian
tới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Không
thể để diễn ra như thế mà không có câu
trả lời cuối cùng”, ông Bình nói.
Là người hiếm hoi “mê” làm từ
thiện tới mức tự thành lập Quỹ Từ
thiện mang tên mình để hoạt động
chính danh; có nhiều năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực; bà Đặng Thị Kim Oanh,
Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh
(Bình Dương) đã có những chia sẻ với
PLVN quanh vấn đề này.

Phải kết hợp với địa phương để
công khai, minh bạch

lThuốc đặc trị Remdesivir và các loại thuốc khác Kim Oanh nhập về cấp phát miễn phí cho
các bệnh viện đã cứu sống nhiều F0.

cứ địa phương nào lại từ chối cá nhân,
tổ chức mang quà đến tặng dân. Thứ
hai, có địa phương thì có xác nhận, có
chứng từ cho minh bạch.
Phải kết hợp với địa phương để hoạt
động từ thiện đúng người, đúng đối
tượng, vừa có sự giám sát lẫn nhau.
l Mới đây, góp phần phòng chống
dịch bệnh Covid-19, được biết Quỹ có
vận động quyên góp từ bên ngoài. Sau
này, các cá nhân muốn đóng góp thì
Quỹ có tiếp nhận hay không và sẽ thực
hiện thế nào để minh bạch, công khai?
- Trong đợt dịch bùng phát lần thứ
4, Quỹ Từ thiện Kim Oanh thực hiện 6
chương trình, tổng số tiền 75 tỷ. Và lần
đầu tiên, Quỹ kêu gọi sự đóng góp từ
các cá nhân, tổ chức chung tay góp sức
trong 2 chương trình, nhận được hơn 5
tỷ đóng góp.
Quỹ thực hiện rất minh bạch. Trên
website của Quỹ, chúng tôi nêu rõ
chương trình, mục đích, dự toán số tiền,
nơi trao tặng, giá tiền mỗi vật dụng…
Cá nhân, tổ chức đóng góp được bao
nhiêu tốt bấy nhiêu, còn lại chúng tôi sẽ
tự bỏ ra cho đủ.
Sau đó, chúng tôi kết hợp các tổ
chức, chính quyền địa phương để trao
tặng, có giấy xác nhận, chữ ký từng đơn
vị, từng đối tượng.
Tôi khẳng định, bất cứ cá nhân, tổ
chức nào muốn đóng góp vào Quỹ để
thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ người dân,
chúng tôi đều rất quý trọng và cảm ơn.
Mỗi sự đóng góp của cá nhân, tổ chức sẽ
mang đến cho người dân được nhiều sự
giúp đỡ hơn.

l Thưa bà, hàng chục năm làm công
tác từ thiện, cá nhân bà và Quỹ Từ thiện
Kim Oanh đã thực hiện như thế nào để
minh bạch, công khai?
- Trước hết, tôi phải khẳng định, làm
từ thiện quan trọng nhất là cái tâm.
Dù kinh phí hoạt động là từ lợi
nhuận của Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh,
không kêu gọi bên ngoài nhưng chúng
tôi vẫn chú trọng đến sự minh bạch,
công khai.
Hằng năm hoặc mỗi chương trình, Cần có quy định pháp luật rõ ràng
chúng tôi đều có báo cáo gửi đến các cơ với từ thiện cá nhân
lThưa bà, hiện với Quỹ Từ thiện thì
quan quản lý của Quỹ, với toàn thể ban
đã có quy định rõ về việc thành lập, hoạt
lãnh đạo và nhân viên của Tập đoàn.
Về phương thức hoạt động: Hoặc động, báo cáo, giám sát, chế tài xử lý…
chúng tôi thông qua một tổ chức, cơ quan Nhưng với hoạt động từ thiện cá nhân tự
chức năng nào đó; hoặc tự chúng tôi thực kêu gọi, vận động thì chưa đầy đủ. Theo
hiện. Nhưng tất cả đều phải kết
hợp với địa phương, MTTQ, Hội
Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…
Kết hợp với địa phương để
thực hiện 2 vấn đề. Thứ nhất,
muốn giúp đỡ nơi nào thì chính
quyền địa phương mới nắm rõ
từng hoàn cảnh, từng gia đình,
đối tượng cần hỗ trợ đã hỗ trợ
để tránh người nhận nhiều lần, l Quỹ Từ thiện Kim Oanh tặng thuốc cho một bệnh
người không có. Không có bất viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong đợt dịch thứ 4 tại các tỉnh phía
Nam, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã có
nhiều chương trình hỗ trợ tuyến đầu,
người dân. Tổng số tiền mà Quỹ đã thực
hiện là gần 75 tỷ đồng, trong đó có hơn 5
tỷ do cá nhân, tổ chức bên ngoài đóng
góp, còn lại do sự bảo trợ của Tập đoàn
Địa ốc Kim Oanh. Một trong những
chương trình được đánh giá thiết thực
nhất là “KOC – Knock Out Covid, tài trợ
thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19”, khi Quỹ
đã nhập về hàng chục ngàn lọ thuốc đặc
trị Remdesivir cấp phát miễn phí cho các
bệnh viện tại TP HCM, Đồng Nai, Bình
Dương, Tây Ninh… góp phần giúp nhiều
ngàn F0 vượt qua dịch bệnh.

bà cần phải có các quy định cụ thể cho
hoạt động từ thiện cá nhân không?
- Theo tôi, đó là chuyện rất cần thiết.
Hàng chục năm hoạt động từ thiện, có
mặt từ vùng sâu, vùng xa, vùng núi đến
đồng bằng, lũ lụt thiên tai dịch bệnh, tôi
thấy nhiều người phát tâm làm từ thiện
luôn đi đầu, xông vào nơi nguy hiểm. Với
người làm từ thiện bằng cái tâm thì dù
không có chế tài, không có quy định, họ
vẫn minh bạch.
Thứ hai, phải có quy định để buộc
những người làm từ thiện phải minh
bạch, phải hiểu đã làm từ thiện là chấp
nhận bị giám sát để những mạnh thường
quân, nhà hảo tâm yên tâm hơn.
Nếu cứ để lùm xùm, nghi vấn mà
không có quy định rõ ràng, cụ thể thì cá
nhân người đứng ra làm từ thiện có thể
chịu sự ấm ức, không dám làm. Như thế
thì người cần được giúp đỡ chịu thiệt
thòi nhiều nhất.
l Nhằm hoàn thiện pháp luật về từ
thiện, bà có góp ý gì với cơ quan
chức năng?
- Điều quan trọng nhất, theo tôi là đã
kêu gọi đóng góp từ thiện thì phải chịu
sự giám sát. Bất cứ khi trao quà, trao
tiền, hỗ trợ, dù có cấp bách vẫn phải có
sự hỗ trợ của địa phương về danh sách
người cần giúp, lực lượng tổ chức, xác
nhận số tiền…
Sau mỗi chương trình đều phải có
báo cáo với đầy đủ chứng từ để cơ quan
thẩm quyền thẩm tra, công bố trên các
phương tiện đại chúng, website để
người ủng hộ, người nhận hỗ trợ có thể
tra cứu.
l Xin cảm ơn bà!
BÙI YÊN
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Im lặng trước quấy rối,
liệu có là “vàng”?
Theo khảo sát nhỏ gần đây
của Trường Đại học Giao
thông Vận tải với 100 thanh,
thiếu niên thì 75% những
người được hỏi trả lời đã từng
bị quấy rối, xâm hại, trong đó
có đến 58,3% thủ phạm là
những người đàn ông xa lạ và
23,7% người được hỏi im lặng
khi bị quấy rối hoặc chứng
kiến các hành vi quấy rối.
Đa phần sự im lặng đến từ cảm giác
yếu thế
Tháng 9/2021, trong bối cảnh cả nước
đang gồng mình chống dịch, giữa những
tin tức về dịch bệnh có một thông tin khiến
xã hội bức xúc. Đó là câu chuyện xảy ra
tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông. Khi Tổ công tác của Trạm Y tế xã
Đắk Sắk tiến hành lấy mẫu dịch tỵ hầu để
test Covid-19 cho người dân tại nhà cộng
đồng thì đối tượng Y.T đã có hành vi quấy
rối hai nữ cán bộ, cản trở không cho tổ
công tác thực hiện nhiệm vụ. Qua ví dụ
này có thể thấy hành vi quấy rối có thể xảy
ra trong bất kỳ tình huống nào, với bất kỳ
cá nhân nào. Thế nhưng, đã và đang có
một điều đáng buồn là hầu hết trước hành
vi quấy rối, cách ứng xử thông thường
được cả nạn nhân và người chứng kiến lựa
chọn đó là im lặng.
Với vấn đề này, mới đây anh Nguyễn
Trọng Tiến, đại diện Câu lạc bộ Thủ lĩnh
của sự thay đổi (CLB COC) của Trường
Đại học Giao thông vận tải, trong buổi trò
chuyện trực tuyến với chủ đề “Thế hệ mới:
Nói không với quấy rối”, do Viện Nghiên
cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)
và Tổ chức Plan International Vietnam
thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thành
phố an toàn, thân thiện với em gái”, đã nêu
ra một con số đáng buồn. Theo đó, có đến
23,7% người được hỏi im lặng khi bị quấy
rối hoặc chứng kiến các hành vi quấy rối
trên 100 thanh, thiếu niên được hỏi trong
khảo sát nhỏ của CLB COC.
Lý giải cho sự im lặng của nạn nhân và
cộng đồng, Việt Anh của Nhóm Youtuber
1977 Vlog chia sẻ góc nhìn cá nhân:
“Theo tôi, đa phần sự im lặng đến từ cảm
giác yếu thế. Nạn nhân bị quấy rối cảm
thấy họ không có khả năng phản kháng
hoặc có lên tiếng cũng không giải quyết
được vấn đề nên họ im lặng. Những người
chứng kiến xung quanh có thể cũng lo sợ

l Ảnh minh họa.

Hiểu đúng về quấy rối
Theo Luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư Hà Nội), hiện tại nhiều người vẫn
còn hiểu chưa đầy đủ về hành vi quấy rối tình dục. Họ cho rằng chỉ những cử chỉ như
ôm, hôn, sờ mó, đụng chạm cơ thể, tiếp xúc nghiêm trọng… mới là dấu hiệu của hành vi
này. Trên thực tế, quấy rối tình dục còn bao gồm cả những lời nói dung tục, khiếm nhã
hay sự cợt nhả tục tĩu, thậm chí là các câu chuyện gợi dục, nhạy cảm về giới hoặc nhận
xét không hay về cơ thể, giới tính hoặc trang phục của một người nào đó. Đôi khi kẻ quấy
rối không trực tiếp nói ra mà có thể sử dụng công nghệ để gửi tin nhắn, email với những
lời lẽ quấy rối. Bên cạnh đó, có những hành vi quấy rối bằng phi ngôn ngữ. Đó là loại
quấy rối gồm các hành động không đứng đắn như: phát tán và phô bày hình ảnh nhạy
cảm, khiêu dâm; gửi thư, những món quà hoặc những vật mang tính chất khêu gợi; có cử
chỉ, hành vi cơ thể nhạy cảm và ám chỉ tình dục với đối tượng bị quấy rối.
Từ góc nhìn của người trẻ về ranh giới giữa những lời tán thưởng, khen ngợi và trêu
ghẹo, quấy rối, anh Nguyễn Trọng Tiến cũng nêu quan điểm: “Thực ra ranh giới này rất
mong manh, nhưng hoàn toàn có thể nhận biết được, thể hiện qua ánh mắt, lời nói và cử
chỉ. Đó sẽ là lời khen ngợi nếu đi kèm với những cử chỉ, ánh mắt thân thiện, nhưng
nếu ánh mắt nhìn chằm chằm, cử chỉ đùa cợt, từ ngữ khiếm nhã thì sẽ là quấy rối”.

việc lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến bản thân
mình hay gặp những hệ quả tiêu cực, điều
này cũng xảy ra phổ biến”.
Từ góc nhìn của một cô gái, Nguyễn
Ngọc Nhi – đại diện CLB COC Trường
THPT Vân Nội – Đông Anh cũng chia sẻ
câu chuyện của bản thân: “Cá nhân em
cũng từng chứng kiến những trường hợp,
câu chuyện các bạn nữ xung quanh em bị
quấy rối, đặc biệt là trên phương tiện công
cộng như xe bus. Sự im lặng của các bạn
vô tình sẽ khiến cho những hành động này
tiếp diễn”.
Im lặng trước quấy rối nhưng nạn nhân
và cả người chứng kiến không biết rằng
chính kẻ quấy rối cũng sợ bị phát giác và

Gia đình là tất cả đối với các em mồ côi
do đại dịch

Q

uan điểm này được người đứng đầu
Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội (LĐ-TB&XH) nhấn mạnh khi thông
tin về chính sách hỗ trợ 2.580 trẻ em mồ
côi do dịch Covid-19. Theo Bộ trưởng
Đào Ngọc Dung, số liệu thống kê cho
thấy, dịch Covid-19 đã khiến cho 2.580
trẻ em bị rơi vào cảnh mồ côi, trong số đó
có 2.500 em là mồ cha hoặc mẹ, còn lại
80 em là mất cả cha lẫn mẹ.
Về vấn đề hỗ trợ cho trẻ mồ côi, theo
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, chính sách
với trẻ em mồ côi của Việt Nam hiện nay
thuộc diện chính sách cao nhất trên thế
giới. Nghị định 20/2021/NĐ-CP có hiệu

lực từ 1/7/2021 quy định chính sách với
trẻ mồ côi ở Việt Nam 1,8 triệu
đồng/tháng, trong khi trên thế giới, trẻ em
tại các làng trẻ SOS chỉ đang ở mức 540
nghìn đồng. Riêng đối với trẻ em bị mồ
côi do đại dịch, ngoài việc được hưởng
chính sách hỗ trợ hằng tháng theo Nghị
định số 20 còn có nhiều sự quan tâm đặc
biệt khác như mới đây Quỹ Bảo trợ trẻ
em Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ tiền mặt
cho trẻ mồ côi cha hoặc mẹ số tiền 5 triệu
đồng; với trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ sẽ
được hỗ trợ 20 triệu đồng bằng tiền mặt,
bằng sổ tiết kiệm để hỗ trợ các em ăn học.
Ngoài ra, còn có các chương trình như:

lôi ra ánh sáng hành vi xấu xa của mình.
Do đó, theo quan điểm của Trung Anh Nhóm Youtuber 1977 Vlog thì các em gái
và người chứng kiến cần vượt qua cảm
giác yếu thế và lên tiếng yêu cầu thủ phạm
dừng ngay hành vi quấy rối và tìm kiếm
sự trợ giúp của những người xung quanh.
Điều này sẽ góp phần ngăn chặn và giảm
thiểu những hành vi quấy rối, xâm hại.

Cảnh giác với thủ đoạn quấy rối mới
trên mạng
M.N là một nữ sinh trung học trên địa
bàn Hà Nội. Sau khi chụp bộ ảnh kỷ yếu
với lớp học cuối cấp của mình, M.N nhận
được tin nhắn xin lại link bộ ảnh. Tin
tưởng đó là tin nhắn của ê kíp đã chụp bộ
“Mẹ đỡ đầu” của Trung ương Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chương trình
“Nối vòng tay thương” của Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân…
Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc
Dung, hiện nay cảm thông trước tình
cảnh của những trẻ em thiếu may mắn,
nhiều doanh nghiệp thể hiện mong
muốn bảo trợ các em. “Điều này rất
hoan nghênh nhưng không khuyến
khích, mà điều mong muốn trước tiên
và lớn nhất cho các cháu, là người thân
của gia đình sẽ nuôi dưỡng. Vì gia đình
là tất cả đối với các cháu”, Bộ trưởng
nhấn mạnh.
Liên quan đến việc trẻ em chịu ảnh
hưởng đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Đào
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ảnh kỷ yếu cho lớp học cuối cấp của mình,
đồng thời tự thấy đó là những hình ảnh
nghiêm túc và rất đẹp, lưu giữ lại dấu ấn
tuổi học trò nên M.N đã gửi các thông tin
theo yêu cầu. Nào ngờ, sau đó có một tin
nhắn đến Facebook của M.N, yêu cầu truy
cập một tài khoản khác. Khi xem trang
này, em bàng hoàng khi thấy hình ảnh của
mình bị nhiều người bình phẩm với những
lời lẽ tục tĩu, biến thái…
Qua tâm sự với bạn bè trong lớp, nữ
sinh này biết không chỉ có mình mà nhiều
bạn có mặt trong bộ ảnh kỷ yếu cũng bị
quấy rối với thủ đoạn tương tự. Tất cả nạn
nhân đều sống trong trạng thái bất an, lo
lắng đúng thời điểm cần tập trung cho kỳ
thi cuối cấp và đại học sắp tới. Sau đó, một
nữ sinh quyết định vượt qua nỗi sợ hãi để
công khai việc bị quấy rối tình dục của bản
thân và các bạn trong lớp lên trên trang cá
nhân. Dư luận biết sự việc từ đó, kéo theo
sự quan tâm, vào cuộc của một số tổ chức
xã hội liên quan và cơ quan báo chí.
Những năm gần đây, với việc bước vào
thời đại 4.0, khi chỉ cần chiếc điện thoại
thông minh là đã có thể tiếp cận internet
dễ dàng và nhanh chóng thì phụ nữ và trẻ
em gái còn đứng trước nguy cơ là nạn
nhân của quấy rối trên môi trường mạng.
Những hành vi quấy rối thông thường có
thể là những bình luận khiếm nhã về ngoại
hình phụ nữ hay gửi những hình ảnh, clip
nhạy cảm, bị tung tin sai sự thật... Internet
là ảo nhưng có thể để lại những tổn
thương, những hậu quả thật với nạn nhân.
Bày tỏ suy nghĩ của mình, Nguyễn
Ngọc Nhi – đại diện CLB COC Trường
THPT Vân Nội – Đông Anh chia sẻ:
“Chúng ta không thể chọn việc mình có là
nạn nhân của quấy rối hay không nhưng
chúng ta có thể học cách ứng phó và phản
kháng. Đối với em, em sẽ không trò
chuyện với người lạ, không click vào
những hình ảnh, đường link được gửi từ
người lạ, sẽ chặn tài khoản đó và tìm kiếm
sự giúp đỡ từ người thân, thầy, cô giáo và
cơ quan chức năng nếu sự việc nghiêm
trọng hơn”.
Là một nhà sáng tạo nội dung, người
có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ, theo Việt
Anh của Nhóm Youtuber 1977 Vlog thì
việc thay đổi nhận thức và hành động của
cả cộng đồng không phải việc có thể làm
trong một thời gian ngắn. “Do đó, khi xây
dựng các video, Nhóm Youtuber 1977
Vlog đưa những thông điệp tích cực với
người xem một cách nhẹ nhàng, hài hước,
giống như bắt đầu gieo một hạt mầm nhỏ.
Cũng giống như việc tưới nước, chăm bón
cho hạt mầm, việc liên tục, thường xuyên
lồng ghép thông điệp tích cực vào các sản
phẩm sẽ dần dần thay đổi suy nghĩ, nhận
thức để hướng đến một xã hội không còn
quấy rối, không còn những tiêu cực”.
HỒNG MINH
Ngọc Dung cũng nhất quán quan điểm,
cố gắng cao nhất và mong muốn gia đình
người thân phải là ưu tiên đầu tiên cho trẻ
nhỏ. Sự giúp đỡ, hỗ trợ của doanh nghiệp
như xây trường nuôi dạy tập trung cho trẻ
em mồ côi do dịch Covid-19 chỉ là giải
pháp cuối cùng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, về
cơ bản, chính sách hỗ trợ hiện nay khá
đầy đủ nhưng về lâu dài cần hỗ trợ các
em và gia đình, đại diện chăm sóc các em
về mặt sinh kế để các em có cuộc sống ổn
định. Chính quyền địa phương cần triển
khai ngay những quy định về mặt pháp lý
để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận
chăm sóc, đỡ đầu các em trong thời gian
dài hơn. Các thủ tục về chăm sóc thay thế,
nhận đỡ đầu cho trẻ em phải được tạo
điều kiện thuận lợi nhất. X.HOA
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Cần thay đổi quan điểm về
kỷ luật trong dạy học
Thời gian gần đây, câu chuyện
dạy học răn đe hay khuyên nhủ
nhận được nhiều quan tâm trở
lại. Có ý kiến cho rằng, “phạt”
không nhất thiết là mắng, chửi
hay bạo hành và ngược lại,
không răn đe, không kỷ luật
học trò không nên người.
Không thể khuất phục trò bằng nỗi
khiếp sợ!
Dạy học trực tuyến đang tạo ra áp lực
không nhỏ đối với giáo viên, câu chuyện
kỷ luật học sinh càng trở nên nhạy cảm
hơn. Trước đó, trong clip ghi lại buổi học
trực tuyến, một nam sinh viên liên tục
văng tục với giảng viên khi bị hỏi bài. Lớp
học này được xác định là của Trường Cao
đẳng FPT Polytechnic. Thực tế, không ít
thầy cô bất lực trước những hành động vô
lễ của học trò, đã có nhiều giáo viên
không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến
những hành vi thiếu chuẩn mực. Dư luận
đã từng xôn xao với những vụ việc phạt
học sinh thời gian qua như: bắt học sinh
uống nước giẻ lau bảng, cho học sinh tự
tát nhau đến mức nhập viện, phạt học sinh
quỳ gối… Đây là những hình phạt gây sốc
trong ngành giáo dục.
Thời gian qua, kỷ luật tích cực được các
chuyên gia nhắc tới nhiều. Thông tư
32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD-ĐT) ban hành quy định về
khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh
trong các cơ sở giáo dục phổ thông cũng
quy định rõ, nhà trường xem xét thực hiện
các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực.
Ông Ngô Minh Uy, Giám đốc Công ty
Tâm lý chuyên nghiệp WE Link, Tổng
Thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục
TP HCM chia sẻ: “Lâu nay nhiều người có
thói quen la mắng và trừng phạt đứa nhỏ,
với mục đích khuất phục đứa trẻ bằng nỗi
sợ. Đến nay điều này đã được nội tâm hóa
khiến chúng ta vô cùng thụ động và không
có được lòng tự tôn khỏe mạnh. Vậy nên,
đừng mong chúng ta thành những “công
dân toàn cầu” dám có ý kiến hay quan
điểm của bản thân”.
Chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần
Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục
(Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng: Kỷ
luật tích cực khác kỷ luật tiêu cực truyền
thống ở triết lý của kỷ luật chứ không phải
hình thức kỷ luật được đưa ra. Kỷ luật
truyền thống dựa trên việc đưa ra hình phạt
làm cho học sinh cảm thấy lo lắng, sợ hãi,
xấu hổ hoặc đau đớn để không tái phạm
lỗi. Còn kỷ luật tích cực lại chỉ rõ cho học
sinh thấy nếu làm sai thì con mất cơ hội, sẽ
buồn chán vì mọi người sẽ không chú ý
đến hành vi đó.

l “Kỷ luật tích cực” đang được nhắc tới nhiều trong giáo dục hiện nay. (Ảnh minh họa)

Vì vậy, nếu không hiểu rõ triết lý, giáo
viên có thể vẫn đưa ra một hình thức kỷ
luật mà nhà trường quy định, nhưng thái
độ và lời nói của giáo viên lúc quyết định
kỷ luật sẽ làm cho nó trở thành kỷ luật
trừng phạt. Trên thực tế, mục đích của kỷ
luật tích cực không phải đưa ra hình phạt
để trẻ vào nền nếp mà là khuyến khích
những hành vi đúng đắn phù hợp, dạy kỹ
năng để trẻ tự giác vào nền nếp trong một
không khí tích cực.

Kỷ luật không nước mắt
Muốn triệt để áp dụng kỷ luật tích cực,
theo PGS.TS Trần Thành Nam, giáo viên
cần hiểu được nguyên nhân đằng sau một
hành vi sai của đứa trẻ, để kiểm soát cảm
xúc của mình, kiềm chế những hình thức
kỷ luật tiêu cực bột phát là kết quả của sự
bùng nổ cảm xúc. Suy nghĩ về nguyên
nhân, mục đích đằng sau hành vi, giáo viên
cơ bản cũng đã kiểm soát được cảm xúc
của bản thân và định hướng được cách
thức xử lý, với một thái độ chân thành, kiên
nhẫn và tử tế.
Theo đó, PGS.TS Trần Thành Nam
cũng cho rằng, rất nhiều người hàng ngày
đều đang nói về “kỷ luật tích cực” thật ra
chưa hiểu đúng về “kỷ luật tích cực”. Kỷ
luật ở đây không phải là động từ như chúng
ta hiểu. Không được hiểu nó là phải phạt
(kỷ luật) đứa trẻ với những hình phạt tích
cực (trái với trừng phạt thể chất đau đớn
hoặc hạ nhục về tinh thần, phẩm giá) là đủ.
Cô Vũ Thu Hà, giáo viên Trường
THCS Ban Mai (Hà Nội) luôn trăn trở về
hai từ “kỷ luật”. Làm thế nào để giáo dục
được học sinh, các con trưởng thành trong
tình yêu thương, sự tôn trọng, nuôi dưỡng
chứ không phải trong nỗi “khiếp sợ” với

những hình phạt, kỷ luật hay chì chiết?
Làm thế nào để các con cảm nhận được sự
an toàn, tin tưởng của cô giáo, để thầy, cô
không chỉ là “thợ dạy”? Cô chia sẻ: “Cách
nhìn, nói, cư xử của thầy, cô giáo nói
chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng có
ảnh hưởng, tác động vô cùng lớn với mỗi
học sinh”. Cô cũng từng chia sẻ với lớp
chủ nhiệm rằng “Cô không chỉ là giáo viên
chủ nhiệm, cô là thành viên thứ 26 của lớp
mình”. Cuối năm học, học sinh chia sẻ câu
nói ấy giúp các em thấy yên tâm hơn,
không còn suy nghĩ ban giám hiệu cử thêm
người vào “trừng trị” lớp”.
Còn TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch
Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội chia sẻ cho
rằng “kỷ luật là phương pháp không thể
thiếu trong nhà trường nhưng không có
nghĩa là trừng phạt học sinh. Luật pháp
cũng đã có những quy định về quyền trẻ
em, người vị thành niên. Cho đến nay, tất
cả những kỷ luật như dùng roi vọt đã
không còn phù hợp. Trong xã hội hiện đại,
việc giáo dục học sinh phải làm sao để các
em tự nhận ra sai lầm, tự thay đổi, tự chịu
trách nhiệm trước hành vi của mình là
thành công nhất của giáo dục. Muốn làm
được điều này, người thầy phải áp dụng
nhiều biện pháp tích cực chứ không phải
quát mắng, trừng phạt cho hả giận”, thầy
Lâm nhấn mạnh.
Và như vậy, khi trò phạm lỗi, dù kỷ luật
dưới hình thức nào, xưa hay nay thì vẫn
luôn xuất phát từ tấm lòng, cách nhìn của
thầy, cô với học trò có đủ yêu thương và
độ lượng hay không. Giá trị của roi vọt hay
cây thước luôn phụ thuộc vào những ứng
xử có từ trái tim của người thầy.
NGUYỄN MỸ

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường

B

ộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức
trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc
về thầy cô và mái trường”. Hai giải nhất
đã được trao cho hai tác phẩm “Em là cô
giáo vùng cao” (tác giả là nhạc sỹ Đào
Hữu Thi, quận Long Biên, Hà Nội),
“Tình cô” (nhạc Kiều Tấn Minh, thơ:
Phạm Bạch Trúc, Hội Âm nhạc thành
phố Hồ Chí Minh). Giải nhì thuộc về các
tác phẩm “Em đi gieo mùa xuân đất
nước” (tác giả Đặng Hoàng Long, Hội
Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà
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Nội), “Bài ca về mái trường” (tác giả
Nguyễn Ngọc Thịnh, Hội Nhạc sỹ Việt
Nam), “Hạnh phúc của em” (tác giả Trần
Thị Hường, giáo viên Trường Trung học
cơ sở Nguyễn Du, Di Linh, Lâm Đồng)
và tác phẩm “Trở lại mái trường xưa”
(tác giả Phạm Xuân Hải, Trưởng phòng
Đào tạo Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ
thuật Nghệ An). Ban tổ chức cũng trao
8 giải ba và 16 giải khuyến khích.
Nghệ sỹ Nhân dân, nhạc sỹ Phạm
Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt

Nam, Trưởng ban Giám khảo cho biết, sau
khi phát động, chỉ trong thời gian ngắn,
cuộc thi nhận được sự hưởng ứng đông
đảo của các nhạc sỹ chuyên và không
chuyên nghiệp trong cả nước. Với hơn 400
ca khúc tham dự, đề tài được khai thác rất
rộng, nhiều cấp độ, từ học sinh mầm non,
mẫu giáo tới phổ thông, đại học, tập trung
phản ánh truyền thống và những nét đẹp
của nghề giáo, những cống hiến thầm lặng
của người làm công tác giáo dục trên khắp
mọi miền Tổ quốc. H.B
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PC-Covid gửi
thông báo khắc phục
hiển thị mũi tiêm

T

heo Trung tâm Công nghệ phòng
chống dịch Covid-19 quốc gia, một
trong những lý do phổ biến dẫn đến việc
mũi tiêm chưa hiển thị đúng và đủ trên
app PC-Covid của người dùng là việc
chưa khai báo y tế đầy đủ và chính xác.
Để khắc phục tình trạng này, hệ thống
của PC-Covid đã chủ động rà quét và gửi
thông báo trực tiếp đến những người
dùng chưa khai báo hoặc khai báo thiếu
thông tin cá nhân trên ứng dụng.
Nếu nhận được thông báo của hệ
thống người dùng hãy thực hiện theo các
bước: Đảm bảo người dùng đang dùng
phiên bản PC-Covid mới nhất (4.0.6 với
iOS và 4.0.8 với Android); Mở ứng dụng
PC-Covid, chọn Khai báo y tế và khai
báo đầy đủ các trường thông tin. Lưu ý
số điện thoại và số Căn cước công
dân/Chứng minh thư của người dùng
phải giống như thông tin khai bên ứng
dụng Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT); Sau
khi khai báo y tế đầy đủ, thông tin sẽ tự
động cập nhật sau vài phút.
Nếu sau khi thực hiện đủ 3 bước mà
dữ liệu tiêm vẫn chưa được đồng bộ,
người dùng có thể phản ánh với Trung
tâm qua fanpage hoặc điện thoại để
được hỗ trợ trực tiếp. Nếu trên ứng dụng
SSKĐT của người dùng chưa có thông
tin tiêm thì đây là vấn đề do cơ sở tiêm
chưa nhập hoặc nhập sai thông tin của
cá nhân. Người dùng có thể liên hệ trực
tiếp cơ sở tiêm đề nghị cập nhật thông
tin đầy đủ để đảm bảo quyền lợi.N.K

Lập 2 đoàn kiểm tra
việc mở lại vận tải
khách trên toàn quốc

B

ộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
(GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa ký
ban hành quyết định thành lập 2 đoàn
kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận
tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường
thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng
không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Thời gian kiểm tra trong quý IV năm
2021, bắt đầu từ hôm nay - 25/10.
Theo đó, Đoàn kiểm tra số 1 do Thứ
trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm
Trưởng đoàn. Ông Nguyễn Xuân Thủy,
Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải làm Phó
Trưởng đoàn và thành viên thuộc Thanh
tra Bộ GTVT, Văn phòng Ủy ban An
toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, đại
diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam và
các Cục quản lý chuyên ngành. Đoàn
kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra công tác tổ
chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực
(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng
hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 tại Sở GTVT
các tỉnh, TP, các cảng hàng không, ga
đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm
dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng
bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa
trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây
Nguyên và các tỉnh phía Nam (từ Thanh
Hóa trở vào).
Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Chủ tịch
chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia
Khuất Việt Hùng làm Trưởng đoàn. Ông
Nguyễn Công Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ
Vận tải làm Phó Trưởng đoàn và thành
viên thuộc các đơn vị như trên. Đoàn
kiểm tra số 2 sẽ kiểm tra công tác trên
địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình trở ra phía
Bắc… AN HẠ
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Tội phạm chống người thi hành công vụ
tiếp tục gia tăng

Đ

ại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an vừa trình bày báo cáo của
Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp
luật năm 2021 (từ 1/10/2020 - 30/9/2021) trước Quốc hội.
Báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội nhận định thời gian qua về
cơ bản các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được
khẩn trương điều tra làm rõ, hầu hết loại tội phạm đều giảm.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, tội
phạm giết người tuy giảm về số vụ nhưng xảy ra một số vụ hành vi gây
án dã man, vụ giết người do sử dụng ma túy dẫn đến “ảo giác” hoặc có
tiền sử bị bệnh tâm thần, gây tâm lý lo lắng, bất an trong quần chúng
nhân dân.
Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy tội phạm chống người thi hành
công vụ tiếp tục gia tăng với tính chất phức tạp. Trong đó, chống lực
lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiếm gần 23%;
số vụ chống lại lực lượng công an chiếm gần 70%, làm 9 người hy sinh,
204 người bị thương.
Theo nhận định của Chính phủ, điều này phản ánh sự coi thường pháp
luật của một bộ phận người dân, nhất là trong thời điểm giãn cách xã hội.
Kết quả nổi bật được Chính phủ nhấn mạnh là việc nhận diện các vi
phạm, chọn đúng khâu đột phá để phát hiện, xử lý theo phương châm
“xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.
Dẫn chứng cho nội dung này, Chính phủ cho biết thời gian qua, cơ
quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng
trong lĩnh vực y tế, giáo dục, có tác dụng răn đe, lan tỏa, phòng ngừa
chung trên cả lĩnh vực.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã điều tra, xử lý nghiêm các đối
tượng trong các cơ quan chức năng “bảo kê”, bao che cho hoạt động
phạm tội kinh tế, buôn lậu.
Báo cáo dẫn chứng qua vụ án buôn lậu xăng dầu tại Đồng Nai đã
khởi tố Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu
vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Qua
vụ án sản xuất sách giáo khoa giả tại Hà Nội đã khởi tố Trần Hùng, Cục
phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội và 4 người là cán bộ Cục Quản lý thị
trường Hà Nội.
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tư pháp nhận định dù tình
hình vi phạm pháp luật và tội phạm giảm, một số loại tội phạm nghiêm
trọng gia tăng, như hiếp dâm trẻ em 637 vụ (tăng 9,26%); lừa đảo chiếm
đoạt tài sản hơn 2.360 vụ (tăng gần 4,2%), gây rối trật tự công cộng 469
vụ (tăng gần 19%).
Cơ quan thẩm tra cũng đánh giá công tác quản lý nhà nước về hoạt
động đấu thầu, chỉ định thầu, định giá, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước còn nhiều sơ hở, bất cập tạo điều kiện cho các đối tượng thông
đồng để trục lợi, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.
Ủy ban Tư pháp dẫn chứng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây
hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Tim Hà Nội; vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh
Hóa, Quảng Ninh; vụ án xảy ra tại TCty Thoát nước Hà Nội khi mua
chế phẩm Redoxy 3C…
Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể hơn về hiệu quả
của công tác phòng ngừa với các loại tội phạm này, nguyên nhân, điều
kiện phát sinh tội phạm và có giải pháp để đấu tranh có hiệu quả trong
thời gian tới. VĂN SƠN

Vận hành hệ thống “phạt nguội”
trên QL1A đoạn qua Đà Nẵng

C

ục Cảnh sát giao thông - CSGT (Bộ Công an) vừa bàn giao hệ
thống giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên
tuyến QL1A cho Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng.
Hệ thống được trang bị 4 camera IP quay 360 độ; 4 máy đo tốc độ đa
làn giám sát ngày đêm tự động ghi hình; 4 camera nhận dạng biển
số; 10 camera giám sát đèn đỏ và 8 máy tính bảng cầm tay cho tổ
tuần tra trên tuyến.
Hệ thống giám sát này giúp tự động phát hiện các hành vi vi phạm
như điều khiển xe chạy quá hoặc dưới tốc độ quy định; đi không đúng
phần đường, làn đường; vượt trong các trường hợp cấm vượt; dừng
xe, đỗ xe trái quy định; không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi
ngược chiều...
Tất cả hình ảnh ghi lại sẽ được kết nối đồng bộ, truyền về trung tâm
giám sát đặt tại Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng.
Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP
Đà Nẵng, việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát giúp giảm bớt
áp lực cho CSGT lâu nay thường xuyên tuần tra trên tuyến QL1A, góp
phần hiện đại hóa công tác tuần tra kiểm soát.
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng cục CSGT cho biết:
“Điều đặc biệt ở hệ thống này là các thiết bị giám sát hoạt động độc
lập, có khả năng giám sát đa làn, tự động phát hiện các hành vi vi
phạm quy tắc giao thông đường bộ dưới điều kiện thời tiết khác nhau.
Ngoài ra, hệ thống camera này còn tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư,
cơ sở dữ liệu xe mất cắp và xe quá thời hạn sử dụng sẽ được cảnh
báo qua hệ thống giám sát này…”. C.BẢN

baoplvn20

Dàn “hung thần” xe ben
phục vụ dự án
tuyến tránh TP Sơn La
Thời gian qua, người dân
trên địa bàn một số địa
phương tại TP Sơn La
(tỉnh Sơn La) như xã Hua
La và người tham gia
giao thông qua địa bàn
này rất bức xúc bởi tình
trạng xe tải trọng lớn
chở đất chạy tốc độ
nhanh, gây ô nhiễm môi
trường, tiềm ẩn nguy cơ
mất an toàn giao thông,
băm nát đường dân sinh.
Nỗi khiếp sợ với người
đi đường
Theo phản ánh của người dân,
mỗi ngày có hàng trăm lượt xe
chở đất trọng tải lớn chạy qua,
phần lớn không phủ bạt, để đất rơi
vãi xuống đường gây bụi mù mịt.
Xe chạy tốc độ cao tiềm ẩn nguy
cơ tai nạn giao thông, bất chấp
việc trên tuyến đường này lượng
người và phương tiện qua lại khá
đông. Đặc biệt vào giờ cao điểm,
lúc học sinh tan học đường đông
nghịt người, nhưng những chiếc
xe chở đất vẫn phóng bạt mạng.
Từ ngày 18 – 20/10/2021, PV
đã đến những khu vực trên để ghi
nhận thực tế. Tại đây, từ sáng sớm,
hàng chục xe tải trọng lớn chở đất

l Dàn xe ben phục vụ dự án tuyến đường tránh TP Sơn La – QL6, thuộc gói
thầu số 21.

lXe chở đất có ngọn dấu hiệu quá tải.

chạy rầm rập trên đường, đến
chiều tối mới dừng. Theo dấu
những chiếc xe chở đất, PV đến
điểm múc đất thuộc khu vực bản
Sàng (Hua La), nơi đang thi công
Dự án tuyến đường tránh TP Sơn
La – QL6, thuộc gói thầu số 21,

nhà thầu Liên doanh Cty CP Đầu
tư Nam – LNVEST – Cty TNHH
Đầu tư & Xây dựng công trình
656. Cũng từ đây, sau khi những
chiếc xe tải này thùng chất đầy đất
thì tiếp tục di chuyển ra tuyến
đường Văn Tiến Dũng rồi chạy
qua bản Kham, bản Mòng (Hua
La) đến các điểm đổ thải.
Gói thầu số 21 được khởi công
từ 1/10/2021, thời gian dự kiến
hoàn thành tháng 12/2022. Dự án
do Tổng cục Đường bộ làm chủ
đầu tư, có tổng vốn đầu tư 240 tỷ
đồng, tổng chiều dài 19,5km, đoạn
qua địa phận huyện Mai Sơn dài
4,5km (qua xã Chiềng Mung), còn
TP Sơn La là 15km (qua các xã

VỤ ÁN CÁN BỘ XÃ LỪA BÁN ĐẤT TẠI BẮC GIANG:

Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
Bà Nguyễn Thị Phi Phượng (ngụ số 6 đường Giáp Hải, phường Xương Giang,
TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có đơn đề nghị làm rõ trách nhiệm của nguyên
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và nguyên Phó phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản” mà bà là bị hại.
Cán bộ xã lừa bán đất
Theo cáo trạng, năm 2005,
Hoàng Hồng Quang đang là
Chủ tịch HĐND xã Xương
Lâm (huyện Lạng Giang) đã tự
viết đơn xin cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (GCN)
lấy tên vợ chồng ông Nguyễn
Văn Minh (cháu bà Nguyễn Thị
Viên) trên thửa đất thuộc thôn
Nam Lễ của ông Nguyễn Văn
Hòa, bà Hoàng Thị Hoa đã
được cấp GCN năm 1994.
Ngày 29/12/2005, UBND
huyện đã cấp GCN mới với thửa
đất trên (thuộc thửa số 89, tờ bản
đồ số 19, diện tích 1.702m2) cho
ông Minh, bà Viên. Đến năm
2013, Quang bán thửa đất này
cho bà Phượng.
Quá trình mua bán, Quang
nói với bà Phượng thửa đất trên
là của mình; ông Minh, bà Viên
chỉ là người đứng tên nhưng
GCN thửa đất đã bị mất. Sau khi
nhận tiền đặt cọc, Quang làm thủ
tục đề nghị cấp lại GCN với thửa

đất đứng tên ông Minh, bà Viên
rồi đưa cho Nguyễn Hoàng Tiến
(cán bộ địa chính xã Xương
Lâm) nhờ làm.
Sau khi được cấp lại GCN
đứng tên ông Minh, bà Viên;
Quang đã bán cho bà Phượng; rồi
bà Phượng đã được cấp GCN
mới với thửa đất.
Năm 2018, chủ đất là ông
Hòa, bà Hoa biết việc bà
Phượng xây dựng trên thửa đất
của mình nên làm đơn khởi
kiện UBND huyện ra tòa. Bản
án phúc thẩm của TAND Cấp
cao tại Hà Nội đã quyết định
tuyên hủy GCN do huyện Lạng
Giang cấp cho bà Phượng.
Trong vụ án này, Tiến được
xác định, năm 2013, khi được
Quang đưa đơn trình báo mất
GCN, đã lập giả một số giấy tờ
để làm thủ tục cấp lại GCN mang
tên ông Minh, bà Viên. Trong khi
đó, Nguyễn Văn Ổn là cán bộ xã
đã ký chứng thực hợp đồng
chuyển nhượng đất với GCN

mang tên ông Minh, bà Viên khi
2 người này không có mặt trực
tiếp. Nguyễn Văn Nghị khi đó là
Phó Chủ tịch xã đã ký xác nhận
việc chứng thực hợp đồng
chuyển nhượng đất không đúng
quy định và trên một số giấy tờ
do Tiến trình để cấp lại GCN
mang tên ông Minh, bà Viên.
Quang bị khởi tố, truy tố về
tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,
Tiến về tội “Giả mạo trong công
tác”, Ổn và Nghị cùng về tội
“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng”.

Có dấu hiệu bỏ lọt
tội phạm?
Bà Phượng cho rằng mua
thửa đất trên ngay tình, hợp pháp,
đã sang tên GCN đúng quy định,
đã tôn tạo, xây dựng các công
trình trên đất, phục vụ công việc
sản xuất kinh doanh. Sự việc xảy
ra đã gây thiệt hại cho bà. Hơn
nữa, trong quá trình điều tra, truy
tố vụ án này còn nhiều tình tiết,

- đờI SốNG
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KHÁNH HÒA:

Án mạng sau khi bị đuổi khỏi
nơi ở nhờ

T
l Đất bám đầy thành xe từ khu vực
múc đất đi ra đường dân sinh.

l Tuyến đường mới nâng cấp đã bị
hư hỏng nặng.

Hua La, Chiềng Cọ, Chiềng Sinh,
Chiềng Cơi).
Bà Hoàng Thị Hương, một hộ
kinh doanh tạp hóa trên tuyến
đường Văn Tiến Dũng bức xúc:
“Gần tháng nay, ngày nào cũng có
đoàn xe tải lớn chở đất chạy trên
tuyến đường này tốc độ rất nhanh,
thùng xe không phủ bạt che chắn
làm rơi vãi đất xuống đường, ngày
nắng thì bụi, ngày mưa đường lầy
lội, trơn trượt khó đi. Thế nhưng,
không thấy ai đến quét dọn đất rơi
vãi hay tưới đường”.
Ông Lò Văn Dương, ngụ bản
Kham (Hua La) cho hay: “Nhà tôi
ở sát đường nên ngày nào cũng
phải tưới đường trước cửa 2 lần
nhưng bụi vẫn bay vào bám dày
đặc đồ đạc trong nhà. Lo nhất là
lúc giờ cao điểm, các cháu học
sinh tan học về, đường đông người
rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn vì
xe chở đất chạy quá nhanh và ẩu.
Người dân dọc 2 bên đường rất
bức xúc nhưng không biết kêu ai
bây giờ”.
Đúng như người dân phản ánh,
PV đã ghi nhận hình ảnh hàng
chục chiếc xe chở đất che đậy sơ
sài, dấu hiệu cơi nới thành thùng,
dấu hiệu quá tải, chạy rầm rầm trên
đường như các xe BKS 22C –
039.9…; 22C – 040.8…; 26C –

058.7…; 26K – 728…; 73C –
030.0…; 98C – 230.9…; 90C –
006.2… Những xe này dán logo
tên CTCP Linh Giang; Cty TNHH
Hoàng Long…

chứng cứ chưa được đánh giá
khách quan, toàn diện, có dấu
hiệu của việc bỏ lọt tội phạm.
Theo đó, quá trình điều tra
xác định bà Nguyễn Ngọc Diệp
(cán bộ Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai - ĐKĐĐ) sau
khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp
lại GCN mang tên ông Minh, bà
Viên đã không ghi ý kiến và ký
xác nhận trên đơn. Việc làm của
bà Diệp chưa thực hiện nhiệm
vụ đầy đủ nhưng CQĐT lại cho
rằng chỉ là để xảy ra sai sót về
thủ tục hành chính.
Ông Dương Văn Thể (nguyên
GĐ Chi nhánh Văn phòng
ĐKĐĐ) là GĐ, người đại diện và
chịu trách nhiệm về toàn bộ kết
quả giải quyết công việc chuyên
môn; khi giải quyết thủ tục cấp,
cấp lại GCN thì cán bộ chuyên
môn có trách nhiệm thẩm tra, ghi
ý kiến và ký đơn đề nghị trình
lãnh đạo Văn phòng xác nhận
giải quyết. Tuy nhiên, tại đơn xin
cấp GCN thửa đất trên trong 115
đơn đề nghị cấp GCN đợt 1 năm
2005 tại xã Xương Lâm đều
không có chữ ký của lãnh đạo
Văn phòng ĐKĐĐ; nhưng vẫn
được UBND huyện ra quyết định
cấp GCN; và tại quyết định cấp
lại GCN thửa đất thì chính ông
Thể là người ký “nháy”.
Việc này thể hiện lãnh đạo
Văn phòng ĐKĐĐ đã duyệt nội
dung của quyết định và được trình
lãnh đạo UBND huyện ký ban

hành. CQĐT xác định hành vi của
ông Thể đã thiếu trách nhiệm
trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng
lại cho rằng chưa đến mức xử lý
về trách nhiệm hình sự.
Với ông Nghiêm Phú Sơn
(nguyên Phó phòng TN&MT
huyện) đã không thực hiện đầy
đủ nhiệm vụ, không phát hiện
trên đơn đề nghị cấp lại GCN
của thửa đất trên không có ý
kiến và chữ ký của cán bộ
chuyên môn và lãnh đạo Văn
phòng ĐKĐĐ. Theo quy định
thì không biết thửa đất có đủ
điều kiện được cấp GCN hay
không, nhưng ông Sơn vẫn ký
xác nhận trên tờ trình đề nghị
UBND huyện cấp lại GCN với
thửa đất.
Dù xác định việc làm của
ông Sơn là thiếu trách nhiệm
trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ nhưng CQĐT lại cho rằng

Địa phương cũng… bó tay
Ông Lò Văn Tươi, Chủ tịch
UBND xã Hua La (TP Sơn La) cho
biết: “Người dân cũng gọi điện phản
ánh về việc xe chở đất gây bụi.
Nhưng quản lý đường như thế nào
là do UBND TP làm cam kết với
đơn vị thi công, nếu đường xảy ra
hỏng hóc thì Cty có trách nhiệm
hoàn trả, còn địa phương chỉ biết thế
thôi. Việc xe đi nhanh, gây bụi,
chúng tôi chỉ nhắc nhở và báo cáo
lên cấp trên để can thiệp, chứ không
đủ thẩm quyền ngăn chặn. Hầu hết
xe tải chở đất chỉ bịt 2 bên cạnh chứ
không bịt hết thùng xe”.
Theo nhiều ý kiến, việc triển
khai Dự án tuyến tránh TP Sơn La
có ý nghĩa quan trọng, hạn chế xe
tải trọng lớn lưu thông qua TP, hạn
chế ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao
thông. Tuy nhiên, quá trình thi
công vận chuyển vật liệu, các đơn
vị không chấp hành các quy định
về an toàn giao thông, bảo vệ môi
trường… là không thể chấp nhận.
Chưa hết, việc xe tải chở đất
trọng tải lớn đã khiến một số vị trí

lKhu đất bà Phượng bị lừa mua.

l Gói thầu số 21 do nhà thầu Liên
doanh Cty CP Đầu tư Nam – LNVEST
– Cty TNHH Đầu tư & Xây dựng công
trình 656 thực hiện.

trên tuyến đường Văn Tiến Dũng
bị lún, nứt vỡ, kết cấu nền đường
hư hỏng… Đây là tuyến đường
dân sinh dẫn lên hồ chứa nước bản
Mòng mới được nâng cấp, vừa bàn
giao tháng 4/2021, đang trong thời
gian bảo hành, quy định trọng tải
chỉ có 13 tấn. Nhiều ý kiến đề nghị
ngành chức năng cần vào cuộc xử
lý, bảo đảm quyền lợi chủ đầu tư,
giữ gìn bảo vệ tuyến đường, tránh
gây lãng phí ngân sách.
Được biết, hiện trên địa bàn TP
Sơn La có nhiều công trình, dự án
đang thi công xây dựng, mật độ xe
chở vật liệu chạy trên đường
nhiều, nhất là xe chở đất. Song một
số đơn vị, doanh nghiệp sử dụng
xe tải trọng lớn có dấu hiệu quá
khổ, quá tải, không có biện pháp
che chắn vật liệu cẩn thận, làm rơi
vãi ra đường, gây mất an toàn, ảnh
hưởng mỹ quan đô thị.
Thêm một vấn đề, hiện trên địa
bàn TP Sơn La chưa có mỏ đất nào
được cấp phép, thậm chí các điểm
múc đất chưa có biên bản xác định
mỏ đất, chưa có báo cáo ĐTM,
chưa được cấp quyền khai thác…
Khi triển khai thực hiện một số dự
án, các doanh nghiệp lấy đất của
dân để san lấp, đắp mặt bằng tận
dụng, dấu hiệu vi phạm pháp luật.
LÝ CÔNG
đây là sai phạm về thủ tục hành
chính, chưa đến mức xử lý hình
sự, chỉ kiến nghị huyện Lạng
Giang “chấn chỉnh”.
Theo bà Phượng, chính việc
làm trái luật của các cán bộ
trong cấp GCN với thửa đất này
là một trong những nguyên nhân
gây thiệt cho bà. “Sai phạm có
dấu hiệu hình sự nhưng hành vi
của bà Diệp, ông Nghiêm, ông
Sơn không bị xử lý trách nhiệm
hình sự là chưa thỏa đáng”, bà
Phượng nói.
Dự kiến ngày 26/10, vụ án
được TAND huyện Lạng Giang
đưa ra xét xử, bà Phượng tin
tưởng các tình tiết, chứng cứ của
của vụ án sẽ được xem xét
khách quan, toàn diện; đồng
thời làm rõ vai trò, trách nhiệm
của bà Diệp, ông Nghiêm, ông
Sơn trong vụ này.
TRUNG THỨ

AND tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa đưa bị cáo Nguyễn
Thanh Hòa (SN 2000, quê Chợ Mới, An Giang) ra xét xử về tội
Giết người.
Theo cáo trạng, chị Huỳnh Thị Kim Loan và Hòa là chị em họ. Chị
Loan cho Hòa ở nhờ tại nhà trên đường Bạch Đằng, Nha Trang. Do
mâu thuẫn nên Loan không cho Hòa ở và đuổi ra khỏi nhà.
Khoảng 12h ngày 24/8/2020, Hòa thuê xe taxi quay lại nhà chị
Loan. Lúc này, trong nhà có chị Loan, con chị Loan và cha của Hòa.
Chủ nhà ra mở cửa thì Hòa chạy vào nhà bếp lấy cây kéo kim loại xông
đến định đâm, chị Loan bỏ chạy qua khách sạn ở gần nhà trốn.
Đến khoảng 12h45 cùng ngày, Hòa tiếp tục quay lại. Chị Loan thấy
Hòa thì bỏ chạy vào phòng trên tầng 1 rồi khóa cửa. Hòa dùng một ấm
trà đập vỡ cửa kính, mở cửa vào phòng rồi dùng kéo bằng tay phải vung
nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, ngực nạn nhân. Chị Loan bỏ chạy,
Hòa cầm kéo đuổi theo thì bị Công an phường Tân Lập bắt giữ. Nạn
nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, bị thương tật 27%.
Tại phiên xử vừa qua, do vắng mặt một số nhân chứng nên Tòa đã
hoãn xử. HOÀNG VĂN

BÌNH ĐỊNH:

Khởi tố 3 tài xế dùng giấy tờ giả để
trốn phí đường bộ

C

ông an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với
Ngô Vũ Luân (SN 1985), Lê Quốc Vệ (SN 1984) và Lê Thành
Trung (SN 1986) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ
chức. Cả 3 đối tượng này là nhân viên hợp đồng lái xe của Cục Quản
lý thị trường (QLTT) Bình Định.
Theo điều tra, từ năm 2019 - 2021, Luân, Vệ và Trung đã sử dụng
vé thu phí đường bộ giả để đi qua các trạm thu phí Nam - Bắc Bình
Định. Các đối tượng sử dụng vé giả nêu trên cho các ô tô của Cục QLTT
Bình Định, gồm ôtô BKS 77A-003.04; hai xe của Đội QLTT số 1
(thuộc Cục QLTT Bình Định) để lưu thông qua các trạm thu phí nhằm
không trả phí đường bộ. Riêng ôtô BKS 77A-003.04 (để phục vụ lãnh
đạo Cục QLTT Bình Định) đã được các đối tượng làm giả thẻ công vụ
từ 2018.
Công an tỉnh Bình Định xác định, việc các đối tượng Luân, Vệ,
Trung sử dụng vé thu phí đường bộ giả để đi qua các trạm thu phí Nam
- Bắc Bình Định đã gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.
HOÀNG NGỌC

THÁI BÌNH:

“Con nuôi” Đường “Nhuệ” tiếp tục
hầu tòa

D

ự kiến hôm nay (25/10), TAND tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên sơ
thẩm xét xử bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “Trắng”, 26 tuổi,
“con nuôi” Đường “Nhuệ”, ngụ xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh
Thái Bình) cùng 5 đồng phạm bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, đầu năm 2018, anh Trần Văn Thuân (34 tuổi) và
anh Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi, cùng là lái xe ở tỉnh Thái Bình) xảy ra
mâu thuẫn trong việc đón trả khách tuyến Hà Nội - Thái Bình và chiều
ngược lại. Anh Thuân sau đó nhờ Tiến tới gặp anh Hoàng “đề nghị”
thay đổi khung giờ đón trả khách trên tuyến.
Trong tháng 4 và 5/2018, Tiến cùng Phạm Văn Sáng (30 tuổi, quê
Thái Bình) hai lần tới gặp anh Hoàng. Trong cả hai lần gặp, đôi bên có
lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát nhưng chưa đánh nhau.
Chiều tối 22/5/2018, sau khi biết anh Hoàng vẫn không thay đổi
khung giờ chạy xe, Tiến và Sáng cùng 4 thanh niên khác mang hung
khí tới gặp anh Hoàng tại nhà riêng. Khi anh Hoàng vừa mở cổng thì
bị một thanh niên trong nhóm Tiến vung dao chém vào cổ tay. Anh
Hoàng bỏ chạy vào nhà thì bị Tiến cùng một thanh niên khác đuổi theo,
chém nhiều nhát vào chân, tay. Gây án xong, Tiến cùng đồng bọn rời
khỏi hiện trường.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã thụ lý
vụ việc và yêu cầu anh Hoàng giám định tỷ lệ thương tích nhưng anh
Hoàng từ chối. Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ
án hình sự và xử phạt hành chính hai người trong nhóm Tiến về hành
vi xâm phạm sức khỏe của người khác.
Ngày 4/5/2020, anh Hoàng có đơn gửi CQĐT VKSND Tối cao đề
nghị xử lý việc anh bị nhóm Tiến hành hung gây thương tích theo quy
định pháp luật. Theo bệnh án điều trị, việc nhóm Tiến hành hung anh
Hoàng khiến anh này bị đứt cơ cánh, cẳng tay trái; đứt gân gấp cổ tay
trụ; đứt gân ngón tay cùng nhiều chấn thương khác. Kết quả giám định
xác định, anh Hoàng bị tổn hại 44% sức khỏe.
Trước khi hầu tòa trong vụ án này, Tiến đã bị tuyên phạt 4 năm
tù về hai tội: Cố ý gây thương tích và Xâm phạm chỗ ở của công
dân. Ngoài ra, Tiến đang bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản liên
quan tới vụ án ăn chặn tiền hỏa táng cùng vợ chồng Đường “Nhuệ”
tại Thái Bình. NGUYỄN HÀ
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HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN THEO NGHỊ QUYẾT 406:

Ngân sách sẽ giảm thu gần
20 nghìn tỷ đồng
Theo Bộ Tài chính, để triển
khai Nghị quyết 406/NQUBTVQH15 (Nghị quyết
406) ngày 19/10/2021 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
về ban hành một số giải
pháp nhằm hỗ trợ doanh
nghiệp, người dân chịu tác
động của dịch Covid-19,
ngân sách nhà nước sẽ giảm
thu gần 20 nghìn tỷ đồng...
Nhiều chính sách lần đầu được
áp dụng
Nghị quyết 406 đưa ra 4 giải pháp:
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN); Miễn thuế thu nhập cá nhân,
thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các loại
thuế khác phải nộp; Giảm thuế GTGT
đối với một số dịch vụ; Và miễn tiền
chậm nộp. Cụ thể:
Một là, giảm 30% số thuế TNDN
phải nộp của năm 2021 đối với trường
hợp người nộp thuế theo quy định của
Luật Thuế TNDN có doanh thu năm
2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh
thu năm 2021 giảm so với doanh thu
năm 2019. Trong đó, không áp dụng
tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so
với doanh thu năm 2019 đối với trường
hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp
nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính
thuế năm 2020, năm 2021.
Hai là, miễn thuế thu nhập cá nhân,
thuế GTGT và các loại thuế khác phải
nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất,
kinh doanh của các tháng trong quý IIIIV/2021 đối với hộ cá nhân có hoạt
động sản xuất, kinh doanh tại các địa
bàn cấp huyện chịu tác động của dịch
Covid-19 trong năm 2021 do Chủ tịch
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương quyết định. Không áp
dụng việc miễn thuế đối với các khoản
thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản
phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm
và dịch vụ nội dung thông tin số về giải
trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số,
nhạc số; quảng cáo số.
Ba là, giảm thuế GTGT kể từ ngày
01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021
đối với các hàng hóa, dịch vụ sau: Dịch
vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải
đường thủy, vận tải hàng không, vận tải
đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch
vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du
lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch
vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ
chức tua du lịch; sản phẩm và dịch vụ
xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất
chương trình truyền hình, ghi âm và
xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật

lBộ Tài chính sẽ có hướng dẫn để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí;
dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng
và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ
thể thao, vui chơi và giải trí. (Phần
mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ
sản xuất, kinh doanh theo hình thức
trực tuyến không được áp dụng quy
định này).
Tùy thuộc vào phương pháp tính
thuế, mức giảm thuế GTGT được áp
dụng như sau: Đối với doanh nghiệp
(DN), tổ chức tính thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại
khoản này được giảm 30% mức thuế
suất thuế GTGT; Đối với DN, tổ chức
tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ
lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại
khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ
% để tính thuế GTGT.
Bốn là, miễn tiền chậm nộp phát
sinh trong năm 2020 - 2021 của các
khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất đối với DN, tổ chức (bao
gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh
doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020 và
không áp dụng quy định tại khoản này
đối với các trường hợp đã nộp tiền
chậm nộp.
Bộ Tài chính cho biết, trong 4 giải
pháp trên có 3 giải pháp sau lần đầu
tiên được áp dụng kể từ khi dịch
Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam.

Tạo thuận lợi nhất cho người
nộp thuế
Bộ Tài chính ước tính, việc thực
hiện 4 giải pháp trên có thể làm giảm
thu ngân sách nhà nước (NSNN)
khoảng gần 20 nghìn tỷ đồng. Như vậy,
cùng với nhóm giải pháp gia hạn, miễn,
giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã
ban hành (hơn 118 nghìn tỷ đồng), tính
chung các giải pháp đã được Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH),

Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền,
số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ
hỗ trợ cho DN, người dân năm 2021
khoảng 138 nghìn tỷ đồng.
Để khắc phục và bù đắp các tác
động đến thu NSNN trong ngắn hạn
cũng như đảm bảo sự chủ động trong
điều hành dự toán NSNN, Bộ Tài chính
sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên
quan và địa phương chú trọng chỉ đạo
thực hiện và triển khai hiệu quả các luật
thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ
thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành
chính thuế; đồng thời quyết liệt công
tác quản lý thu NSNN, tập trung triển
khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm
giải pháp quản lý thu, chống thất thu,
chuyển giá, trốn thuế. Bộ Tài chính sẽ
tiếp tục bám sát tình hình thực tế để kịp
thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm
quyền các giải pháp tiếp theo...
Nghị quyết 406 có hiệu lực thi hành
kể từ ngày ký (19/10/2021). Nghị quyết
cũng nêu rõ Chính phủ có trách nhiệm
triển khai để người tiêu dùng được thụ
hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT,
đồng thời UBTVQH giao Chính phủ
tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp
theo thẩm quyền để hỗ trợ DN, tổ chức
giảm chi phí đầu vào; nghiên cứu
phương án hỗ trợ thuế TNDN dựa trên
chi phí lao động, phương án sử dụng
ngân sách cấp bù lãi suất tiền vay cho
DN, tổ chức bị ảnh hưởng nặng bởi
dịch Covid-19 để phục hồi sản xuất,
kinh doanh.
Hiện Bộ Tài chính đã xây dựng
và hoàn thiện dự thảo Nghị định của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Nghị quyết để trình Chính phủ ban
hành ngay trong thời gian tới theo
nguyên tắc minh bạch, dễ thực hiện,
hạn chế tối đa thủ tục hành chính, tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho người
nộp thuế.
LINH LINH

Quảng Ninh khởi công dự án bến cảng hơn 2.000 tỷ đồng

N

gày 24/10, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khởi công dự
án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) tại thành
phố Móng Cái với tổng vốn đầu tư 2.248,50 tỷ đồng, do
Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh làm chủ đầu tư.
Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh thuộc cảng biển Quảng
Ninh nằm trong nhóm cảng biển số 1, Quy hoạch tổng thể
phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021.

Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh được triển khai sẽ góp phần
đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch
vụ cảng biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Từ đó
thúc đẩy hoạt động logistics, xuất nhập khẩu, giao thương
quốc tế thông qua hệ thống cảng biển của tỉnh Quảng Ninh,
khớp nối hợp lý hạ tầng kỹ thuật trong Khu kinh tế cửa khẩu
Móng Cái. Dự kiến, Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh sẽ hoàn
thành và đi vào hoạt động sau 36 tháng kể từ ngày nhà đầu
tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. V.TÂN

TIN TứC

13 Hiệp hội tiếp tục đề nghị
một cuộc họp về 7 nhóm
vấn đề môi trường

S

au buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường ngày 18/10/2021, cuối tuần qua,
13 hiệp hội, hội ngành hàng đã gửi thư bày tỏ
mong muốn Bộ trưởng chủ trì thêm một cuộc họp
giữa Ban soạn thảo và các hiệp hội để hoàn thiện
tốt nhất Dự thảo như chỉ đạo của Bộ trưởng.
Trong thư gửi Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ
trưởng Võ Tuấn Nhân, các Hiệp hội cám ơn Bộ trưởng
đã có những tiếp thu và chỉ đạo hoàn thiện sửa đổi 7
nhóm vấn đề trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật
Bảo vệ môi trường cho 4 nội dung lớn (cấp phép, quan
trắc, thủ tục hành chính và trách nhiệm mở rộng) tại
cuộc họp với các hiệp hội sáng 18/10.
“Các hiệp hội luôn ủng hộ và cam kết việc tuân thủ
pháp luật bảo vệ môi trường, phát triển bền vững để
các ngành hàng không chỉ hội nhập tốt hơn, cải thiện
môi trường sống tốt hơn mà còn là điều kiện sinh tồn
cho các thế hệ tương lai” - các hiệp hội khẳng định.
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng trong cuộc họp sáng
18/10, mặc dù thời gian rất gấp rút nhưng đã có 5 đại
diện của các hiệp hội tham gia làm việc trực tiếp với
Ban soạn thảo ngay vào buổi chiều cùng ngày.
Tại buổi làm việc, các bên đã tạm nhất trí được
về hướng thực hiện một số vấn đề theo chỉ đạo của
Bộ trưởng, chờ Ban soạn thảo đưa ra phương án cụ
thể để rà soát chi tiết, nhưng cũng còn 7 vấn đề các
hiệp hội cho rằng Ban soạn thảo chưa thực hiện ý
kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.
Vì tầm quan trọng của Dự thảo liên quan đến mục
tiêu phát triển bền vững của quốc gia, các hiệp hội
đề nghị Bộ trưởng và Thứ trưởng chỉ đạo Ban soạn
thảo hoàn thiện đầy đủ Dự thảo theo đúng những nội
dung đã được Bộ trưởng tiếp thu và chỉ đạo tại cuộc
họp sáng 18/10. Đồng thời trân trọng đề nghị Bộ
trưởng chủ trì thêm một cuộc họp giữa Ban soạn thảo
và các hiệp hội để hoàn thiện tốt nhất Dự thảo như
chỉ đạo của Bộ trưởng. THANH THANH

Đề xuất mở lại đường bay
quốc tế trong quý IV/2021

C

ục Hàng không Việt Nam vừa lên kế hoạch mở
lại đường bay quốc tế với 4 giai đoạn. Nếu được
phê duyệt, kế hoạch sẽ triển khai ngay trong quý
IV/2021. Giai đoạn 1, Cục Hàng không đề xuất tái
khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ.
Các hãng hàng không Việt Nam khôi phục các
chuyến bay trọn gói (combo) cho các đối tượng là
công dân Việt Nam song song với việc tổ chức
chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến
một số địa phương (Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng
Ninh...). Dự kiến các chuyến bay này sẽ được mở tại
các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung
Quốc), Singapore, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức,
Nga, Australia và các thị trường khác khi có nhu cầu
luân chuyển lao động.
Cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay gồm Vân
Đồn, Đà Nẵng, Cam Ranh và các cảng hàng không
khác (trên cơ sở đồng ý của UBND các tỉnh/thành
phố có điều kiện tiếp nhận hành khách đến từ các
cảng hàng không trên). Tần suất khai thác được quyết
định theo năng lực tiếp nhận cách ly của địa phương,
chỉ được cấp phép bay sau khi phương án tiếp nhận
cách ly được địa phương thống nhất.
Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022), Cục Hàng không
đề xuất thí điểm các chuyến bay thường lệ chỉ chở
khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin
phòng Covid-19 hoặc có xác nhận khỏi bệnh Covid19 vào Việt Nam mà không yêu cầu có văn bản đồng
ý cho vào Việt Nam của các cơ quan chức năng (trừ
các yêu cầu về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế).
T.TRUNG
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Chuẩn bị hàng hóa phục vụ
Tết Nguyên đán
Các bộ, ngành, địa phương
đang triển khai đồng bộ các
giải pháp bảo đảm không đứt
gãy chuỗi sản xuất, bảo đảm
đáp ứng đầy đủ hàng hóa
phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ
trong nước và chế biến, xuất
khẩu trong mọi tình huống,
đặc biệt là các tháng cuối
năm và dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022.
Trong giai đoạn hiện nay, ngoài
công việc thường trực được giao, các tổ
công tác đặc biệt tại 3 miền Bắc - Trung
- Nam của Bộ Công Thương gần như
bám sát diễn biến thị trường, kết nối
cung - cầu và nhu cầu hàng hóa thiết
yếu của các tỉnh, thành phố. Tổ công tác
đã và đang phối hợp với các địa phương
triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng hóa
nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân
trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
Một trong những nhiệm vụ trọng
tâm mà Tổ này đang thực hiện là gấp
rút từng bước mở lại các chợ, trung tâm
thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích,
các cơ sở, hộ kinh doanh, với điều kiện
đảm bảo các biện pháp phòng, chống
dịch nhằm tạo môi trường cho kinh
doanh, tiêu thụ hàng hóa, từ đó thúc đẩy
phát triển sản xuất. Ngoài ra còn triển
khai các chương trình bình ổn, kích cầu
như triển khai thực hiện Chỉ thị tổ chức
đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán
năm 2022, Kế hoạch thực hiện chương
trình bình ổn thị trường năm 2021 dịp
Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2022,
chương trình “Tháng khuyến mại tập
trung quốc gia”.
Trong báo cáo của Sở Công
Thương Hà Nội, Sở này đã ban hành
kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
trên địa bàn thành phố. Theo đó, tổng
giá trị hàng Tết sẽ đáp ứng đủ nhu cầu
của khoảng 10,33 triệu người hiện
đang sinh sống, làm việc, học tập tại
đây. Nhóm các mặt hàng cần bảo đảm
cung - cầu trong dịp Tết gắn với công
tác phòng, chống dịch gồm: mặt hàng
tiêu dùng thiết yếu (như gạo, thịt bò,

l Đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cho Tết Nguyên đán.

thịt lợn, thịt gà, thủy hải sản, trứng gà,
vịt, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây
tươi); các mặt hàng có nhu cầu cao
trong dịp Tết như nông - lâm sản khô
(măng, miến, mộc nhĩ…), bánh mứt
kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi,
cây cảnh, xăng dầu, may mặc, điện
máy... và các mặt hàng phục vụ phòng,
chống dịch.
Hiện kênh bán hàng trên địa bàn
Thủ đô khá đa dạng, sẵn sàng phục vụ
người tiêu dùng với đủ các hình thức
từ trực tuyến đến truyền thống. Đáng
chú ý, Sở này khẳng định, trong trường
hợp cần thiết (khi xảy ra dịch bệnh trên
địa bàn), có thể sử dụng 2.500 địa điểm
tại các quận, huyện sẵn sàng bố trí làm
kho và điểm bán hàng lưu động; các
điểm trung chuyển hàng hóa đã dự
kiến; chuyển các địa điểm bán các mặt
hàng không thiết yếu (siêu thị, cửa
hàng, nhà hàng) sang bán hàng hóa
thiết yếu…
Nhận định diễn biến dịch Covid-19
trên địa bàn còn phức tạp, trong dịp Tết
2022, hoạt động mua sắm hàng hoá tại
các điểm kinh doanh sẽ thu hút đông
người dân mua sắm, tiềm ẩn nguy cơ
bùng phát dịch, Sở Công Thương Hà
Nội yêu cầu các đơn vị phân phối, cung
ứng hàng hóa, vừa phải bảo đảm nguồn
cung các mặt hàng lương thực, thực

phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu
dùng của người dân dịp Tết vừa phải
chuẩn bị phương án bảo đảm hàng hóa
sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19
trên địa bàn theo các cấp độ diễn biến
của dịch.
Tại TP Hồ Chí Minh, các chợ
truyền thống cũng đang dần khôi phục
trở lại trong điều kiện hậu giãn cách xã
hội và bình thường mới. Theo đánh giá
của Sở Công Thương TP, sự phục hồi
dần của kênh phân phối truyền thống
đã góp phần quan trọng trong việc bình
ổn giá các mặt hàng rau củ, trái cây...
về mức hợp lý hơn so với giai đoạn TP
Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành phố
khu vực phía Nam áp dụng giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Hiện
lượng hàng hóa nông sản, thực phẩm
tập kết về điểm trung chuyển ở 3 chợ
đầu mối cũng đang tăng dần, đảm bảo
đáp ứng yêu cầu của người dân, đặc
biệt vào giai đoạn Tết Dương lịch và
Tết Nguyên đán sắp tới.
Nhiều địa phương khác trong cả
nước cũng đã ban hành Kế hoạch thực
hiện chương trình bình ổn thị trường
các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn năm
2021, Tết Nguyên đán năm 2022 và
cũng đã chuẩn bị kịch bản, sẵn sàng
ứng phó với các tình huống dịch bệnh.
NHẬT THU

Thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện

B

ộ Công Thương và Tập đoàn Điện
lực Việt Nam (EVN) vừa đưa ra
một số giải pháp chính nhằm đảm bảo
cung cấp điện trong điều kiện khủng
hoảng năng lượng đang diễn tiến ngày
càng nặng ở nhiều quốc gia trên toàn
thế giới. Trước mắt, trong năm 2022,
dự kiến tổng công suất nguồn mới bổ
sung đạt 3164MW (bao gồm 1930MW
nhiệt điện, 1244MW thủy điện, trong
đó 1132MW thủy điện nhỏ). Ngoài ra,
Bộ Công Thương đang chỉ đạo Tập
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tập
trung toàn lực, thúc đẩy Dự án nhiệt
điện Thái Bình 2 (1200MW) phấn đấu
hòa lưới điện tổ máy số 1 vào tháng
5/2022.
Tiếp theo đó, thực hiện rà soát các
dự án điện đang xây dựng và đưa vào
vận hành trong giai đoạn 2021-2025,
đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo
tiến độ đã đề ra, chủ động tháo gỡ các

khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây
dựng và vận hành các công trình nguồn
và lưới điện. Đặc biệt lưu ý rà soát các
dự án có khả năng đẩy sớm tiến độ xây
dựng và đưa vào vận hành để bổ sung
khả năng cấp điện sớm trong giai đoạn
từ nay đến năm 2025. Đồng thời chỉ
đạo EVN nghiên cứu thêm các giải
pháp nhằm vận hành an toàn hệ thống
điện, nhất là trong điều kiện tỷ lệ nguồn
điện năng lượng tái tạo ở mức cao.
Trước mắt sẽ rà soát trước các công
trình thuộc khu vực miền Bắc để chống
thiếu nguồn.
Ngoài ra, EVN sẽ khẩn trương triển
khai xây dựng các đường dây, trạm biến
áp giải tỏa công suất các dự án hiện hữu,
nhất là các dự án năng lượng tái tạo. Bộ
Công Thương sẽ tổ chức rà soát, chỉ đạo
EVN đẩy nhanh tiến độ tất cả các công
trình lưới điện đảm bảo việc giải tỏa
công suất các nguồn điện đã xây dựng,

trong đó có các nguồn điện từ năng
lượng tái tạo với mục tiêu không để các
nguồn điện đã xây dựng bị hạn chế công
suất do quá tải.
Đáng chú ý, Bộ Công Thương chỉ
đạo EVN và các đơn vị thành viên làm
việc với các khách hàng có nguồn điện
dự phòng chuẩn bị sẵn sàng vận hành
để bổ sung nguồn cung cấp điện trong
trường hợp bất lợi không nhận được
điện từ hệ thống. Đồng thời xây dựng
và đề xuất cơ chế cho chương trình
điều chỉnh phụ tải điện, bố trí lịch sửa
chữa nguồn điện phù hợp, sử dụng tiết
kiệm nguồn nước thủy điện, nâng cao
khả dụng các nguồn điện nhất là vào
cao điểm mùa khô ở miền Bắc…
Một giải pháp khác cũng được thực
hiện là yêu cầu EVN đẩy nhanh tiến độ
đàm phán, ký kết và triển khai thực
hiện các hợp đồng nhập khẩu điện từ
Trung Quốc, Lào. HOÀNG TÚ
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Hà Nội mong muốn kết nối
tiêu thụ nông sản với
các địa phương

T

ại Diễn đàn trực tuyến “Chia sẻ thông tin, kết
nối giao thương nông, lâm, thủy sản giữa Hà
Nội và các tỉnh, thành phố” do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND TP Hà
Nội và UBND 40 tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức
cuối tuần qua, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ
tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện sản phẩm
hàng hóa thiết yếu Hà Nội tự sản xuất và cung ứng
chỉ đáp ứng từ 30-65% nhu cầu… Do đó, Hà Nội
mong muốn được giao thương, kết nối tiêu thụ sản
phẩm nông sản chất lượng với các địa phương.
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng cho biết,
trong 10 tháng đầu năm 2021, kênh phân phối, siêu
thị, chuỗi thực phẩm Hà Nội hỗ trợ kết nối tiêu thụ
lượng hàng từ các tỉnh, thành phố trên 220.000 tấn.
Nhiều sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố đã
được kết nối đưa vào 35 điểm giới thiệu bán sản
phẩm OCOP của TP Hà Nội; các đơn vị cũng đẩy
mạnh bán hàng hóa thiết yếu qua các website
thương mại điện tử, hotline doanh nghiệp...
Thông tin cụ thể hơn, bà Trần Thị Phương Lan
- Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho
biết, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thiết yếu phục vụ
10,3 triệu người dân sinh sống, học tập, làm việc
trên địa bàn Hà Nội một tháng như sau: Gạo 92.970
tấn (khả năng tự cung ứng 56.338 tấn, đáp ứng
65,6% nhu cầu); thịt lợn hơi 18.594 tấn (khả năng
tự cung ứng 17.500 tấn, đáp ứng 94,1% nhu cầu);
thịt bò 5.350 tấn (khả năng tự cung ứng 1.032 tấn,
đáp ứng 19,3% nhu cầu); thịt gia cầm 6.198 tấn
(khả năng tự cung ứng 10.671 tấn).
Bên cạnh đó, người dân Thủ đô có nhu cầu sử
dụng khoảng 5.350 tấn thủy, hải sản (khả năng tự
cung ứng 10.350 tấn, chủ yếu là thủy sản nước
ngọt, các mặt hàng thủy sản nước lợ và nước mặn
nhập từ các tỉnh 2.000 tấn/tháng); thực phẩm chế
biến 5.165 tấn (khả năng tự cung ứng 1.000 tấn,
đáp ứng 19% nhu cầu); rau củ 103.300 tấn (khả
năng tự cung ứng 67.299 tấn, đáp ứng 65,1% nhu
cầu); trái cây 52.000 tấn (khả năng tự cung ứng
15.000 tấn, đáp ứng 28,8% nhu cầu); trứng gia cầm
123,9 triệu quả (khả năng tự cung ứng 117 triệu
quả, đáp ứng 94,2% nhu cầu).
Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, một
số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, gia cầm, thủy
cầm, thủy, hải sản hiện nay giá xuống quá thấp,
người dân không mặn mà tái đàn, do đó dự báo
nguồn cung các sản phẩm này sẽ khó khăn trong
dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cũng bày
tỏ mong muốn Sở NN&PTNT các tỉnh, thành
phối hợp với Hà Nội để triển khai kế hoạch phục
vụ Tết và triển khai kết nối cung - cầu nông sản;
giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông
sản, thực phẩm theo tiêu chuẩn để đưa vào các
kênh phân phối trên địa bàn Hà Nội. “Hà Nội sẵn
sàng phối hợp để kết nối nông sản của các tỉnh,
thành phố trên cả nước với các kênh siêu thị
nước ngoài như MM Mega Maket, BigC, Aeon
Mail... Đồng thời, quảng bá nông sản, thực phẩm
an toàn trên 600 trang website thương mại điện
tử và sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh xuất
khẩu” - bà Lan chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn
Mạnh Quyền, trong thời gian tới, nhằm tiếp tục
triển khai các hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn các
tỉnh, thành phố tại thị trường Hà Nội, TP Hà Nội
sẽ nghiên cứu, triển khai các chương trình, sự kiện
xúc tiến thương mại thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố...
Tại Diễn đàn, các địa phương đã chia sẻ những
sản phẩm nông - thủy sản tiềm năng của địa
phương, đồng thời đề nghị Hà Nội có cơ chế trao
đổi thông tin với các địa phương (nhu cầu từng mặt
hàng, thời điểm, giá…) để các địa phương chủ
động chỉ đạo sản xuất, cung ứng theo yêu cầu cho
Hà Nội, đảm bảo chất lượng an toàn sản phẩm.
Ngay tại Diễn đàn, Tổ công tác đã kết nối được hơn
30 giao dịch và nhiều doanh nghiệp thu mua, nhà
phân phối đã tìm được nguồn cung ứng tiềm năng.
MY MY
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Theo Báo cáo của Bộ
Công an, trong 9 tháng
đầu năm 2021, toàn
quốc đã xảy ra 31.452
vụ phạm tội về trật tự xã
hội. Lực lượng công an
toàn quốc đã điều tra,
làm rõ 26.587 vụ phạm
tội về trật tự xã hội, bắt
56.382 đối tượng, triệt
phá 1.225 băng, nhóm
tội phạm…

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

banbandocplvn2019@gmail.com

DỰ BÁO TỘI PHẠM GIA TĂNG SAU GỠ BỎ GIÃN CÁCH:

Bộ Công an triển khai quyết liệt
4 biện pháp phòng ngừa, đấu tranh

6 nguyên nhân
Trả lời báo chí, Thiếu tướng
Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh
Văn phòng Bộ Công an cho biết,
Bộ dự báo tình trạng tội phạm sẽ
gia tăng sau thời gian nhiều địa
phương gỡ bỏ giãn cách, xuất phát
từ 6 nguyên nhân.
Thứ nhất, do những dồn nén
do tác động của việc giãn cách xã
hội lâu ngày cùng với những
thiếu sót trong thực hiện chủ
trương, chính sách có thể xảy ra
nhiều hơn các vụ chống đối,
chống người thi hành công vụ,
gây rối trật tự công cộng.
Thứ hai, nhóm tội phạm
chiếm đoạt tài sản, hoạt động “tín
dụng đen”, tội phạm do mâu
thuẫn xã hội vẫn chiếm tỷ lệ chủ
yếu, đặc biệt là sau khi nới lỏng
giãn cách thì các đối tượng này
sẽ hoạt động mạnh nhằm “bù
đắp” lại các lợi ích, thu nhập
phục vụ nhu cầu cá nhân.
Thứ ba, nhóm tội phạm lợi
dụng chính sách phòng, chống
dịch Covid-19 để trục lợi, nhóm
lợi dụng các chính sách phục hồi,
phát triển kinh tế, an sinh xã hội
sau đại dịch để phạm tội về kinh
tế, tham nhũng. Bên cạnh đó cũng
nảy sinh tội phạm lừa đảo, chiếm
dụng vốn, các hình thức thông
đồng, móc ngoặc để “đáo nợ”
ngân hàng, gây nguy cơ thất thoát
tài sản; tái diễn tình trạng buôn lậu,
gian lận thương mại, hàng giả.
Thứ tư, một số vấn đề bức xúc
về môi trường sẽ tiếp tục diễn ra
gay gắt hơn do doanh nghiệp khó
khăn nên sẽ cắt giảm các chi phí
về bảo vệ môi trường; giải quyết
vấn đề môi trường sau dịch
bệnh, khai thác tài nguyên cho
các công trình xây dựng, khai
thác cát, tập kết bến bãi, kinh
doanh khoáng sản sau giãn

l Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên,
Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.
(Ảnh: VGP/Giang Oanh)

lCông an ra quân trấn áp tội phạm.

cách, an toàn thực phẩm dịp Tết
Nguyên đán và đầu xuân.
Thứ năm, tội phạm ma túy
trong khi thực hiện giãn cách xã
hội vẫn tiếp tục hoạt động mạnh,
nguy cơ gia tăng sau đại dịch là rất
lớn do hiện nay “nguồn cung” bên
ngoài dư thừa, tội phạm ma túy
bên kia biên giới luôn sẵn sàng vận
chuyển vào nội địa khi có điều
kiện, làm gia tăng sử dụng ma túy
trái phép trong nước.
Thứ sáu, các vi phạm trên
không gian mạng và tội phạm sử
dụng công nghệ cao đã, đang và
tiếp tục là những thách thức lớn
trong bối cảnh Cách mạng 4.0 và
đại dịch Covid-19.

4 biện pháp phòng ngừa,
đấu tranh
Trước tình hình trên, Thiếu
tướng Tuyên cho biết, Bộ Công an
đã chủ động triển khai đồng bộ,
quyết liệt 4 biện pháp phòng ngừa,
đấu tranh.
Cụ thể là tham mưu Bộ Chính
trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận
13-KL/TW ngày 16/8/2021 tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW
ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị
khóa X về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng với công tác phòng,
chống tội phạm trong tình hình

Mô hình “Nhóm Liên gia
tự quản” về an ninh, trật tự

T

ừ 2008, mô hình “Nhóm
Liên gia tự quản” về an
ninh, trật tự được xây dựng thí
điểm ở Sơn La với 440 nhóm tại
4 địa bàn trọng điểm đã đạt
được hiệu quả nhất định. Ngày
26/2/2010, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Sơn La ban hành Chỉ
thị 46-CT/TU “tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với
phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc trong tình hình
mới”, trọng tâm triển khai
nhân rộng mô hình “Nhóm
Liên gia tự quản” về an ninh,
trật tự gắn với phòng, chống
tội phạm, phòng chống ma túy,

giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở.
“Nhóm Liên gia tự quản”
được xây dựng trên cơ sở các
nhóm gia đình trong thôn, bản,
khu phố (từ 15-20 hộ). Hoạt động
chính là tuyên truyền, vận động
nhân dân chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và các
quy định của địa phương; tham
gia giải quyết mâu thuẫn trong
nội bộ ngay tại khu dân cư; vận
động nhân dân tích cực phòng,
chống tội phạm và tệ nạn ma túy;
cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người
chấp hành xong án phạt tù, người
sau cai nghiện tái hòa nhập cộng

mới; tham mưu Quốc hội ban
hành Luật Phòng, chống ma túy,
đề xuất sửa đổi Bộ luật Tố tụng
Hình sự; tham mưu Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ ban hành
các Chương trình phòng, chống tội
phạm… nhằm phát huy sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị
và toàn dân tham gia phòng,
chống tội phạm.
Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó
khăn về mặt pháp luật để phòng
ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật và tội
phạm liên quan phòng, chống
dịch. Trong đó tập trung triển khai
Công điện số 1118 của Thủ tướng
về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng
chống cháy, nổ và xử lý vi phạm
trong phòng, chống dịch; điều tra
xử lý theo thủ tục rút gọn với tội
phạm chống người thi hành công
vụ, nhất là lực lượng phòng, chống
dịch Covid-19; bảo đảm thời hạn
giải quyết tin báo, tố giác tội phạm,
kiến nghị khởi tố và thời hạn điều
tra các vụ án liên quan phòng,
chống dịch.
Ban hành các kế hoạch bảo
đảm an ninh, trật tự; phương án
phòng ngừa, đấu tranh với tội
phạm ma túy; phương án tăng
cường phòng, chống tội phạm,
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

trong và sau dịch bệnh.
Tăng cường ứng dụng khoa
học công nghệ trên cơ sở dữ liệu
dân cư quốc gia và dữ liệu căn
cước công dân phục vụ phòng,
chống tội phạm và phòng, chống
dịch góp phần phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội (gồm xây dựng,
triển khai các phần mềm quản lý
công dân vùng dịch, hỗ trợ tiêm
chủng vaccine phòng Covid-19,
xác thực thực hiện chính sách hỗ
trợ người dân khó khăn do đại
dịch; kết nối cơ sở dữ liệu dân cư

đồng; phối hợp cảnh sát khu vực,
công an xã, bảo vệ dân phố tuần
tra canh gác, bảo đảm an ninh,
trật tự nơi cư trú…
Sau hơn 10 năm hoạt động,
đến tháng 8/2021 tỉnh Sơn La đã
xây dựng trên 17.500 “Nhóm
Liên gia tự quản” tại 100% thôn,
bản, tiểu khu, tổ dân phố. Quá
trình hoạt động, đã cung cấp cho
lực lượng chức năng trên 25.000
phiếu tố giác, phát giác tội phạm;
trên 5.700 nguồn tin liên quan
hoạt động của tội phạm, trong đó
có nhiều tin có giá trị, giúp công
an phát hiện, đấu tranh, xử lý hơn
2.000 vụ với 2.850 đối tượng
phạm pháp hình sự, ma túy.
“Nhóm Liên gia tự quản” đã
chủ động giải quyết hơn 2.700 vụ
việc ngay từ cơ sở; quản lý
khoảng 5.800 đối tượng vi phạm

pháp luật tại khu dân cư. Với tệ
nạn ma túy, đã vận động được
hơn 900 người tự cai nghiện tại
cộng đồng; tổ chức quản lý, giáo
dục, vận động cai nghiện tập
trung cho trên 1.500 người; trực
tiếp quản lý theo dõi, giúp đỡ hơn
4.000 người sau khi cai nghiện tái
hòa nhập cộng đồng (trong đó,
trên 50% người đã tiến bộ, không
có biểu hiện tái nghiện).
Trong thời gian dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, hầu hết các
hội viên của “Nhóm Liên gia tự
quản” đều tham gia trực tại các
điểm chốt phòng dịch liên thôn,
liên bản; phối hợp lực lượng chức
năng truy vết, khoanh vùng, cách
ly người nghi nhiễm bệnh trên địa
bàn, góp phần quan trọng trong
phòng chống dịch và bảo đảm an
ninh, trật tự.

với dữ liệu tiêm chủng, xét
nghiệm, quản lý người nhiễm
Covid-19 khỏi bệnh để triển khai
thống nhất ứng dụng mã QR trên
thẻ căn cước công dân phục vụ
quản lý đi lại của người dân và
công tác phòng, chống dịch
Covid-19...).
“Hiện Bộ đã chỉ đạo phân
công, phân cấp, xây dựng các quy
trình xử lý, hướng mạnh về cơ sở,
củng cố mọi mặt công an xã,
phường, thị trấn, coi đây là các
“pháo đài phòng, chống tội phạm
và phòng, chống dịch”, Thiếu
tướng Tuyên cho biết thêm.
VĂN SƠN

Tại Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm sau khi TP HCM nới
lỏng giãn cách xã hội, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công
an TP dự báo sau khi TP nới lỏng giãn cách, dịch bệnh vẫn còn phức
tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất
nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gây áp lực sẽ
gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật. Các băng nhóm tội phạm
sẽ gia tăng hoạt động, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêu thụ
tài sản do người khác phạm tội mà có, buôn bán và vận chuyển ma
túy trái phép; cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”...
Tại Hội nghị giao ban công tác Công an Hà Nội tháng 8 triển khai
chương trình công tác tháng 9/2021 vừa qua, Trung tướng Nguyễn Hải
Trung, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu, sau khi Hà Nội gỡ bỏ giãn
cách, Phòng Cảnh sát hình sự và công an các quận, huyện, thị xã tập trung
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là cướp giật tài sản; lừa
đảo, trộm cắp tại các trường học, cơ quan, doanh nghiệp…; tội phạm ma
túy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các khu chung cư;
tội phạm trên không gian mạng; tội phạm liên quan “tín dụng đen”; chống
người thi hành công vụ; tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém
chất lượng, lợi dụng khan hiếm hàng hóa để đầu cơ, trục lợi...

Hiệu quả từ mô hình “Nhóm
Liên gia tự quản” về an ninh, trật
tự trên địa bàn tỉnh Sơn La đã
được Cục Xây dựng phong trào
bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công
an đánh giá cao và thông báo điển
hình trên toàn quốc.
Trả lời báo chí, Thượng tá Lê
Huy Thắng, Trưởng phòng Công
tác Đảng và Công tác chính trị
(Công an tỉnh Sơn La) nói: “Dưới
sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp,
toàn diện của các cấp ủy Đảng,
chính quyền địa phương, trong đó
lực lượng công an giữ vai trò nòng
cốt, nhân dân là chủ thể của phong
trào, mô hình “Nhóm Liên gia tự
quản” về an ninh, trật tự trên địa
bàn tỉnh đã trở thành một phong
trào thực sự là của dân, do dân xây
dựng, vì dân phục vụ và nhân dân
được hưởng thành quả”. C.BẢN

Tư VấN PHÁP LUậT

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

banbandocplvn@gmail.com

CHÍNH SÁCH MớI

Tạo điều kiện cho doanh
nghiệp tư nhân phát triển
Việc ban hành hướng dẫn này,
theo Ban Tổ chức Trung ương
(T.Ư) là căn cứ theo Nghị quyết số
10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành
T.Ư Đảng (khóa XII) về phát triển
kinh tế tư nhân trở thành một động
lực quan trọng của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ
nghĩa; căn cứ ý kiến của Ban Bí thư
T.Ư Đảng về việc giao Ban Tổ
chức T.Ư ban hành Hướng dẫn kết
nạp chủ doanh nghiệp tư nhân
(DNTN) vào Đảng.
Bên cạnh đó, việc ban hành
hướng dẫn còn nhằm mục tiêu tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với DNTN, tạo điều kiện thuận lợi
để DNTN phát triển lành mạnh,
hiệu quả, bền vững theo quy định
của pháp luật.
Thực hiện chủ trương kết nạp
chủ DNTN vào Đảng cũng là
nhằm xây dựng, củng cố, phát triển
đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của tổ chức đảng trong DNTN. Coi
trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ
về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên
tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy
định của Điều lệ Đảng và các văn
bản có liên quan của Đảng.
Theo Hướng dẫn số 08HD/BTCTW, chủ DNTN thuộc
các đối tượng sau sẽ được xem xét
kết nạp vào Đảng: cá nhân sở hữu
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Hướng dẫn kết nạp
chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Tạo điều kiện thuận lợi để
doanh nghiệp tư nhân
phát triển lành mạnh,
hiệu quả, bền vững theo
quy định của pháp luật.
Đồng thời khẳng định
kinh tế tư nhân là động
lực quan trọng của nền
kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa,
Ban Tổ chức Trung ương
vừa ban hành Văn bản số
08-HD/BTCTW hướng
dẫn một số nội dung về
kết nạp chủ doanh nghiệp
tư nhân vào Đảng.

Số 298 (8.377) Thứ Hai 25/10/2021

lẢnh minh họa.

toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài
sản chi phối, đồng thời giữ một
trong các chức danh là giám đốc,
tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng
thành viên, chủ tịch công ty, chủ
tịch hội đồng quản trị, thành viên
hợp danh trong các DN: DNTN,
công ty trách nhiệm hữu hạn, công
ty hợp danh, công ty cổ phần
(không phân biệt quy mô DN).

Điều kiện, tiêu chuẩn kết
nạp chủ DNTN vào Đảng
Về tiêu chuẩn, điều kiện để kết
nạp chủ DNTN vào Đảng, Hướng
dẫn của Ban Tổ chức T.Ư quy định:
chủ DNTN được xem xét kết nạp
vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn,
điều kiện theo quy định của Điều lệ
Đảng, các văn bản có liên quan của
Đảng và đáp ứng các tiêu chuẩn,
điều kiện sau:
Đối với cá nhân chủ DN: Có
nguyện vọng và động cơ phấn đấu
vào Đảng đúng đắn; là người có uy
tín trong DN và tại nơi cư trú;
gương mẫu chấp hành chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước;
tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức
đảng, tổ chức chính trị - xã hội
trong DN được thành lập và hoạt
động theo quy định của pháp luật
và điều lệ của mỗi tổ chức; quan
tâm chăm lo lợi ích hợp pháp,
chính đáng của người lao động.
Đối với DN: Thực hiện tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn
thành nghĩa vụ đối với Nhà nước
theo quy định của pháp luật; tích
cực tham gia các phong trào thi đua
yêu nước, hoạt động xã hội.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN (LẦN 03)
1. Tài sản đấu giá gồm:
Tài sản: gồm Toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất gắn liền với đất thuê trả tiền
hằng năm gồm công trình kiến trúc gắn liền với đất, tài sản khác gắn liền với công trình, cây
cối tại khu trang trại sản xuất Nấm ăn và nấm dược liệu tại thửa số 51, tờ Bản đồ số 01, bản đồ
địa chính cơ sở xã Ngọc Khê (Nay là Thị trấn Ngọc Lặc), địa chỉ tại: thôn Tân Thành, xã Ngọc
Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 516844, số vào sổ cấp GCN:CH02765 do UBND
huyện Ngọc Lặc cấp ngày 30/9/2016 mang tên ông Vũ Xuân Bình.
* Giá khởi điểm: 1.385.910.000 đồng.(Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản thuế,
phí, lệ phí liên quan đến giao dịch chuyển nhượng tài sản theo quy định và chưa bao gồm
chi phí đầu tư vào đất (nếu có). Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản trên theo
quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì
khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.
* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 250.000.000 đồng/1 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000
đồng/01 hồ sơ;
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự
huyện Ngọc Lặc.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu
giá và phải đáp ứng đủ điều kiện để được nhà nước cho thuê đất theo quy định.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

Về mặt thủ tục, thẩm quyền,
Hướng dẫn mới của Ban Tổ chức
T.Ư quy định: Thủ tục kết nạp và kết
nạp lại vào Đảng đối với chủ DNTN
được thực hiện theo quy định của
Điều lệ Đảng và các văn bản hiện
hành của T.Ư. Trên cơ sở đề nghị
của cấp ủy cơ sở (nơi DN có trụ sở
chính), ban thường vụ huyện ủy và
tương đương có thẩm quyền xem
xét, quyết định kết nạp chủ DNTN
vào Đảng. Đối với DN có tổ chức
đảng trực thuộc đảng bộ khối trực
thuộc tỉnh ủy, thành ủy, ban thường
vụ đảng ủy khối có thẩm quyền xem
xét, quyết định kết nạp chủ DNTN
vào Đảng.
Trong hướng dẫn mới ban
hành, Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu các
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung
ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
công tác tuyên truyền, phổ biến,
quán triệt Hướng dẫn đến các cấp
ủy, tổ chức đảng trực thuộc nhằm
thống nhất về nhận thức, trách
nhiệm, mục đích, yêu cầu của việc
kết nạp chủ DNTN vào Đảng; cụ
thể hóa Hướng dẫn này phù hợp
với thực tiễn của địa phương để
triển khai thực hiện có hiệu quả.
Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả
thực hiện về Ban Tổ chức T.Ư.
Ban thường vụ cấp ủy cấp trên
trực tiếp cơ sở tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát cấp ủy trực thuộc trong việc tạo
nguồn và thực hiện quy trình, thủ
tục theo quy định về việc kết nạp
chủ DNTN vào Đảng. Những nơi
chưa có tổ chức đảng, việc kết nạp
chủ DNTN vào Đảng thực hiện
theo Quy định thi hành Điều lệ
Đảng của Ban Chấp hành T.Ư.
GIA KHÁNH

Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;
CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng thực (đối với cá nhân); Đăng ký kinh doanh;
quyết định thành lập, CMND người đại diện phải được photo chứng thực (đối với tổ chức).
Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá,
văn bản ủy quyền phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại
mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người
đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm
bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương
thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả
giá: Từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 13/11/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu
giá hợp danh Năm Châu và tại Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/11/2021; Ngày 12/11/2021 và ngày
15/11/2021.
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 15h00 ngày 16/11/2021 tại Trụ sở
Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ:
76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện
thoại: 0329869890.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

Áp dụng án lệ về hợp đồng
chuyển nhượng đất
chỉ có vợ hoặc chồng ký tên
l Ông Nguyễn Văn M (trú tại huyện C, tỉnh K) cho biết:
Năm 1997, do cần tiền xây nhà nên bà Q (vợ ông M) bàn bạc
với gia đình cho ông Đặng Ngọc C thuê thửa đất có diện tích
2.720m2, (nay là thửa đất có diện tích 3.184m2), thời hạn cho
thuê từ năm 1997 đến năm 2015. Đến năm 2015 là hết hạn thuê
đất, ông C không trả lại đất cho vợ chồng bà mà còn trồng cây
lâu năm. Bà Q có báo cáo sự việc lên UBND xã, gửi đơn ra
Tòa yêu cầu Tòa buộc ông C trả lại thửa đất 3.184m2 cho gia
đình bà.
Quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu
cầu của nguyên đơn về việc buộc ông Đặng Ngọc C trả lại cho
bà Q; công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đã ký ngày 25/01/1999 giữa bà Q và ông C có hiệu lực. Ông C
có quyền liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm
thủ tục sang tên thửa đất.
- Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, Luật gia Trần Mộng Bình
nêu quan điểm: Bà Q và những người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan cho rằng: Năm 1997 bà Q cho ông C thuê thửa đất nêu
trên, giấy thuê đất do ông C giữ và các đương sự không cung cấp
được tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh lời trình bày trên.
Mặt khác, phía bị đơn đã cung cấp Giấy sang nhượng đất mì
đề ngày 25/1/1999 thể hiện nội dung: “Tôi tên Nguyễn Văn M…
Nay tôi có sang nhượng một số diện tích đất cho ông Đặng Ngọc
C… với số diện tích đất là 2.700m2... hai bên đã đồng ý với thời
hạn khi xã bàn với giá tiền 5 chỉ (vàng y)”. Ông C cho rằng thời
điểm nhận chuyển nhượng không biết việc hộ bà Q đã được cấp
sổ đỏ, hai bên thỏa thuận đến khi Nhà nước thu hồi đất của toàn
dân để chia lại.
Kết luận giám định thì chữ ký trong Giấy sang nhượng nêu
trên là của bà Q, chữ ký “M” và “Nguyễn Văn M” không phải
của ông M. Bên cạnh đó, bà Q, ông M và các con đều thừa nhận
số tiền bà Q nhận từ ông C được dùng để xây sửa nhà ở cho cả
gia đình.
Theo nội dung Án lệ số 04/2016/AL được Hội đồng Thẩm
phán TAND Tối cao thông qua ngày 06/4/2016 thì: “Trường hợp
nhà đất là tài sản chung của vợ chồng mà chỉ có một người đứng
tên ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đó cho người khác,
người còn lại không ký tên trong hợp đồng; nếu có đủ căn cứ
xác định bên chuyển nhượng đã nhận đủ số tiền theo thỏa thuận,
người không ký tên trong hợp đồng biết và cùng sử dụng tiền
chuyển nhượng nhà đất; bên nhận chuyển nhượng nhà đất đã
nhận và quản lý, sử dụng nhà đất đó công khai; người không ký
tên trong hợp đồng biết mà không có ý kiến phản đối gì thì phải
xác định là người đó đồng ý với việc chuyển nhượng nhà đất”.
Trong trường hợp này, mặc dù ông M và các con không ký
và tham gia vào giao dịch dân sự do bà Q xác lập nhưng họ sống
chung trong gia đình và thực tế số vàng ông C trả đã được sử
dụng vào mục đích chung của gia đình bà Q. Kèm theo đơn đề
nghị, ông M cung cấp văn bản trình bày của một số cá nhân sống
tại xã xác nhận việc gia đình ông M xây, sửa nhà vào năm 1997.
Tuy nhiên, các văn bản này không có chứng thực chữ ký theo
quy định, đồng thời quá trình giải quyết vụ án phía nguyên đơn
cũng đã thừa nhận 5 chỉ vàng đã được dùng vào việc xây, sửa
nhà của gia đình. Do đó, nội dung trình bày của ông M không có
cơ sở để xem xét.
Ngoài ra, sau khi bà Q đã giao thửa đất cho ông C sử dụng
từ năm 1999, ông C đã cải tạo lại đất, gia đình bà Q vẫn sống
cùng địa phương nhưng không có ý kiến gì. Theo biên bản xác
minh tại UBND xã thể hiện việc sử dụng đất của ông C phù
hợp với quy hoạch, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
xử lý vi phạm hành chính. Mặt khác, Giấy sang nhượng đất mì
ngày 25/1/1999 không được công chứng, chứng thực theo quy
định, tuy nhiên căn cứ điểm b.3 tiểu mục 2.3 mục 2 phần II NQ
02/2004/NQ-HĐTP: “Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền
sử dụng đất vi phạm điều kiện được hướng dẫn tại điểm a.4 và
điểm a.6 tiểu mục 2.3 mục 2 này, nếu sau khi thực hiện hợp
đồng chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng đã trồng cây
lâu năm đã làm nhà kiên cố... và bên chuyển nhượng không
phản đối cũng không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử
lý vi phạm hành chính theo các quy định của Nhà nước về xử
lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì Tòa án công
nhận hợp đồng...”.
Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ
Án lệ số 04/2016/AL và mục 2 phần II Nghị quyết 02/2004/NQHĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao
xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Q
và ông C có hiệu lực, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn là có cơ sở. n
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Xúc động trẻ em Việt Nam
được 91 cha mẹ châu Âu nhận nuôi
Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh
đã diễn ra buổi lễ giao nhận
con nuôi là trẻ em Việt Nam
đợt 2 cho 91 gia đình cha
mẹ nuôi các nước châu Âu.
Cha mẹ nuôi châu Âu
vượt Covid-19 đến Việt Nam
nhận con nuôi
Buổi lễ do Bộ Tư pháp phối hợp với
Bộ Công an, Quốc phòng, Y tế, Ngoại
giao, Giao thông Vận tải, Lao động Thương Binh và Xã hội, UBND TP
HCM và UBND 22 tỉnh, thành phố có
trẻ em được giải quyết làm con nuôi
nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại
giao 8 nước châu Âu tổ chức.
Lễ trao nhận được tổ chức với tinh
thần “vì lợi ích tốt nhất của trẻ”, đồng
thời bảo đảm tuân thủ các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19. Đây là đợt
giao nhận con nuôi thứ 2 có quy mô gấp
3 lần đợt 1, với 92 trẻ ở 23 địa phương
từ các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó
riêng TP HCM có 31 trẻ. 91 gia đình cha
mẹ nuôi từ các nước Pháp, Italia, Tây
Ban Nha, Ai-len, Thụy Điển, Na Uy,
Đức, Lúc-xăm-bua đã tới TP HCM để
làm thủ tục giao nhận con nuôi.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ
Tư pháp Mai Lương Khôi bày tỏ, trong
thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát,
nhiều trường hợp nuôi con nuôi nước
ngoài đã hoàn thành thủ tục tại các cơ
quan có thẩm quyền nhưng không thể
tới Việt Nam để hoàn tất thủ tục bàn
giao trẻ em theo quy định.
Để hỗ trợ tối đa cha mẹ nuôi nước
ngoài đến Việt Nam nhận con nuôi,
tháng 11/2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp
đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành,
địa phương liên quan và Phái đoàn Liên
minh Châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ
quán 6 nước châu Âu tổ chức thành
công lễ bàn giao trẻ em cho 36 gia đình
các cha mẹ nuôi người nước ngoài tại
TP HCM.
Tiếp nối thành công của đợt bàn
giao trẻ em làm con nuôi nước ngoài
lần thứ nhất, trong năm 2021, được sự
quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã
chủ động, tích cực phối hợp với các
đơn vị liên quan thống nhất kế hoạch tổ
chức đón các gia đình cha mẹ nuôi vào
Việt Nam để giao nhận con nuôi đợt 2.
Trước những khó khăn do ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19, việc đồng ý cho
các gia đình châu Âu nhập cảnh Việt
Nam nhận con nuôi đã thêm một lần
nữa khẳng định, chính sách nhân văn
và sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ

l Trẻ em Việt Nam trong vòng tay cha mẹ nuôi châu Âu tại buổi lễ.

Ông Đặng Trần Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Con nuôi cho biết, sự
thành công của Lễ trao nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam cho 91 gia đình cha mẹ
nuôi châu Âu cho thấy được sự nhân văn sâu sắc của Chính phủ Việt Nam. Trong 10
năm triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và 9 năm thực thi Công ước La Hay, Việt
Nam đã có rất nhiều kết quả tích cực đóng góp chung vào công tác bảo vệ, chăm sóc,
giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Cụ thể, trên phạm
vi toàn quốc đã có hơn 30 nghìn trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước, nước
ngoài, bên cạnh các hình thức chăm sóc thay thế khác.

Việt Nam đối với trẻ em, nhất là trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt.
Thứ trưởng Mai Lương Khôi trân
trọng bày tỏ sự cảm ơn tới các cha mẹ
nuôi nước ngoài, với những trái tim
nồng ấm, nhân hậu, đã dang rộng vòng
tay đón nhận các trẻ em Việt Nam. Lễ
bàn giao này là sự khởi đầu của một
cuộc sống mới thật ấm áp, hạnh phúc,
không chỉ đối với các cháu mà còn cả
cha mẹ và những người thân trong gia
đình. Điều này sẽ vun đắp cho tâm hồn
trẻ thơ của các cháu ngày một phát triển
hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn.

Chung tay vì tương lai các em
Đại diện cho các địa phương có trẻ
được nhận làm con nuôi trong đợt này,
ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch
UBND TP HCM bày tỏ ghi nhận và
đánh giá cao việc đón nhận con nuôi
của 91 gia đình châu Âu. Ông Châu
nhấn mạnh, hành động này không chỉ
đơn giản là sự chung tay, góp sức cùng
Việt Nam trong việc bảo vệ, phát triển
những “mầm non” dễ bị tổn thương mà
còn là tình cảm, sự chia sẻ, bù đắp một
phần nào đó cho hoàn cảnh của các
cháu.
Chia sẻ tại buổi lễ, bà Pilar Méndez
Jiménez, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt
Nam thay mặt cho Tây Ban Nha và gia

Khen thưởng tập thể, cá nhân
có thành tích phòng, chống dịch
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ông đoàn Bộ Tư pháp vừa có Công văn gửi các Công
đoàn trực thuộc về việc khen thưởng thành tích trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, đối tượng khen thưởng là cán bộ công đoàn trực
tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu; các tập thể, cá
nhân ở địa bàn có diễn biến dịch phức tạp, đông công nhân
lao động; tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ tích cực,
hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; tập thể, cá nhân
có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp
công tác phòng chống dịch.
Các hình thức khen thưởng bao gồm: Huân chương

đình các nước khác trong EU cám ơn
sự nỗ lực của các tổ chức, ban ngành
của Việt Nam đã kết nối giữa những gia
đình. Đặc biệt là Bộ Tư pháp đã nhiệt
tình hỗ trợ để thực hiện việc nhân đạo
này, một lần nữa “khai sinh” cho các
cháu. Bà cho rằng đây cũng là cơ hội
để các nước tăng cường hợp tác với
nhau. Những đứa trẻ chính là cầu nối,
là tương lai để gắn kết các dân tộc với
nhau, đoàn kết cùng phát triển…
Gia đình người Pháp Sampol Sebastien và Agnes, đại diện cho 91 gia
đình cha mẹ nuôi châu Âu cũng gửi lời
cảm ơn trân trọng nhất đến Bộ Tư pháp
và các đơn vị đã phối hợp tổ chức Lễ
giao nhận con nuôi đầy ý nghĩa.
“Chúng tôi xin cam kết sẽ làm hết sức
mình để nuôi dạy, giáo dục các con để
các con phát triển toàn diện nhất cả về
thể chất lẫn tinh thần trong môi trường
gia đình đầy tình thương. Chúng tôi
cam kết sẽ gửi báo cáo đầy đủ về tình
hình phát triển của các con về Bộ Tư
pháp như đã được quy định trong luật.
Và ngay khi điều kiện cho phép, chúng
tôi chắc chắn sẽ đưa các con về Việt
Nam để thăm lại quê hương, nơi các
con đã được sinh ra và trải qua một
quãng thời gian của tuổi thơ ấu”, bà
Agnes xúc động bày tỏ.NGỌC MAI

Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng
khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam; Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam;
Giấy khen của Công đoàn Bộ và Công đoàn cơ sở theo
thẩm quyền.
Công văn nêu rõ: Các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc và có phạm vi ảnh hưởng ở cấp nào thì đề nghị
khen thưởng ở cấp đó. Các tập thể, cá nhân có thành tích
tiêu biểu, có tính nêu gương, lan tỏa mạnh mẽ, có đóng
góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết;
có ý tưởng sáng tạo; tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp
công tác phòng chống dịch mang lại hiệu quả cao thì xem
xét, đề nghị tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ hoặc Huân chương Lao động. K.QUY

Phân công nhiệm vụ
xây dựng Báo cáo
chuyên đề của Chính phủ
về công tác pháp luật

B

ộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long mới
đây đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch
xây dựng Báo cáo chuyên đề của Chính phủ và
Đề cương chi tiết Báo cáo chuyên đề: “Công tác
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ
chức thi hành pháp luật ở Việt Nam - Thực trạng
và quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm
vụ, giải pháp đến năm 2030, định hướng đến
năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam”.
Kế hoạch xác định nội dung của Báo cáo
chuyên đề được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết
quả tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày
24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; kết quả
tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005
của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp
đến năm 2020; Kết luận số 83-KL/TW ngày
29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực
hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW; Kết luận số 84KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng
kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và
các kết quả nghiên cứu khác có liên quan.
Trên cơ sở đó, Kế hoạch đã phân công cụ
thể nhiệm vụ cũng như tiến độ thực hiện từng
nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tư
pháp trong việc tham gia xây dựng Báo cáo
chuyên đề, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan liên quan, bảo đảm đúng tiến độ,
chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao,
đồng thời huy động sự tham gia nghiên cứu,
đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và
các chuyên gia, nhà khoa học. LÊ HỒNG

Công bố Danh mục
đánh giá tác động trong
xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật

T

riển khai kế hoạch phối hợp trong công tác
pháp luật năm 2020-2021 giữa Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp, Nhóm
chuyên gia xây dựng danh mục về tiêu chí đánh
giá tác động chính sách, trong đó có đánh giá tác
động xã hội và giới đã được Bộ Tư pháp thành
lập gồm các thành viên có chuyên môn sâu về
đánh giá tác động chính sách tại 10 bộ, cơ quan
ngang bộ.
Nhóm chuyên gia sẽ thực hiện việc xây dựng
các Danh mục tiêu chí dùng trong đánh giá tác
động chính sách, trong đó có đánh giá tác động
về xã hội và giới bao gồm: Khung danh mục
tham chiếu chung về đánh giá tác động về xã hội
và giới của các bộ, ngành; Danh mục tiêu chí
đánh giá tác động về xã hội và giới trong quy
trình xây dựng chính sách, văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL) của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Danh mục tham chiếu về
đánh giá tác động xã hội và giới trong quy trình
xây dựng chính sách, VBQPPL của Bộ Tư pháp;
Danh mục kiểm tra khi Bộ Tư pháp thẩm định
nội dung đánh giá tác động chính sách về xã hội
và giới trong đề nghị xây dựng VBQPPL, dự
thảo VBQPPL. Các Danh mục sẽ giúp các tổ
chức pháp chế các bộ, ngành và các địa phương
có thể tham khảo để sử dụng hiệu quả trong quá
trình xây dựng, góp ý, thẩm định báo cáo đánh
giá tác động chính sách, từ đó góp phần nâng
cao hiệu quả công tác này.
Đến nay, Khung danh mục tham chiếu chung
về đánh giá tác động về xã hội và giới của các
bộ, ngành và Danh mục tiêu chí đánh giá tác
động về xã hội và giới trong quy trình xây dựng
chính sách, VBQPPL của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã hoàn thành, được cho
phép đưa vào sử dụng, đăng tải trên website của
Bộ Tư pháp. PV
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Quân đội nỗ lực di dời dân
các tỉnh miền Trung khỏi điểm ngập lụt
Từ ngày 15/10 đến nay, các
tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
có nhiều đợt mưa lớn, gây
ngập lụt, chia cắt cục bộ.
Trước hậu quả của thiên tai, lũ
chồng lũ, các đơn vị quân đội
và dân quân đã kịp thời có mặt
tại các điểm nóng, tích cực
ứng cứu người và tài sản của
nhân dân đến nơi an toàn.
Nhanh chóng di dời dân
vùng ngập lụt đến nơi an toàn
Những ngày vừa qua, tại khu vực miền
Trung và Tây Nguyên đã có mưa to đến
rất to, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất cục bộ tại
một số địa phương ở Quảng Bình, Quảng
Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, làm một số
người bị chết, mất tích. Đây cũng là các
khu vực ngày 15-18/10 vừa qua đã xảy ra
mưa lớn, ngập lụt, dẫn tới đất bão hòa
nước nên 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.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn
kéo dài những ngày qua khiến nhiều địa
phương bị ngập lụt nặng. Hiện tại, lũ trên
các sông đang lên nhanh, mực nước trên
báo động 3 và tiếp tục dâng. Hiện vùng
trũng, thấp và hạ lưu của các huyện: Nghĩa
Hành, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ
Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi đang
ngập lụt trên diện rộng. Các huyện miền
núi gồm Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba
Tơ và Minh Long có nguy cao cơ sạt lở
đất ở các sườn dốc núi, ven sông, suối…
Sáng qua (24/10), Bộ Chỉ huy quân sự
(CHQS) tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban
CHQS huyện Bình Sơn tổ chức hơn 50
cán bộ, chiến sĩ thường trực, lực lượng dân
quân cùng các phương tiện ca nô, xuồng
máy luồn lách vào các ngõ hẻm, tiếp cận
các hộ gia đình có người đang mắc kẹt
trong lũ để cứu gần 100 người dân tại thôn
Long Vĩnh (xã Bình Long, huyện Bình
Sơn) bị cô lập hoàn toàn đến vị trí an toàn.
Ban CHQS huyện Bình Sơn đã hỗ trợ 30
thùng mì ăn liền, nước uống cho những hộ
dân bị cô lập.
Trong sáng qua, cán bộ, chiến sĩ Ban
CHQS huyện Nghĩa Hành cùng lực
lượng dân quân, đội xung kích của Bộ
CHQS tỉnh đã tìm kiếm được thi thể nạn
nhân Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, tại xã
Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) bị nước
cuốn trôi.
2 ngày qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng
Ngãi đã tổ chức di dời hơn 1.000 hộ dân,
với trên 3.500 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Xã Bình Minh là địa phương di dời dân
nhiều nhất. Chủ tịch UBND xã Bình Minh
Nguyễn Văn Dân cho biết: Do nước lũ lên
quá nhanh, địa phương đã phối hợp với bộ
đội di dời 500 hộ dân, với 1.590 nhân khẩu
theo hình thức xen ghép ở các nhà dân
xung quanh khu vực cao hơn; đồng thời,
di dời 25 hộ ở xóm Soi, thôn Tân Phước
Đông và xóm Vạn, thôn Mỹ Long đến các
trường học để tránh lũ an toàn.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, chủ
động ứng phó với mưa lũ, Bộ CHQS tỉnh
Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị
phát huy phương châm “4 tại chỗ”, duy trì
nghiêm kíp trực, phòng, chống thiên tai,
tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục theo dõi, nắm
chắc tình hình, tổ chức kiểm tra, rà soát,

l Bộ đội di dời dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.

điều chỉnh, bổ sung các phương án cứu hộ,
cứu nạn; triển khai các biện pháp bảo đảm
an toàn kho tàng, doanh trại, nhất là các
đơn vị đóng quân nơi có nguy cơ ngập lụt,
lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đang thi công
công trình… Phối hợp chặt chẽ với các
đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5
đứng chân trên địa bàn kịp thời ứng phó
sự cố do thiên tai, cùng với cấp ủy, chính
quyền các địa phương vận động, di dời
người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chủ
động phòng, chống dịch Covid-19.

Ứng phó với lũ chồng lũ
Đợt mưa lũ từ ngày 16-18/10 tại tỉnh
Quảng Bình đã làm 4 người chết, 9 người
bị thương, gần 96.500 nhà bị ngập lụt, hơn
187 thôn, bản của 44 xã, thị trấn bị chia
cắt, cô lập, hơn 23.000 hộ phải di dời,
nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, hư
hỏng… Mưa lũ khiến 23.125 hộ của 8
huyện, thị xã, thành phố phải di dời. Trong
đó, huyện Lệ Thủy đã di dời 15.000 hộ;
huyện Bố Trạch 3.463 hộ; huyện Quảng
Ninh 15.000 hộ…
Khi nước lũ dâng cao làm ngập lụt một
số nơi, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã
thành lập các tổ công tác xuống địa bàn
cùng với các cơ quan chức năng hỗ trợ
giúp dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm,
đồng thời cùng với bà con phòng tránh lũ.
Các huyện, thị xã và các lực lượng Bộ đội
Biên phòng, Quân sự, Công an đã di dời
hơn 1.000 hộ dân những nơi xung yếu, bị
ngập sâu, sạt lở… tới nơi an toàn.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo
Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến
ngày 27/10 có khả năng xuất hiện áp thấp
nhiệt đới, bão tiếp tục ảnh hưởng đến khu
vực miền Trung. Bộ CHQS tỉnh Quảng
Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì
100% quân số ứng trực, sẵn sàng cơ động
lực lượng phương tiện đến các địa bàn
xung yếu tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp
nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả
mưa lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho
nhân dân.
Đêm 16, rạng ngày 17/10, do ảnh
hưởng của mưa bão, áp thấp nhiệt đới, các
huyện miền núi Phước Sơn, Nam Giang,
Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) bị ngập úng,
lũ quét, sạt lở cục bộ, gây ách tắc giao
thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc
sống, sinh hoạt, tính mạng, tài sản của
nhân dân. Do mưa lớn, sạt lở đất, nhiều
tuyến đường liên thôn, liên xã đã bị cô lập
hoàn toàn, nhiều nhà dân bị tốc mái, ngập
sâu trong bùn đất.
Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”,
cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang
(LLVT) các địa phương đã kịp thời tuyên
truyền, vận động, di dời được hàng nghìn
người dân tại các khu vực có nguy có xảy

l Hỗ trợ mì gói cho người dân bị ngập lụt.

quân xã A Xan, xã Dang giúp đỡ các hộ
dân bị đất đá bồi lấp sân vườn, nhà cửa,
Trung tá Đinh Văn Tiến, Phó Chỉ huy
trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban
CHQS huyện Tây Giang cho biết: “Do dự
báo chính xác tình hình và chủ động di dời
dân từ sớm nên đến nay, địa phương chưa
có thiệt hại về người. Để bà con sớm ổn
định cuộc sống, sinh hoạt, công tác giúp
dân được các lực lượng chức năng tiến
hành rất khẩn trương. Nhiều cán bộ, chiến
sĩ nhà bị hư hỏng, thiệt hại do mưa lũ vẫn
tích cực tham gia giúp dân”.
Khi chưa khắc phục xong hậu quả mưa
lũ, ba ngày qua (22 - 24/10), tỉnh Quảng
Nam tiếp tục có mưa to và rất to, lượng
mưa phổ biến từ 250 - 350mm, gây ngập
lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay,
mực nước trên các sông đang tiếp tục lên
nhanh. Mưa lớn khiến 9 giờ hôm qua
(24/10), ở thị trấn Tắc Pỏ, xã Trà Mai,
huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã
xảy ra vụ sạt lở đất khiến ít nhất 6 ngôi nhà
bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về
người. Sạt lở đã làm sập phần sau nhà của
6 hộ dân sống ngay tại khu vực trung tâm
xã Trà Mai.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, LLVT phối
hợp với chính quyền xã Trà Mai và hàng
trăm người dân đã tham gia hỗ trợ, di dời
toàn bộ tài sản của các hộ dân ở khu vực
sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, địa
phương cũng bố trí khu ở tạm cho các gia
đình bị ảnh hưởng.
Hiện tại, trên địa bàn huyện Nam Trà
My vẫn đang diễn ra mưa to và rất to. Mực
nước các sông đang lên nhanh, chính
quyền huyện đã chủ động di dời khoảng
177 hộ dân với gần 800 nhân khẩu, trong
đó nhiều nhất vẫn là xã Trà Leng với hơn
300 nhân khẩu. Bên cạnh đó, lực lượng
xung kích tại các xã vẫn đang rà soát các
khu vực 24/24 giờ, đảm bảo ứng phó kịp
thời khi có sự cố xảy ra.
Chủ động ứng phó với mưa, lũ, Bộ
CHQS tỉnh Quảng Nam chỉ đạo 18 Ban
CHQS huyện, thị xã, thành phố tham mưu
cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiên
quyết di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu
vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven sông,
trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở cao
bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của
nhân dân.
LAM HẠNH - QUANG THIỆN

ra sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi tránh trú.
Ông Hoàng Đình Ba - Bí thư Đảng ủy,
Chính trị viên Ban CHQS xã Phước Kim
(huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết:
“Trước diễn biến phức tạp của đại dịch
Covid-19 và mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ dân
quân xã vừa tích cực tham gia truy vết,
tuần tra, chốt chặn, phục vụ, bảo đảm hậu
cần tại các khu vực cách ly, phong tỏa, vừa
tổ chức sơ tán được hàng trăm hộ dân tại
làng Trà Văn A, làng Chiêng, cùng nhiều
tài sản, vật nuôi đến các nhà làng tránh lũ.
Trong mỗi nhà làng, chúng tôi đều dự trữ
đầy đủ lương thực, thực phẩm, chất đốt,
nhu yếu phẩm, đủ để người dân sử dụng
từ 5 đến 7 ngày nên bà con rất yên tâm,
phấn khởi”.
Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên,
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phước
Sơn, huyện đang là tâm dịch của tỉnh
Quảng Nam. “Hiện nay, đơn vị đã huy
động tối đa lực lượng, phương tiện xuống
cơ sở, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền
các địa phương khoanh
vùng, dập dịch, hỗ trợ
nhân dân khắc phục hậu
quả thiên tai, mưa lũ.
Để tránh nguy cơ lây
nhiễm chéo trong các
khu cách ly, phong tỏa,
khu sơ tán, việc bóc
tách, sàng lọc các đối
tượng có nguy cơ cao
được chúng tôi tiến
hành chặt chẽ”.
Trực tiếp tham gia
cùng các lực lượng dân lTìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

4h20 hôm qua (24/10), người dân thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình
Sơn, Quảng Ngãi phát hiện 3 ngư dân (đều ở xóm Mỹ An, thôn Mỹ Tân, xã Bình
Chánh), trong đó có hai trẻ em 14 tuổi là N.T.N (SN 2007) và B.Đ.S (SN 2007) bị
nước cuốn trôi khi ra bờ biển. 3 ngư dân đã ra biển để kiểm tra tàu nhưng do nước
lớn, chảy xiết nên bị cuốn trôi. Người dân đã báo với chính quyền địa phương để tìm
kiếm. Được biết, 3 ngư dân trên là thuyền viên của một tàu câu mực đang neo đậu
tại vùng cửa biển Sa Cần. Hiện Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ đội Biên phòng
Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan chức năng và bà con ngư dân tiếp tục nỗ lực tìm
kiếm 3 ngư dân trên.
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THÔNG BÁO

Về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá
Chi cục Thi hành án dân sự quận 8 đang tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số 87/QĐ-CCTHA ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Chi
cục Thi hành án dân sự quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh và đã tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất ở tại địa chỉ số 2117/7B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh của người phải thi hành án ông Lê Văn Sang và bà
Châu Thị Thùy Linh.
Ngày 13/07/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An có văn bản số 511/2021/TB-VTA về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu
giá đối với tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 2117/7B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh với
giá khởi điểm là 10.760.426.750 đồng (Mười tỷ bảy trăm sáu mươi triệu bốn trăm hai mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi đồng).
Do tình hình dịch bệnh covid tại Tp. Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp và thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 09/07/2021, thực hiện giãn cách
theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường, người dân chỉ được ra khỏi nhà trong
trường hợp cần thiết: mua thực phẩm, thuốc men .... vì vậy Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành
An tạm hoãn việc đấu giá tài sản nêu trên.
Nay tiếp tục bán đấu giá, Chi cục THADS Quận 8 thông báo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo các bên có quyền thỏa thuận
về mức giảm giá tài sản (đối với việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu) hoặc nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án (đối với lần
giảm giá thứ hai trở đi). Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc không đồng ý nhận tài sản để
trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản (cụ thể giảm 5% trên tổng số tiền 10.760.426.750 đồng,
là 538.021.338 đồng) để tiếp tục bán đấu giá tài sản nêu trên với giá đã giảm là: 10.222.405.412 đồng (Mười tỷ hai trăm hai mươi hai triệu
bốn trăm linh năm ngàn bốn trăm mười hai đồng).
Vậy, thông báo để ông Lê Văn Sang và bà Châu Thị Thùy Linh biết.

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

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG01: 01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5, BKS 30F-250.69 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 530755 do Phòng CSGT Công an
TP. Hà Nội cấp ngày 08/12/2018; đăng ký lần đầu ngày 18/07/2018. GKĐ: 700.000.000 đồng
TSĐG02: 01 xe ô tô nhãn hiệu BMW 730LI, BKS 51F-726.69 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 176960 do Phòng CSGT Công an TP. Hồ
Chí Minh cấp ngày 06/7/2016. GKĐ: 750.000.000 đồng
TSĐG03: 01 xe ô tô nhãn hiệu PEUGEOT TRAVELL, biển kiểm soát 30F-798.20 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 587264 do Công
an thành phố Hà Nội cấp ngày 21/06/2019; đăng ký lần đầu ngày 21/06/2019. GKĐ: 1.300.000.000 đồng
TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Người có TS: BIDV– Chi nhánh Thái Hà. Địa chỉ: Tòa nhà Golden Palm – Tầng 1 và tầng 2, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mua và nộp
hồ sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tại CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành hoặc tại BIDV - Chi nhánh Thái Hà
đến 17h00 ngày 02/11/2021
Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày: 02,03,04/11/2021. Số tiền nộp: TS01:
70.000.000 đồng; TS02: 75.000.000 đồng; TS03: 130.000.000 đồng.
Đấu giá tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành TS01 lúc 09h00 ngày 05/11/2021; TS02 lúc 09h30 ngày 05/11/2021;
TS03 lúc 10h00 ngày 05/11/2021.
Liên hệ: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Email: Hanoi.daugiabenthanh@gmail.com hoặc SĐT: 024.73036056

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

CHI CỤC THADS QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ LẦN 1
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thái Nguyên, ủy quyền cho Công
ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi nhánh Việt Bắc tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1.Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và thương mại Thảo Huyền tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi
nhánh Thái Nguyên, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ (Tổng dư nợ của
Khoản Nợ tạm tính đến ngày 15/07/2021 là: 25,145,897,891 đồng)
Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên bao gồm: (Theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2016/5944792/HĐBĐ
ngày 20/12/2016 ký giữa Công ty CP sản xuất thép kết cấu và xây dựng Thành Trung với BIDV Thái Nguyên) tài sản bảo đảm là là trụ sở làm
việc của Công ty thành Trung bao gồm: 01 nhà làm việc 2 tầng diện tích 1 tầng là 330m2, 01 nhà xưởng khung thép, nhà, đường, sân vườn,
cây cảnh, tường bao quanh, công trình phụ... và toàn bộ các tài sản khác gắn liền với đất, địa chỉ tại Km19, QL3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn,
Hà Nội
* Giá khởi điểm: 25.145.897.891 đồng (Bằng chữ: Hai mươi năm tỷ, Một trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm chín mươi bảy ngàn, tám
trăm chín mươi mốt đồng./
( bao gồm: nợ gốc, lãi, phí phạt và lớn hơn giá trị được cơ quan thẩm định giá xác định)
Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác
(nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ.
Khách hàng trúng đấu giá phải nộp thuế thu nhập (nếu có) và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí
đăng ký và các chi phí khác khi thực hiện mua Khoản Nợ. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Tiền đặt trước: 1.260.000.000,đ (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng./.)
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên
*Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 05/11/2021 (trong giờ hành chính) tại
- Văn phòng số 17 đường Lương Thế Vinh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.
- Trụ sở chính BIDV Thái Nguyên – Phòng QLRR, tầng 6 tòa nhà BIDV Thái Nguyên, số 653 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên.
*Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 05/11/2021 (trong giờ hành chính) tại: Văn phòng
số 17 đường Lương Thế Vinh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.
* Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 04/11/2021 đến ngày 05/11/2021 (trong giờ hành chính) tại:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên
*Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/11/2021 đến ngày 05/11/2021 (trong giờ hành chính): Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền
đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi nhánh Việt Bắc; số: 3901.000.1256535 tại Ngân hàng BIDV Thái Nguyên.
Trừ trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp trước không chờ đến thời gian quy định.
*Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/11/2021 tại: Hội trường tầng 1 số 17 đường Lương Thế Vinh thành phố Thái
Nguyên tỉnh Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: 0913992049

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN – CHI NHÁNH VIỆT BẮC

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: Quyền thuê 200m² mặt bằng sảnh tầng 1 tòa nhà Trung tâm và 250m2 Trường quay ngoài trời của Đài truyền hình Việt
Nam để kinh doanh dịch vụ giải khát tại số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Thời gian thuê: 60 tháng
2. Giá khởi điểm cho thuê mặt bằng đấu giá: 104.550.000 VNĐ/tháng
(Bằng chữ: Một trăm linh bốn triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).
Tương ứng với 05 năm = 60 tháng là: 6.273.000.000 đồng/60 tháng
(Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% và chi phí điện, nước....).
3. Người có tài sản đấu giá và địa điểm xem tài sản: Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam (Địa chỉ: số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba
Đình, thành phố Hà Nội).
4. Xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 03/11/2021 và ngày 04/11/2021.
5. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08h ngày 25/10/2021 đến 16h30 ngày 11/11/2021.
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h ngày 10/11/2021 đến 16h30 ngày 12/11/2021.
Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn).
7. Điều kiện tham gia đấu giá: được quy định chi tiết trong Quy chế đấu giá tài sản.
8. Tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 15/11/2021.
9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia
(Tầng 07, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) - ĐT: 024.62843536.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 11)
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: 25.124.197.865 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu, một trăm chín mươi bảy
nghìn, tám trăm sáu mươi lăm 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 25/10 và ngày 26/10/2021.
5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ: Từ 08h00 ngày 25/10 đến 16h30’ ngày 27/10/2021.
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ: Từ 08h ngày 26/10/2021 đến 16h30’ ngày 28/10/2021.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ: 2.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm triệu đồng./.).
7. Tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 29/10/2021.
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

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, địa chỉ: Tầng 1, nhà N2D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:
3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với 26 thửa đất (diện tích
5.610,8m2 đất) tại khu nhà ở để bán Quang Minh - Vinaconex 2, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
- Khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc một phần ô đất ký hiệu 4.1 (gồm các lô 5-14, 23-32; được xác định bởi các mốc 25,
26, 27, 27’, 28’, 28 và 29’, 29, 30, 31, 32, 32’) và ô đất ký hiệu 4.2 (gồm các lô 4-9; được xác định bởi các mốc 33’, 33, 34, 35, 36, 36’) theo Bản đồ
địa chính giao đất tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc lập, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê
duyệt kèm theo Quyết định số 1715/QĐ-UB ngày 02/6/2008, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác nhận ngày 30/5/2018 tại dự án Khu
nhà ở để bán Quang Minh - Vinaconex2, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.
- Mục đích sử dụng đất: xây dựng nhà ở thấp tầng để bán.
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ký
quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
3.2. Giá khởi điểm: 13.424.355 đồng/m2. Tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá khởi điểm là 75.321.371.034 đồng.
4. Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng/hồ sơ (Mười tỷ đồng một hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/11/2021 đến 17h00’
ngày 12/11/2021.
5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2021 đến 17h00’ ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính).
Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, địa chỉ: Tầng 1, nhà N2D, khu đô thị
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ:
số 2 Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.
6. Điều kiện tham gia đấu giá: Đối tượng được tham gia đấu giá là các tổ chức kinh tế độc lập (không được liên danh) được giao đất để
thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán; có ngành nghề kinh doanh bất động sản; có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án
đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án là 14.442.000.000đ; có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư từ các tổ
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự
án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và
Môi trường; không được sử dụng vốn ngân sách nhà nước để tham gia đấu giá; đã mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước
đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
7. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 9h00’ ngày 15/11/2021(Thứ hai) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, địa chỉ: Phòng họp
tầng 3, Tòa nhà B10A khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Toàn Cầu – 323A Lê Quang Định, P.5,Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tài sản đấu giá: 05 QSDĐ cùng địa chỉ xã Tà Nung,TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cụ thể:
- TS01: QSDĐƠ TĐ số: 255, TBĐ số: 10, DT: 310,46m2, HTSD: Riêng và QSHNƠ TDTSD:39,43m2, DTXD:52,57m2, Kết cấu: Tường xây, nền
xi măng, mái tole, Số tầng:trệt theo GCN QSHNƠ và QSDĐƠ số 4201150361 do UBND TP.Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 12/08/2003, chuyển
nhượng chủ sở hữu ngày 18/06/2020.
- TS02: QSDĐ số thửa: 26; số TBĐ:10, DT:89,54m2, MĐSD: Đất ở, THSD: Lâu dài theo GCN QSDĐ số Q 539207,vào sổ cấp GCN QSDĐ
số:01366 QSDĐ/993/QĐ(H) do UBND TP.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 07/09/2000, điều chỉnh DT ngày 19/05/2006, chuyển nhượng chủ
sử dụng ngày 18/06/2020.
- TS03: QSDĐ số thửa: 25; số TBĐ:10, DT: 9876m2, MĐSD: LN,THSD: 10/2043 theo GCN QSDĐ số M 547640, vào sổ cấp GCN QSDĐ
số:00629 QSDĐ/968/QĐ (H) do UBND TP.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02/10/1998, chuyển nhượng chủ sử dụng ngày 18/06/2020.
- TS04: QSDĐ số thửa:35; số TBĐ:10, DT: 6575m2, MĐSD:LN, THSD:10/2043 theo GCN QSDĐ số M 547714,vào sổ cấp GCN QSDĐ số:
00696 QSDĐ/968/QĐ (H) do UBND TP.Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02/10/1998, chuyển nhượng chủ sử dụng ngày 18/06/2020.
- TS05: QSDĐ số thửa:26;số TBĐ:10,DT:302m2,MĐSD:LN,THSD:10/2043 theo GCN QSDĐ số M 547215, vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00212
QSDĐ/968/QĐ (H) do UBND TP.Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02/10/1998, chuyển nhượng chủ sử dụng ngày 18/06/2020.
3.Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Nam Á, 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM.
4. Giá khởi điểm:23.700.000.000 đồng.
5. Tiền đặt trước:3.555.000.000 đồng.
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 10/11/2021 đến 16h00 ngày 12/11/2021 (Bằng hình thức chuyển khoản).
7.Thời hạn mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 12/11/2021 tại trụ sở công ty (trong giờ hành chính). Các các cá nhân, tổ chức có nhu
cầu, có khả năng tài chính) được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
8. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 22/10/2021 đến 12/11/2021 tại trụ sở công ty.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 15/11/2021 cùng tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Toàn
Cầu, số 323A Lê Quang Định, P.5, Q.Bình Thạnh, TP. HCM – ĐT 0837797985.
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH CÔNG TOÀN CẦU

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ các Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, và 137/QĐ-CTHADS cùng
ngày 15/10/2018; 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301/QĐ-CTHADS cùng ngày 30/10/2018; 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314/QĐ-CTHADS cùng ngày 05/11/2018; 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/QĐ-CTHADS cùng ngày 21/11/2018; 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348/QĐ-CTHADS cùng ngày 18/12/2018; 349, 350, 351,
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361/QĐ-CTHADS cùng ngày 10/01/2019; 457, 458, 459,
460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/QĐ-CTHADS cùng ngày 08/4/2019; 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485/QĐ-CTHADS cùng ngày 29/5/2019; 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503/QĐ-CTHADS cùng ngày 10/7/2019; 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511/QĐCTHADS cùng ngày 12/7/2019; 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533/QĐ-CTHADS cùng ngày 26/7/2019,
536/QĐ-CTHADS cùng ngày 9/8/2019 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 500 ngày 18/9/2018, Quyết định số 01, 02, 03,
04/QĐ-CTHADS cùng ngày 01/10/2018, Quyết định số 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/QĐCTHADS cùng ngày 08/10/2018, Quyết định số 37 ngày 09/10/2018, Quyết định số 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/QĐ-CTHADS cùng ngày 15/10/2018, Quyết định số 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80/QĐ-CTHADS cùng ngày 19/10/2018, Quyết định số 82, 83/QĐ-CTHADS cùng
ngày 25/10/2018, Quyết định số 88/QĐ-CTHADS ngày 29/10/2018, Quyết định số 89, 90/QĐCTHADS cùng ngày 30/10/2018, Quyết định số 92/QĐ-CTHADS ngày 01/11/2018, Quyết định
số 115/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2018, Quyết định số 118/QĐ-CTHADS ngày 12/11/2018, Quyết
định số 125, 126/QĐ-CTHADS cùng ngày 16/11/2018, Quyết định số 127/QĐ-CTHADS ngày
21/11/2018, Quyết định số 130, 131, 132/QĐ-CTHADS cùng ngày 22/11/2018, Quyết định số
142/QĐ-CTHADS ngày 29/11/2018, Quyết định số 145, 146, 147, 148/QĐ-CTHADS cùng ngày
03/12/2018, Quyết định số 150, 151/QĐ-CTHADS cùng ngày 04/12/2018, Quyết định số
156/QĐ-CTHADS ngày 05/12/2018, Quyết định số 158, 159/QĐ-CTHADS ngày 06/12/2018,
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Quyết định số 168, 170, 171/QĐ-CTHADS cùng ngày 07/12/2018, Quyết định số 172, 173/QĐCTHADS ngày 10/12/2018, Quyết định số 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/QĐCTHADS cùng ngày 13/12/2018, Quyết định số 191, 192, 193/QĐ-CTHADS cùng ngày
14/12/2018, Quyết định số 194, 195, 196, 197/QĐ-CTHADS cùng ngày 17/12/2018, Quyết định
số 217/QĐ-CTHADS ngày 28/12/2019, Quyết định số 272, 273/QĐ-CTHADS cùng ngày
29/01/2019, Quyết định số 294/QĐ-CTHADS ngày 20/02/2019, Quyết định số 333/QĐ-CTHADS
ngày 07/3/2019, Quyết định số 336/QĐ-CTHADS ngày 12/3/2019, Quyết định số 339/QĐCTHADS ngày 18/03/2019, Quyết định số 345, 346, 347, 348/QĐ-CTHADS cùng ngày
20/03/2019, Quyết định số 358/QĐ-CTHADS ngày 22/3/2019, Quyết định số 363/QĐ-CTHADS
ngày 25/03/2019, Quyết định số 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376/QĐCTHADS cùng ngày 29/03/2019, Quyết định số 377, 378, 379, 380, 381, 382/QĐ-CTHADS cùng
ngày 08/4/2019, Quyết định số 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,
396/QĐ-CTHADS cùng ngày 11/4/2019, Quyết định số 397/QĐ-CTHADS ngày 12/4/2019; Quyết
định số 400, 401/QĐ-CTHADS ngày 18/4/2019; Quyết định số 403, 404, 405, 406, 407, 408/QĐCTHADS cùng ngày 22/4/2019; Quyết định số 416/QĐ-CTHADS ngày 02/5/2019; Quyết định
số 418/QĐ-CTHADS ngày 04/5/2019; Quyết định số 419, 420, 421, 422, 423, 424/ QĐ-CTHADS
cùng ngày 07/5/2019; Quyết định số 430, 431/QĐ-CTHADS ngày 08/5/2019; Quyết định số
434/QĐ-CTHADS ngày 10/5/2019; Quyết định số 449, 450, 451/QĐ-CTHADS cùng ngày
21/5/2019; Quyết định số 458, 459, 460, 461/QĐ-CTHADS cùng ngày 28/5/2019; Quyết định
số 464/QĐ-CTHADS ngày 29/5/2019; Quyết định số 502, 503/QĐ-CTHADS cùng ngày
26/6/2019; Quyết định số 504/QĐ-CTHADS ngày 12/7/2019 của Cục trưởng Cục Thi hành án
dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất số: 15/QĐ-CTHADS
ngày 09/8/2019 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đối với Công ty trách
nhiệm hữu hạn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong (trước đây
người đại diện theo pháp luật ông Lầu Nam Tường - Chức vụ: Giám đốc, hiện nay người đại
diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Mỹ Loan - Chức vụ Giám đốc theo giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp số 0302263809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày
02 tháng 4 năm 2001, thay đổi lần thứ 17 ngày 22 tháng 5 năm 2019), địa chỉ: 260C, đường Lạc
Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ kết quả chứng thư thẩm định giá thẩm định giá số 19299-19/CT-NOVA ngày 13
tháng 11năm 2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá NoVa;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 148/TB-ĐG ngày 21/10/2021 của Công ty Đấu giá
Hợp danh Tiên Phong;
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức bán đấu giá các tài sản của Công ty trách

nhiệm hữu hạn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong, địa chỉ cũ:
260C, Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. địa chỉ mới: 180/9, Lạc
Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minhnhư sau:
1. Tài sản đấu giá:
- Thửa số 359, diện tích 369 m2, đất LUC, tờ bản đồ số 02;
- Thửa số 517, diện tích 3.985,00 m2, đất LUC, tờ bản đồ số 02;
- Thửa số 518, diện tích 3.808,00 m2, đất LUC, tờ bản đồ số 02;
- Thửa số 550, diện tích 546,20 m2, đất LUC, tờ bản đồ số 02;
- Thửa số 1161, diện tích 1.686,00 m2, đất LUC, tờ bản đồ số 02;
- Thửa số 1269, diện tích 200 m2, loại đất ODT, tờ bản đồ số 02;
- Thửa số 555, diện tích 608 m2, loại đất ODT, tờ bản đồ số 02;
Nguồn gốc tài sản Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mai Đầu tư Bất động sản
Tường Phong nhận chuyển nhượng từ 03 hộ dân, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng
chưa được cấp giấy CNQSDĐ.
2. Phần giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng và san lấp phần đất công có diện tích
8.540m2 thuộc thửa số 552, tờ bản đồ số 02 do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích
đầu tư khu dân cư đường vào cầu Thủ Thừa (đợt 2), trong đó có diện tích 6.117,6m2 (bao gồm:
3.825,65m2 đất công viên cây xanh, 2.291,95m2 đất giao thông) đất xây dựng các công trình
công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau
khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
Tài sản trên tọa lạc tại ấp 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Tổng giá khởi điểm tài sản: 36.807.529.888 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, tám trăm lẻ
bảy triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn, tám trăm tám mươi tám đồng).
Đặt trước (20%): 7.361.505.978 đồng (Bảy tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm lẻ
năm ngàn, chín trăm bảy mươi tám đồng).
3.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 03/12/2021.
4. Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276
Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá
Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3581.359, Fax: 0272.3581.337.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo đến những người được thi hành án, người phải
thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan được biết.
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sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản đấu giá: 01 ô tô con; Nhãn hiệu HYUNDAI; Số loại: I10; Màu TRẮNG, BKS: 99A-188.32, Số khung:
S1DAHN002214, Số máy: G4LAHM485276, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023819 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp
ngày 30/08/2017 đứng tên Nguyễn Sỹ Kiên.
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: 230.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế,
phí và lệ phí đối với Nhà nước.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 46.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/11/2021 đến 17h00 ngày 04/11/2021
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 Bãi xe Minh Hằng - ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch,
Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/10/2021 đến 17h00 ngày 02/11/2021 (trong giờ hành chính). Phí mua
hồ sơ: 200.000 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 02/11/2021
9. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá trong cuộc đấu giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
10. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 09h00 ngày 05/11/2021
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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á ÂU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con; Nhãn hiệu: MAZDA; Số loại: CX5, Màu ĐỎ, BKS: 88A-068.19, Số khung:
57D6EC007898, Số máy: PE30666126; đăng ký xe ô tô số 001636 do công an Vĩnh Phúc cấp ngày 06/10/2014 đứng
tên Công ty CP đầu tư TM XNK Hải Đăng.
2. Nguồn gốc của tài sản: Tài sản được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 520.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế,
phí và lệ phí đối với Nhà nước.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 104.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh tư triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/11/2021 đến 17h00 ngày 04/11/2021
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 Bãi xe Minh Hằng - ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/10/2021 đến 17h00 ngày 02/11/2021 (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 02/11/2021
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 05/11/2021
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

Số 298 (8.377) Thứ Hai 25/10/2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục THADS quận 5. Địa chỉ: số 2 đường Phan Phú Tiên, P.10, Q.5,
Tp.HCM.
2. Tài sản đấu giá: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 46 Lầu 3, An Điềm, phường 10, quận 5,
TP.HCM. Tổng diện tích sàn xây dựng: 108,40 m2 (trong đó: DT sàn lầu 3 + lửng trong GCN: 99,69 m2; DT sàn lửng ngoài
GCN: 8,71 m2).
3. Giá khởi điểm: 2.263.615.900 đồng. Tiền đặt trước: 452.000.000 đồng.
4. Bán hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 25/10/2021 đến ngày 15/11/2021, trong giờ hành chính.
5. Xem tài sản: từ ngày 01/11/2021 đến ngày 12/11/2021 trong giờ hành chính, tại nơi có tài sản.
6. Đấu giá hồi 14 giờ ngày 18/11/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.
7. Điều kiện: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp
danh Miền Nam, C37 Chung cư cao cấp Homyland Riverside, số 14 đường số 1-THM, P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức,
TP.HCM. ĐT: 028.39225746.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MIỀN NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Công ty Đấu giá hợp danh Nhân Hòa; Địa chỉ: Số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở,
quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, tổ chức đấu giá:
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại Tổ dân phố 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.
- Số lượng: 01 lô đất; Diện tích: 426,77 m2
- Hạ tầng kỹ thuật: dùng chung hạ tầng kỹ thuật sẵn có.
- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.
- Hình thức: Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
+ Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.
- Đơn vị có tài sản: UBND huyện Cát Hải; Địa chỉ: số 1 Hà Sen, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.
- Giá khởi điểm: 6.828.320.000 đồng.
Giá khởi điểm là giá khi chưa xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các khoản phí và lệ
phí khác có liên quan đến tài sản đấu giá.
- Tiền đặt trước: 1.365.664.000 đồng.
- Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.
- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 20/10/2021 đến 17h00’ ngày 08/11/2021 (trừ
thứ bảy, chủ nhật) tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhân Hòa; Địa chỉ: Số 26 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
- Xem tài sản: Từ 08h00’- 17h00’ ngày 03/11/2021 và ngày 04/11/2021 tại Tổ dân phố 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.
- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty từ ngày 08/11/2021 đến ngày 10/11/2021.
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 10/11/2021.
- Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 20/10/2021 đến 17h00’ ngày 08/11/2021 (trừ thứ bảy, chủ nhật) tại: Trụ sở Công ty Đấu
giá hợp danh Nhân Hòa; Địa chỉ: Số 26 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
- Thời gian công bố giá: vào 08h30’ ngày 11/11/2021 tại Hội trường UBND huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng làm thủ tục tham gia đấu giá theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và
có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.2260.6636.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHÂN HÒA

THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á ÂU

Chi cục Thi hành án dân sự quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thông báo tìm chủ sở
hữu đối với các tài sản sau:

THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU
Chi cục Thi hành án dân sự quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thông báo tìm chủ sở
hữu đối với các tài sản sau:

Ai là chủ sở hữu tài sản nêu trên thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự quận 12.
Địa chỉ: 49/94 khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028. 62561368.
Quá thời hạn luật định, kể từ ngày đăng báo không có ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đến nhận các
tài sản nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận 12 sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Trân trọng kính chào.

Ai là chủ sở hữu tài sản nêu trên thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự quận 12.
Địa chỉ: 49/94 khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028. 62561368.
Quá thời hạn luật định, kể từ ngày đăng báo không có ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đến nhận các
tài sản nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận 12 sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ bản án số: 19/2020/DSST ngày 07/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 83/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2020; 107/QĐ-CCTHADS
ngày 27/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 12/QĐ-CCTHADS ngày
28/12/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Thông báo số:.05-32/2021 /TBĐG-GLKT ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Công
ty đấu giá hợp danh giá Gia Lai - Kon Tum.
Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà thông báo bán đấu giá tài sản:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 47 , tờ bản đồ số 29,
diện tích 4.865m2, hình thức sử dụng: riêng 4.865m2 , mục đích sử dụng: đất nuôi trồng thủy sản
(4.865m2), thời hạn sử dụng đến năm 2018, (chỉnh lý biến động: cho phép chuyển mục đích sử
dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất nông nghiệp trồng cây lâu năm theo hồ sơ đăng ký
biến động ngày 15/4/2014, thời hạn sử dụng đến năm 2048); địa chỉ thửa đất tại Thôn 4, xã Đăk
Ngok, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 564954 do ủy ban
nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày 21/3/2014 mang tên Ông Vi Văn Hòa và bà
Nguyễn Thị Huỳnh Nga. ( Thay đổi người sử dụng đất từ ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Huỳnh
Nga thành ông Vi Văn Hòa, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa đất từ thôn 4, xã Đăk Ngọk,
huyện Đăk Hà thành thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.)
2. Gồm 02 thửa đất
Thửa đất số 1: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 48 , tờ
bản đồ số 29 diện tích 8068m2, hình thức sử dụng: riêng 8068m2 , mục đích sử dụng: đất nông
nghiệp (8068m2), thời hạn sử dụng đến năm 2048; địa chỉ thửa đất tại Thôn 10, xã Đăk Ui,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 235648 do ủy ban
nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày 20/1/2010 mang tên Ông Vi Văn Hòa và bà
Nguyễn Thị Huỳnh Nga. ( Thay đổi người sử dụng đất từ ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị
Huỳnh Nga thành ông Vi Văn Hòa, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa đất từ thôn 10, xã
Đăk Ui thành thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Thửa đất số 2: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 80 , tờ
bản đồ số 29 diện tích 1325m2, hình thức sử dụng: riêng 1325m2 , mục đích sử dụng: đất

CHI CỤC THADS QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

nông nghiệp (1325m2), thời hạn sử dụng đến năm 2018; địa chỉ thửa đất tại Thôn 10, xã Đăk
Ui , huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 235648 do ủy ban
nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày 20/1/2010 mang tên Ông Vi Văn Hòa và bà
Nguyễn Thị Huỳnh Nga. ( Thay đổi người sử dụng đất từ ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị
Huỳnh Nga thành ông Vi Văn Hòa, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa đất từ thôn 10, xã
Đăk Ui thành thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.)
3. Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 08 , tờ bản đồ số 10,
diện tích 2.045m2, hình thức sử dụng: riêng 2.045m2 , mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn
(400m2), đất vườn (1.645m2 ), thời hạn sử dụng lâu dài (ONT), ( đất vườn) đến năm 2020; địa
chỉ thửa đất tại Thôn 10, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số BH 597596 do ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày 09/7/2012
mang tên Ông Vi Văn Hòa. ( Thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa đất từ thôn 10, xã Đăk
Ui, huyện Đăk Hà, thành thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.)
(Theo biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 20/01/2021 của Chi cục thi hành án dân sự
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)Đấu giá theo từng tài sản:
Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày
09/11/2021.
- Địa điểm xem tài sản: Thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu
giá đến trước 17 giờ 00 ngày 09/11/2021 tại 444 Trần Phú, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Tài sản 1: 88.911.629 đồng ( Tám mươi tám triệu chín trăm mười một nghìn sáu trăm hai
mươi chín đồng).
Tài sản 2 gồm:
+ Thửa đất 1: 144.981.694đồng ( Một trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm tám mươi mốt
nghìn sáu trăm chín mươi bốn đồng).
+ Thửa đất 2: 98.760.859đ ( Chín mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn tám trăm năm
mươi chín đồng).
Tài sản 2 (thửa đất 1 + thửa đất 2): 243.742.553 đồng ( Hai trăm bốn mươi ba triệu bảy
trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm năm mươi ba đồng).
Tài sản 3: 202.835.134đ (Hai trăm linh hai triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn một trăm
ba mươi bốn đồng).
Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

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;

- Tiền đặt trước:
Tài sản 1: 15.000.000đồng
Tài sản 2: 35.000.000 đồng
Tài sản 3: 30.000.000 đồng
- Tiền hồ sơ: Tài sản 1:150.000 đồng/bộ; Tài sản 2; 3:200.000 đồng/bộ/ tài sản.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 09,10,11/11/2021
Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:
Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum
+ Số tài khoản: 0761 002378899 - Tại ngân hàng Vietcombank tỉnh Kon Tum.
+ Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank tỉnh Kon Tum.
- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến
trước 17 giờ 00 ngày 09/11/2021.
- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá tài sản
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem quy chế đấu giá tài sản và đăng ký
tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum.
- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 444 Trần Phú, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Bước giá: tối thiếu 2.000.000 đồng/tài sản. Tùy vào tình hình diễn biến của cuốc đấu giá,
đấu giá viên có thể trao đổi và thống nhất với người mua tài sản để điều chỉnh bước giá cho
phù hợp nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu.
Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: 15h00 phút ngày 12/11/2021
Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum. Địa
chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp
Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Gia lai Kon Tum, địa
chỉ: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. ĐT: 02603.850789.
Ông Vi Văn Hòa có quyền nhận lại tài sản trên nếu nộp đủ số tiền thi hành án và các chi
phí phát sinh trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản một (01) ngày làm việc.
(Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà sẽ thông báo các loại văn bản, quyết định về
thi hành án và các văn bản giấy tờ có liên quan theo thủ tục niêm yết theo quy định pháp luật).

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐĂK HÀ,
TỈNH KON TUM

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.

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)
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Doanh nghiệp Mỹ chật vật
thuê nhân viên sau đại dịch

TIN TứC

Australia đẩy mạnh
chiến dịch tiêm chủng
ngừa Covid-19

C

Dù hàng triệu người Mỹ bị
mất việc làm do đại dịch
Covid-19 đã trở lại làm việc
nhưng các công ty ở nước
này cho biết họ vẫn đang
gặp khó khăn trong việc
thuê nhân viên.
Peter Chekijian là đồng sáng lập
Công ty bia Twin Fork ở bang New
York, Mỹ. Trong những tuần gần đây,
do thiếu nhân công trầm trọng nên ông
đã buộc phải yêu cầu các nhân viên của
công ty đi làm việc đủ 7 ngày trong
tuần, không có ngày nghỉ. Sự thiếu hụt
nhân công cũng khiến Chekijian không
thể thực hiện được mục tiêu sản xuất
bia tại chỗ do không thể tìm được nhà
thầu triển khai việc lắp đặt các bồn
chứa bia. “Để hoàn thành được các
công việc đề ra ở thời điểm này thực sự
là vấn đề lớn”, AFP dẫn lời ông
Chekijian cho hay.
Theo hãng tin trên, dù hàng triệu
người Mỹ bị mất việc làm do đại dịch
Covid-19 đã trở lại làm việc nhưng
trong những tháng gần đây, các công ty
trên khắp cả nước này vẫn gặp khó
khăn trong việc thuê nhân viên. Dữ liệu
của Chính phủ Mỹ cho thấy, đến cuối
tháng 8 vừa qua, hơn 10 triệu việc làm
vẫn chưa được lấp đầy. Tỷ lệ tham gia
lực lượng lao động, chỉ số đo lường lực
lượng lao động đang tham gia thị
trường việc làm của nền kinh tế Mỹ vào
tháng 9 là 61,6%, thấp hơn so với con
số 63,3% trước đại dịch.
Theo các chuyên gia, có rất nhiều
nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu
nhân sự tại các công ty của Mỹ. Trong
đó có thể kể đến nỗi lo mắc Covid-19
của người lao động, đặc biệt là ở những
người đang sống cùng với người già
hoặc trẻ em. Đại dịch cũng khiến nhiều
người quyết định nghỉ hưu sớm. Không
thể cân bằng cuộc sống và công việc
trong bối cảnh đại dịch, mức lương
thấp cũng là những nguyên nhân khiến
lượng người tham gia lực lượng lao
động giảm. Chính phủ Mỹ trong suốt
thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 vừa
qua đã đưa ra những khoản trợ cấp thất
nghiệp hào phóng để giúp những người
bị mất việc làm ổn định về tài chính.
Những khoản trợ cấp này đã dừng được
triển khai vào tháng trước nhưng vẫn
chưa khiến số người đi tìm việc làm
tăng lên.
Tình trạng thiếu nhân viên mà các
công ty của Mỹ đang ghi nhận diễn ra

l Công ty của ông Chekijan không thể thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh do thiếu
nhân sự.

trong lúc nhiều nhà hàng và địa điểm
giải trí ở nước này đã mở cửa trở lại
trong lúc số người Mỹ đã tiêm vaccine
ngừa Covid-19 tăng và hoạt động kinh
doanh dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại vào
mùa lễ. Các nhà tuyển dụng tại Mỹ đã
áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để
thu hút người nộp đơn như đưa ra mức
lương cao hơn và các đặc quyền khác.
Điển hình là ông Chekijian đã tích cực
tìm kiếm nhân viên bằng các hình thức
quảng cáo và tham dự các hội chợ việc
làm với những lời đề nghị hấp dẫn về
thời gian nghỉ, các gói phúc lợi và mức
lương hậu hĩnh trong khả năng chi trả.
Song, đến nay, ông vẫn không tìm được
đủ số người cần. “Việc tuyển dụng diễn
ra chậm chạp một cách đáng kinh ngạc.
Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến kế
hoạch phát triển doanh nghiệp của
chúng tôi”, ông cho hay.
Ông Aaron Sojourner, một nhà kinh
tế tại Đại học Minnesota cũng chỉ ra
rằng, việc có quá nhiều nhà tuyển dụng
muốn thuê nhiều người cùng một lúc
đã tạo ra sự mất cân bằng về cung – cầu
trong thị trường lao động. Các nhà bán
lẻ lớn nhất của Mỹ cũng đang tích cực
tuyển dụng nhân viên trước kỳ nghỉ lễ.
Như hãng Amazon và Walmart đều
thông báo tuyển 150.000 người, Target
và UPS tuyển 100.000 người, còn
FedEx cũng đang hướng tới việc tuyển
thêm 90.000 lao động. Công ty hậu cần
GXO đang tìm cách thuê 9.000 nhân
viên cho mùa bán hàng bận rộn trong
hai tháng tới. Tuy nhiên, người đứng
đầu bộ phận nhân sự của Công ty
Maryclaire Hammond thừa nhận “việc
tìm kiếm người là một vấn đề rất lớn”.
“Có một cuộc chiến lớn đang diễn ra
nhằm cạnh tranh tuyển mộ những nhân

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai Địa chỉ: Trụ sở khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 25/11/2021 tại Phòng
đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.
4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá
4.1. Tài sản là quyền sử dụng đất:
- Tổng diện tích sử dụng đất để thực hiện dự án là 55.459,30 m2 tại mặt bằng các lô NV1,
NV2, LK1, LK2 (khu vực đường B6 kéo dài); mặt bằng các lô LK2, LK4 (đường B10); mặt bằng các
lô LK3, LK5 (đường TT12) theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt, cụ thể:
- Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng 301 căn nhà ở thương mại với diện tích sử dụng
đất là 55.459,30 m2 tương ứng với diện tích sàn dự kiến là 149.691,43 m2.
4.2. Vị trí: Tại phường Bắc Lệnh và phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4.3. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư dự án nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10
và đường TT12 tại phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai nhằm thực hiện
quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà
nước từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.
4.6. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng
đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và

sự tài năng ở tất cả các cấp”, bà Hammond cho biết.
GXO cho biết đang đặc biệt thiếu
nhân lực chuyên về xử lý vật liệu và
vận hành xe nâng. Công ty đã chi ra
khá nhiều tiền cho việc quảng cáo,
bao gồm cả quảng cáo bằng áp phích
và quảng cáo trên mạng xã hội cũng
như tổ chức các hội chợ việc làm để
thu hút các ứng viên. Trong 8 tháng
qua, công ty cũng đã đề nghị tăng
lương từ 3 USD lên thành 5 USD mỗi
giờ, đồng thời đưa ra nhiều gói lợi ích
hấp dẫn như bảo hiểm y tế, đóng góp
hưu trí, hỗ trợ học phí đại học. Song,
bà Hammond cho hay, việc thu hút
nhân sự thậm chí còn khó khăn hơn
trước. Để giữ chân người lao động,
công ty thậm chí phải áp dụng những
biện pháp mà họ chưa từng thực hiện,
như cho người đi phát bánh cho nhân
viên tại một số nhà kho vào buổi
sáng! Công ty cũng đã cố gắng tìm
cách giải quyết tình trạng thiếu công
nhân bằng cách tăng cường tự động
hóa trong các kho hàng lên 40% trong
năm nay.
Theo ông Sojourner, trong khi một
số nhà tuyển dụng có thể chi nhiều tiền
hơn để thu hút những nhân sự mới và
cải thiện điều kiện làm việc, nhiều
người sử dụng lao động cho biết không
muốn lao vào “cuộc đua” như vậy. Bởi,
việc tăng lương phụ thuộc vào lợi
nhuận của công ty. Cùng với đó, việc
trả lương cao cho các nhân viên mới
được tuyển dụng cũng có thể khiến các
nhân viên đang làm việc tại các công ty
đó yêu cầu tăng lương. Trong khi đó,
một số người tìm việc cho hay họ vẫn
gặp khó khăn trong tìm việc làm.
MINH NGỌC

đường TT12, phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
4.7. Thời hạn sử dụng đất: Thực hiện theo Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai và dự án đầu tư
được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cụ thể thực hiện theo phương án đấu giá ban
hành kèm theo Quyết định số: 3568/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở
thương mại, đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12 tại phường Binh Minh và phường
Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai).
5. Giá khởi điểm tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá
5.1. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
của UBND tỉnh Lào Cai với tổng giá khởi điểm là: 409.048.457.000 đồng (Bốn trăm linh chín tỷ,
không trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi bẩy nghìn đồng).
5.2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Mức thu theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3
Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017, cụ thể là: 5.000.000 đồng/hồ sơ.
5.3. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Cụ thể: Làm tròn số là:
81.809.691.000 đồng/hồ sơ.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 03/11/2021, khách hàng
liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 22/11/2021 trong giờ
hành chính, tại phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.
7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà đầu tư
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải gửi 09 bộ hồ sơ (01 bộ gốc và 08 bộ phô tô)
về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai để thẩm định, đánh giá năng lực.
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: Ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính)
- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai
(Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh
Lào Cai).

hính phủ Australia ngày 24/10 phát động giai
đoạn tiếp theo của chiến dịch tiêm vaccine
ngừa Covid-19 trong bối cảnh quốc gia này đang
tiếp tục chống chọi với làn sóng dịch thứ 3.
Theo tờ Times of India, Bộ trưởng Y tế Greg
Hunt đã công bố chiến dịch quảng bá tiêm chủng
mới của Chính phủ Australia. Chiến dịch có khẩu
hiệu “Lan tỏa tự do”, nhấn mạnh vào lợi ích của
việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 như tự do đi lại
giữa các bang cũng như đi nước ngoài, nhắc nhở
mọi người rằng với việc tăng cường tiêm chủng,
họ có thể trở lại cuộc sống bình thường, thoải mái
di chuyển. Động thái của Chính phủ Australia
diễn ra trong bối cảnh tính đến ngày 23/10,
khoảng 86,6% người dân nước này đã tiêm ít nhất
1 mũi vaccine ngừa Covid-19, còn tỷ lệ đã tiêm
hai mũi là 73,1%. Trong ngày 24/10, Australia ghi
nhận thêm 2.240 ca lây nhiễm cộng đồng và 15
ca tử vong.
Cũng trong ngày 24/10, giới chức thành phố
Melbourne cho biết, thành phố đã trải qua tổng
cộng 6 đợt phong tỏa kể từ tháng 3/2020, yêu cầu
người dân ở trong nhà suốt 262 ngày qua, trong
tuần này, thành phố sẽ nới lỏng nhiều hạn chế khi
bang Victoria đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 80%. Khi
đó, cư dân Melbourne sẽ được tự do đi lại trong
phạm vi tiểu bang và không còn phải đeo khẩu
trang khi ở ngoài trời. TUỆ MINH

Mỹ thúc giục Triều Tiên
chấp nhận đề nghị
đàm phán

Đ

ặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên
Sung Kim ngày 24/10 khẳng định Mỹ không
có ý định thù địch với Triều Tiên và sẵn sàng đối
thoại với nước này vô điều kiện.
Theo Reuters, tuyên bố trên được ông Sung
Kim đưa ra trong phát biểu với báo chí sau cuộc
gặp tại Seoul với người đồng cấp Hàn Quốc Noh
Kyu-duk tại Seoul. Đặc phái viên Mỹ phụ trách
vấn đề Triều Tiên khẳng định cam kết của Mỹ
trong việc xem xét “ngoại giao bền vững và thực
chất” với Triều Tiên. Khẳng định mục tiêu của
Mỹ vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo
Triều Tiên, ông Kim cũng nói rằng, vụ thử tên lửa
đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng và các vụ thử
tên lửa đạn đạo trong sáu tuần qua không có lợi
cho thúc đẩy tiến bộ, hướng tới hòa bình lâu dài
trên bán đảo.
Trong khi đó, Đặc phái viên hạt nhân Hàn
Quốc Noh Kyu-duk cho biết, tại cuộc gặp ngày
24/10, ông và người đồng cấp Mỹ đã thảo luận
“nghiêm túc” đề xuất của Seoul về tuyên bố chính
thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo
Triều Tiên. Theo ông Noh, Washington đang thảo
luận về các cách để đạt được tiến bộ với Triều
Tiên, bao gồm đề xuất chấm dứt chiến tranh do
Hàn Quốc đưa ra và khả năng thực hiện các dự
án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. BẢO AN

- Thời gian công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 17/11/2021;
8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hạn cuối đến 16 giờ 30 phút ngày
22/11/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 24/11/2021. Nộp
tiền vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tài khoản số:
37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa
chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
9. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
- Khách hàng được đánh giá đạt yêu cầu để đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ
đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản; đáp ứng đầy đủ yêu cầu về
đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4.1, khoản 4.2, mục 4, Quyết
định số 3568/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá
quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở thương mại, đường B6 kéo
dài, đường B10 và đường TT12 tại phường Binh Minh và phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai);
10. Hình thức, phương thức đấu giá
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, được quy định tại Điều
41, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
- Phương thức đấu giá: Đấu giá thực hiện theo phương thức trả giá lên được quy định tại
khoản 10, Điều 5, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
Tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0214.3822. 867 - 0214.3663.168.
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