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tổng Bí thư nguyễn phú trọng:

Việt Nam đóng góp trách nhiệm
trong giải quyết thách thức an ninh
phi truyền thống

N

hận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hunsen,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn
đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp
cao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13 tổ
chức từ 25 – 26/11 theo hình thức trực tuyến.
(Trang 4)

CHào NGày mớI

C

Băn khoăn từ khoản
hỗ trợ… 2.000đ

âu chuyện một hộ dân tại Quảng Nam được chính
quyền địa phương hỗ trợ khoản tiền… 2.000đ
khiến nhiều người băn khoăn, không biết nên buồn hay
nên vui? Tối 25/11, một người dân đăng lên mạng xã
hội hình ảnh nhận tiền hỗ trợ sau bão...
(Trang 2)
hưởNG ứNG hội NGhị VăN hóa ToàN QuốC Năm 2021

Góp phần thúc đẩy công nghiệp
văn hóa

hoàn thiện khung pháp lý về quyền tác giả:

Q

uan điểm này được thể hiện trong Chiến lược phát
triển văn hóa đến năm 2030 về việc hoàn thiện
thể chế, chính sách, khung khổ pháp lý. Theo đó, một
trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là
hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp luật về quyền
tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu bảo hộ và
thực thi quyền trong nước và hội nhập quốc tế.
(Trang 9)

lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Hà Nội vào hôm qua (26/11), Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng cho biết, sắp tới sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và công
tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tinh thần là đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét
sạch chủ nghĩa cá nhân.
(Trang 3)

H

Cuối năm, dồn dập
các chương trình kích cầu

àng loạt các chương trình kích cầu cuối năm ở
quy mô quốc gia hoặc tại các thành phố lớn đã và
đang dồn dập diễn ra. Những chương trình này đang
được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy tiêu thụ, kích cầu
mua sắm cho người dân và kích thích nền sản xuất vào
guồng mạnh mẽ trở lại.
(Trang 13)

Thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ
chuyến thăm chính thức thụy Sĩ của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc:

Trên tinh thần xây dựng, tin
cậy và hiểu biết lẫn nhau,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc và Tổng thống Liên
bang Thụy Sĩ Guy Parmelin
đã thảo luận và đạt được sự
nhất trí chung về nhiều biện
pháp cụ thể để thúc đẩy
quan hệ hai nước phát triển
tương xứng với tiềm năng, lợi
thế hai nước.

(Trang 4)
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Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông
tin trong hiện đại
hóa nền công vụ

Đ

ây là nội dung được đề cập tại
Hội thảo trực tuyến giữa Bộ
Nội vụ với các nước ASEAN về ứng
dụng công nghệ thông tin (CNTT)
trong hiện đại hóa nền công vụ, do
Bộ Nội vụ vừa tổ chức.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ
trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng
nhấn mạnh, cùng với việc cải cách
nền hành chính, hệ thống chính
sách, pháp luật, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức
thì việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT
được xem là một công cụ đóng vai
trò quan trọng thực hiện chuyển
đổi số quốc gia, xây dựng Chính
phủ điện tử hướng đến Chính phủ
số với kỳ vọng mang đến một nền
công vụ minh bạch, chuyên
nghiệp, hiệu quả hơn.
Gần đây, các nước ASEAN
đang tăng cường hợp tác trong lĩnh
vực hiện đại hóa công vụ thông qua
các sáng kiến trong Kế hoạch làm
việc ACCSM 2021 - 2025 và Kế
hoạch Chiến lược Chính phủ điện
tử ASEAN 2020, trong đó các nước
ASEAN đều nỗ lực xây dựng các
kênh để kết nối hai chiều giữa
Chính phủ và người dân… Hơn bao
giờ hết, trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 đang diễn biến khó
lường, các nước cần phải đẩy nhanh
hơn nữa tiến trình chuyển đổi số
nhằm xây dựng Chính phủ số, nền
kinh tế số và phát triển xã hội số.
Theo ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng Thư ký
ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn
hóa - Xã hội, ứng dụng CNTT
trong hoạt động công vụ là nhiệm
vụ quan trọng nhằm cung cấp
thông tin và dịch vụ cho người dân,
doanh nghiệp một cách nhanh nhất
và chính xác nhất. Sáng kiến của
Việt Nam đã góp phần tăng cường
năng lực cho công chức để đối mặt
với các thách thức và thúc đẩy nền
kinh tế phát triển. Việc chuyển đổi
số là một trong những vấn đề then
chốt nhằm xây dựng các hoạt động
để đạt được các mục tiêu trong khu
vực về xây dựng một Cộng đồng
ASEAN hướng vào người dân, lấy
người dân làm trung tâm và có
trách nhiệm xã hội. VIỆT NGA

thoisuchinhtriplvn@gmail.com

Khắc phục những tồn tại,
hạn chế đã được chất vấn tại kỳ họp Quốc hội

C

hủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
vừa ký ban hành một số Nghị quyết
quan trọng về Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội năm 2022; về Quy hoạch sử dụng
đất quốc gia...
Theo Nghị quyết số 32/2021/QH15 về
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2022, mục tiêu tổng quát là thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng
của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu
quả người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục ưu
tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và
nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây
dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…
Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy
hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử
dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 xác
định mục tiêu là bảo đảm nhu cầu sử dụng
đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 2025. Đồng thời, phân bổ hợp lý, tiết kiệm,
hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành,
lĩnh vực và các địa phương trong phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng
với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến
năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển,
thu nhập cao.
Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện,
Nghị quyết 39 quy định sửa đổi Luật Đất đai
và pháp luật có liên quan (trong đó có chính
sách về tài chính đất đai) để bảo đảm sự
đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý,

sử dụng đất đai. Hoàn thiện chính sách điều
tiết các nguồn thu từ đất để cân đối, phân
phối hợp lý tạo nguồn lực phát triển đồng
đều giữa các vùng miền; hài hòa lợi ích giữa
các bên trong quá trình chuyển đổi đất đai
theo quy hoạch; hoàn thiện cơ chế, chính
sách theo hướng đẩy mạnh cải cách hành
chính, rút gọn các thủ tục hành chính; bảo
đảm nguyên tắc công khai, minh bạch thông
tin quy hoạch sử dụng đất….
Tại Nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt
động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, QH khóa XV,
QH yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ tập trung thực hiện những giải pháp,
cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo
chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý
nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.
THỤC QUYÊN

Hà Nội: Thực hiện có hiệu quả các nhóm quyền của trẻ em

U

BND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt
đề án “Vận động nguồn lực bảo trợ trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.
Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ cho khoảng
98.300 lượt trẻ em với mục tiêu thực hiện
có hiệu quả các nhóm quyền của trẻ em
thông qua các chương trình hoạt động. Cụ
thể: hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho khoảng
68.350 em; hỗ trợ học tập dài hạn cho
khoảng 1.120 em; tặng học bổng, xe đạp cho
trẻ em vượt khó học tốt cho khoảng 8.750
em; hỗ trợ học nghề cho khoảng 670 em; hỗ

trợ trang thiết bị vui chơi, ngoài trời khoảng
163 bộ; thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết
Nguyên đán, Tháng Hành động vì trẻ em,
Ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho
khoảng 20.250 lượt trẻ em; hỗ trợ khác cho
khoảng 20.500 lượt trẻ em.
Có ba nhóm đối tượng trẻ em được thụ
hưởng từ đề án trên, gồm nhóm trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em mồ côi cả cha và
mẹ; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em không nơi
nương tựa; trẻ em khuyết tật; trẻ em nhiễm
HIV/AIDS; trẻ em vi phạm pháp luật…);
Nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh

đặc biệt (trẻ em sống trong gia đình thuộc
hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em mồ côi cha
hoặc mồ côi mẹ; trẻ em sống trong gia đình
có cha hoặc mẹ mắc tệ nạn xã hội hoặc vi
phạm pháp luật; trẻ em sống trong gia đình
có vấn đề xã hội…); Nhóm trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn, gồm: trẻ em có cha hoặc mẹ
không có việc làm, sống trong gia đình có
mức sống trung bình; trẻ em có cha hoặc mẹ
là người khuyết tật đặc biệt nặng, cha hoặc
mẹ là người tàn tật không có khả năng lao
động, người còn lại công việc không ổn
định, thu nhập thấp…). GIANG - OANH

SAU VỤ BÍ THƯ HUYỆN ỦY CÔ TÔ (QUẢNG NINH) BỊ TỐ “HIẾP DÂM”:

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật do sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc

H

ôm qua (26/11/2021), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ban Thường
vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xem xét kỷ luật một số đảng viên
và đề nghị kỷ luật đối với một số tổ chức Đảng liên quan đến vụ
việc của ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện Cô Tô, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Cô Tô.
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy
và kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức Đảng
tại các hội nghị trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, phân
tích nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm,
khuyết điểm của các tổ chức đảng, đảng viên và quyết định thi hành
kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 người, gồm: ông Đặng
Quang Ngạn, chịu trách nhiệm với cương vị Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy đối với những vi phạm, khuyết điểm của BTV Huyện ủy;
Chịu trách nhiệm với cương vị Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập
(BCĐDT) trong chỉ đạo tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng
thủ, để các cơ quan tham mưu giúp việc và BCĐDT tổ chức liên
hoan tổng kết diễn tập có bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày
làm việc và bản thân đồng chí cũng tham dự…; ông Vũ Văn Hiển,
với cương vị Ủy viên BTV Huyện ủy chịu trách nhiệm chung với
những vi phạm, khuyết điểm của BTV Huyện ủy, chịu trách nhiệm
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Băn khoăn từ khoản hỗ trợ… 2.000đ
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âu chuyện một hộ dân tại Quảng
Nam được chính quyền địa phương
hỗ trợ khoản tiền… 2.000đ khiến nhiều
người băn khoăn, không biết nên buồn
hay nên vui?
Tối 25/11, một người dân đăng lên
mạng xã hội hình ảnh nhận tiền hỗ trợ
sau bão. Trong bài viết, người này cho
hay chiều cùng ngày đã đến nhà sinh
hoạt văn hoá tại một thôn ở xã Tam
Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam
nhận tiền hỗ trợ thiệt hại. Số tiền nhận
được là 2.000đ. Người này băn khoăn:
“Bà con nghĩ sao? Bỏ cả buổi chiều lên
nhận tiền bồi thường bảo ngã cây cối
năm 2020 với số tiền là 2 ngàn”.
Trả lời báo chí, một lãnh đạo xã Tam

Vinh sau đó xác nhận thông tin hộ dân
được nhận 2.000đ do thiệt hại trong đợt
mưa bão vào năm 2020 là chính xác.
Trường hợp nhận hỗ trợ là một người
phụ nữ, là người bị ảnh hưởng bởi bão
số 9 năm 2020. Sau khi thống kê, diện
tích thiệt hại của nhà người này là 10m2
đất trồng cây chuối.
Vị cán bộ xã cho biết việc hỗ trợ
thiệt hại căn cứ theo Nghị định
02/2017/NĐ-CP. “Chúng tôi tính toán
ra và xác định người này được hỗ trợ
2.150 đồng. Ngoài hộ dân này, rất
nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi bão
được hỗ trợ”, vị cán bộ xã cho hay.
Rất rạch ròi, rất rõ ràng nhưng có cần
phải rõ ràng đến mức từng ly, từng tí như

với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cô Tô, Phó
Trưởng BCĐDT trong việc BCĐDT tổ chức liên hoan tổng kết diễn
tập có bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc và bản thân
đồng chí cũng tham dự…; ông Nguyễn Quang Huy với cương vị
Ủy viên BTV Huyện ủy chịu trách nhiệm chung với những vi phạm,
khuyết điểm của BTV Huyện ủy; chịu trách nhiệm với cương vị Chỉ
huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó trưởng ban Thường
trực BCĐDT trong chỉ đạo tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng
thủ, để các cơ quan giúp việc tham mưu cho BCĐDT tổ chức liên
hoan tổng kết có bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc và
bản thân đồng chí cũng tham dự
Đồng thời, BTV Tỉnh ủy đã thống nhất báo cáo UBKT Trung
ương xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm
minh theo quy định của Đảng đối với BTV Huyện ủy Cô Tô nhiệm
kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 23 ngày 25/11 năm 2021, UBKT Tỉnh
ủy khóa XV đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với 2 tổ chức Đảng là: Đảng ủy Quân sự huyện Cô Tô và Chi
bộ Văn phòng Huyện ủy Cô Tô; Quyết định thi hành kỷ luật bằng
hình thức cảnh cáo đối với 04 đồng chí; Quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khiển trách đối với 06 đồng chí. K.N

vậy không? Số tiền 2.000đ hiện mua được
cỡ 2 cây kẹo loại ít tiền nhất ở quê, mua
được dăm cọng hành ở chợ phố. Số tiền
2.000đ liệu có đủ giấy mực in để xử lý
“khoản hỗ trợ này”? Như người dân phản
ánh, số tiền này có tương xứng với công
sức người dân bỏ cả buổi chiều lên nhận
tiền bồi thường, có đáng để cán bộ chức
năng phải thống kê lên danh sách thực hiện
các thủ tục?
Theo nguyên tắc của Nghị định
02/2017/NĐ-CP (quy định việc hỗ trợ
giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản
hoặc một phần chi phí sản xuất ban
đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp
bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại
hình thiên tai) thì đúng là “việc hỗ trợ
phải công khai, minh bạch, đúng mức
và đúng đối tượng”. Thế nhưng, mục
đích của việc hỗ trợ là có các khoản
tiền giúp nông dân không may có thể

phần nào phục hồi sản xuất, “có hiệu
quả”, vậy số tiền 2.000đ giúp được gì
cho dân, có hiệu quả gì cho người
được nhận? Hơn nữa, một nguyên tắc
khác quy định trong Nghị định này là
“thực hiện hỗ trợ kịp thời”. Ở đây cơn
bão từ năm 2020, tới cuối năm 2021
mới “hỗ trợ”, là chưa đúng với nguyên
tắc nêu trên.
Thậm chí với sự việc trên, một số ý
kiến cho rằng cán bộ chức năng đã quá
cứng nhắc, thậm chí gây lãng phí. Đó
là lãng phí công sức của Nhà nước để
thống kê vào những chuyện không
đáng, là lãng phí công sức của người
dân phải làm thủ tục nhận khoản tiền
“tí hon”. Nếu được thì có chăng chỉ có
bản báo cáo là thêm một “con số đẹp”,
khi số tiền 2.000đ cũng được tính là
“một người được hỗ trợ”, “một khoản
tiền hỗ trợ”. MINH KHANG
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Hội nghị tiếp xúc cử tri được thực
hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với
trực tuyến từ trụ sở HĐND - UBND
quận Hai Bà Trưng đến quận Đống Đa,
quận Ba Đình và 56 phường của 3 quận.

Cử tri tin tưởng về công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực
Các cử tri đánh giá Kỳ họp thứ hai
Quốc hội khoá XV diễn ra trong điều
kiện hết sức đặc biệt, các đại biểu Quốc
hội làm việc với tinh thần trách nhiệm và
đạt được sự thống nhất cao; thể hiện tính
dân chủ, trách nhiệm. Hoạt động giám
sát tối cao thông qua chất vấn và trả lời
chất vấn được nâng cao, có nhiều đổi
mới trong hoạt động chất vấn... Thành
công của Kỳ họp lần này tiếp tục khẳng
định những bước tiến quan trọng trong
việc xây dựng một Quốc hội chủ động,
trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm,
một Quốc hội ngày càng dân chủ, công
khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử
tri và nhân dân; thể hiện rõ các đại biểu
Quốc hội là người đại diện của nhân dân,
gắn bó với nhân dân, được cử tri và nhân
dân giám sát chặt chẽ.
Cử tri bày tỏ tin tưởng về công tác
phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu
cực của Đảng, Nhà nước trong thời gian
qua đã quyết tâm, quyết liệt, không có
vùng cấm, không có ngoại lệ, từ đó củng
cố, giữ vững niềm tin cho nhân dân. Cử
tri kiến nghị, Quốc hội cần có cơ chế
giám sát, quản lý để đấu tranh PCTN,
tiêu cực tận gốc, xử lý nghiêm người vi
phạm; nâng cao chất lượng giám sát việc
thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội
và đặc biệt là giám sát hoạt động của các
cơ quan để phòng ngừa tham nhũng, tiêu
cực trong công tác đầu tư mua sắm, thu,
chi ngân sách và kiên quyết xử lý
nghiêm minh các trường hợp vi phạm,
phát hiện và ngăn chặn vụ việc tiêu cực
trước khi xảy ra.
Đối với việc phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, cử tri đánh giá trong thời gian
qua, công tác phòng, chống dịch bước
đầu đạt được kết quả tích cực, nhất là
công tác tiêm chủng đã triển khai nhanh
và bao phủ rộng khắp các địa phương.
Tuy nhiên, cử tri đề nghị Quốc hội,
Chính phủ, các bộ, ban, ngành tăng
cường đầu tư cho tuyến y tế cơ sở và

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO:

Cần chú ý những
thách thức an ninh
chính trị truyền thống
và phi truyền thống

S

áng 26/11, tại Đà Nẵng, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có
buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành
ủy Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà
Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, công tác
tuyên giáo trên địa bàn thành phố đã đổi mới
được cả nội dung và hình thức, góp phần tạo
sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ Đảng
và nhân dân, là động lực quan trọng để thành
phố Đà Nẵng tiếp tục vượt qua các khó khăn,
thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch
Covid-19 để phát triển kinh tế, ổn định tình
hình chính trị, xã hội và quốc phòng - an ninh
trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay và thời
gian sắp tới.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, công tác
lãnh đạo, chỉ đạo trên mặt trận xây dựng
Đảng của Thành ủy và Ban Tuyên giáo
Thành ủy Đà Nẵng đã có nhiều chuyển
biến tích cực.

THờI Sự

thoisuchinhtriplvn@gmail.com

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Quyết tâm quét sạch
chủ nghĩa cá nhân
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Hà Nội vào hôm qua (26/11),
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sắp tới sẽ tổ chức Hội
nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tinh thần là đẩy
mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

l Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

công tác y tế dự phòng; thiết lập và thống
nhất nền tảng công nghệ dùng chung
toàn quốc trong phòng, chống dịch
Covid-19; tiếp tục quan tâm giải quyết
các vấn đề an sinh xã hội, lao động, việc
làm, đời sống của nhân dân. Đồng thời,
xây dựng ngân sách dự phòng cho an
sinh xã hội đề phòng các khả năng dịch
bệnh tái bùng phát. Kiểm soát chặt chẽ
việc mua sắm và định giá cho vật tư
chống dịch; đưa trang thiết bị y tế, sinh
phẩm xét nghiệm vào Danh mục hàng
hóa Nhà nước quản lý bình ổn giá. Quan
tâm giải quyết các chính sách, giúp đỡ
những người trở về quê từ vùng dịch
sớm ổn định việc làm và đời sống; tiếp
tục có chính sách ưu đãi đối với thầy
thuốc, những người trực tiếp tham gia
phòng, chống dịch Covid-19. Cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, hạn chế

các doanh nghiệp giải thể và tiếp tục có
các giải pháp phù hợp để kiểm soát lạm
phát, đảm bảo cho nền kinh tế - xã hội
phục hồi và phát triển…

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo phải
chủ động dự báo tình hình, trong đó cần
chú ý những thách thức về tình hình an
ninh chính trị truyền thống và phi
truyền thống; chú ý tình huống dịch
bệnh diễn biến phức tạp, nguy hiểm để
có giải pháp ứng phó thích hợp. Mặt
khác, phát huy tốt kinh nghiệm trong
thời gian qua để thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội gắn với khống chế đẩy lùi
dịch bệnh, tăng cường chăm lo đời sống
và sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các
chính sách an sinh xã hội để đảm bảo
mọi người dân được tiếp cận điều kiện
sống thuận lợi, qua đó góp phần cùng
Đảng bộ, chính quyền thành phố xây
dựng và đưa Đà Nẵng phát triển đúng
định hướng.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
đề nghị, Thành ủy Đà Nẵng và Ban
Tuyên giáo Thành ủy phải quan tâm làm
tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị,
tư tưởng và đạo đức. Ngành Tuyên giáo
phải chủ động, có giải pháp đẩy mạnh
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức
và sự đồng thuận của nhân dân; phải
quan tâm tạo ra các khâu đột phá trong
xây dựng Đảng; xem xét và xử lý hài hòa
các vấn đề còn tồn đọng, các “điểm
nghẽn” trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo;
chú ý rà soát lại tổ chức bộ máy, xây
dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đảm bảo

về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ sức thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
được phân công. K.N

Hội nghị văn hóa toàn quốc
ghi một dấu mốc mới
Thay mặt các đại biểu Quốc hội đơn
vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu
những ý kiến tâm huyết xác đáng, sát với
thực tế của đông đảo các cử tri, qua đó
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động
của Quốc hội.
Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan
trong bộ máy nhà nước từ Trung ương
đến địa phương, các đoàn đại biểu Quốc
hội và các đại biểu Quốc hội khẩn trương
tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật,
nghị quyết vừa được thông qua; tiếp tục

Huy động nguồn lực
tốt nhất hỗ trợ trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt

H

ôm qua (26/11), tại Phủ Chủ tịch,
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh
Xuân đã họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo
trợ trẻ em Việt Nam.
Từ đầu năm đến nay, Quỹ bảo trợ trẻ
em Việt Nam đã hỗ trợ hơn 98.000 lượt
trẻ em với tổng kinh phí hơn 61 tỷ đồng.
Trong đó, đã tổ chức khám phân loại các
bệnh tim bẩm sinh, dị tật vận động, dị tật
mắt cho 1.200 trẻ em người dân tộc thiểu
số, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo
vùng núi cao. Đặc biệt, do ảnh hưởng
của dịch Covid-19, Quỹ đã hỗ trợ hơn 18
tỷ đồng cho hơn 14.000 trẻ em. Đối
tượng nhận hỗ trợ là trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt hoặc trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ
cận nghèo, trẻ em là con của công nhân,
nông dân mất việc làm và trẻ em sơ sinh
có mẹ bị nhiễm Covid-19…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó
Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi
nhận những đổi mới, sáng tạo trong
công tác huy động nguồn lực của của
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Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn
còn diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng yêu cầu chính quyền
thành phố Hà Nội và nhân dân tuyệt đối
không được chủ quan, mất cảnh giác,
phải chủ động các phương án, không để
bị động; vừa phòng, chống dịch nhưng
vẫn tập trung phát triển kinh tế, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn
xã hội.

đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động; chú trọng công tác giám sát,
đánh giá để phát huy những mặt tích cực
và khắc phục những bất cập, hạn chế.
Trao đổi với cử tri về những vấn đề
được thảo luận tại Hội nghị văn hoá toàn
quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng khẳng định, với tinh thần
“tiền hô hậu ủng”, “trên dưới đồng
lòng”, “dọc ngang thông suốt”, dưới sự
lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối
của Đảng, Hội nghị đã ghi một dấu mốc
mới trên con đường chấn hưng, phát
triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ
mới, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ và
bền vững.
Về công tác PCTN, tiêu cực, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trước kia
là dùng chữ tham nhũng, lãng phí, nhưng
lãng phí thì hẹp quá, mà PCTN không thì
lại sót. Cho nên điểm mới là không chỉ
chống tham nhũng, mà phải chống cả
tiêu cực. Tiêu cực thì nghĩa rất rộng,
nhưng trọng tâm là sự suy thoái về phẩm
chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống. Đây mới là cái gốc dẫn đến tham
nhũng, là cái cần phải chống, bởi nếu
không suy thoái thì sẽ không có hành vi
tham nhũng. Do đó phải ngăn chặn, đẩy
lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm
minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho
biết, sắp tới sẽ tổ chức Hội nghị toàn
quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng về công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính
trị và công tác PCTN, tiêu cực. Tinh thần
là đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét
sạch chủ nghĩa cá nhân. KHÁNH CHI
Quỹ trong năm vừa qua, đồng thời kêu
gọi các thành viên Hội đồng Bảo trợ
phát huy hơn nữa vai trò của mình để
huy động nguồn lực tốt nhất hỗ trợ cho
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó
khăn… Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng đưa ra tầm
nhìn dài hạn về sự phát triển kinh tế, xã
hội, trong đó nhấn mạnh nguồn nhân
lực được xác định là một trong ba đột
phá và trẻ em là nguồn nhân lực tương
lai. Do đó, trẻ em phải được đặt trong
vị trí quan trọng trong thực hiện triển
khai chiến lược này.
Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực
kiểm soát dịch Covid-19, trẻ em là một
trong những đối tượng chịu tác động
mạnh mẽ của dịch bệnh, Phó Chủ tịch
nước đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt
Nam cần xác định rõ những nhiệm vụ,
hoạt động trước mắt, cấp bách để thích
nghi kịp thời với bối cảnh. Đồng thời,
Hội đồng Bảo trợ và Quỹ đề ra nhiệm vụ
dài hạn theo chiến lược phát triển nguồn
nhân lực đất nước, cũng như đảm bảo
thực hiện các cam kết quốc tế đối với
quyền trẻ em. Quỹ tiếp tục mở rộng hơn
về đối tượng được hỗ trợ, cách thức,
nguồn lực vận động xã hội trong nước và
quốc tế để đào tạo lớp trẻ em tương lai
đáp ứng yêu cầu phát triển.
ĐÔNG QUANG
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Việt Nam đóng góp
trách nhiệm
trong giải quyết
thách thức an ninh
phi truyền thống
Nhận lời mời của Thủ tướng
Campuchia Hunsen, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính đã
dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam
tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn
đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần
thứ 13 tổ chức từ 25 — 26/11
theo hình thức trực tuyến.

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tại Lễ đón chính thức. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Trên tinh thần xây dựng, tin
cậy và hiểu biết lẫn nhau,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc và Tổng thống Liên
bang Thụy Sĩ Guy Parmelin
đã thảo luận và đạt được sự
nhất trí chung về nhiều biện
pháp cụ thể để thúc đẩy
quan hệ hai nước phát triển
tương xứng với tiềm năng, lợi
thế hai nước.
Sáng 26/11 (giờ địa phương), Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu
nhân đã tới thành phố Bern, bắt đầu
chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ và theo
lời mời của Tổng thống Guy Parmelin.
Ngay sau Lễ đón chính thức được tổ
chức theo nghi lễ cao nhất, Tổng thống
Guy Parmelin và Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc đã tiến hành hội đàm cấp cao.
Tại hội đàm, Tổng thống Guy Parmelin
nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Thụy
Sĩ. Chuyến thăm châu Âu đầu tiên của
Chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp hai
nước kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại
giao. Trong 30 năm qua, Thụy Sĩ là một
trong số ít nước Tây Âu đã viện trợ phát
triển cho Việt Nam lên đến 600 triệu USD
và tiếp tục duy trì hỗ trợ đến năm 2024.
Đây cũng là một trong những đối tác lớn
về thương mại và đầu tư của Việt Nam. Vì
thế, cả 2 nước đều coi chuyến thăm này
mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng và sẽ
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt
Nam - Thụy Sĩ lên tầm cao mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
bày tỏ vui mừng đến thăm Thụy Sĩ và
khẳng định, Nhà nước và Nhân dân Việt
Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng
hộ, giúp đỡ quý báu của Thụy Sĩ. Cách
đây đúng 40 năm, năm 1971, khi cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân
dân Việt Nam đang ở giai đoạn cam go
nhất, Thụy Sĩ là một trong những nước
phương Tây đầu tiên chính thức thiết lập
quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt
những viên gạch đầu tiên trong tiến trình
vun đắp nhịp cầu hợp tác song phương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và
Tổng thống Guy Parmelin đánh giá,

trong suốt chiều dài một nửa thế kỷ qua, trò then chốt và Thụy Sỹ có thế mạnh
quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển
giữa 2 nước ngày càng phát triển tốt đẹp đổi số. Trên tinh thần đó, hai Nhà lãnh
trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị, đạo nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong
ngoại giao, kinh tế, thương mại đầu tư, các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo
hợp tác phát triển và khoa học công nghệ. dục đào tạo, hướng tới thiết lập khuôn
Trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu khổ đối tác về đổi mới sáng tạo.
biết lẫn nhau, hai Nhà lãnh đạo đã thảo
Nhân kỷ niệm 30 năm chương trình
luận và đạt được sự nhất trí chung về hợp tác phát triển của Thụy Sỹ ở Việt
nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
hệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ phát triển chân thành cảm ơn Chính phủ Thụy Sỹ
tương xứng với tiềm năng, lợi thế hai đã cung cấp nguồn vốn ODA quý báu
nước. Nhằm tạo động lực thúc đẩy quan cho Việt Nam, tập trung vào đào tạo
hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực, phát triển đô thị, xóa đói
trong thời gian tới, hai
Nhà lãnh đạo nhất trí
tăng cường trao đổi và
tiếp xúc cấp cao cũng
như giữa các bộ, ngành,
địa phương hai nước,
qua đó làm sâu sắc sự
hiểu biết và tin cậy lẫn
nhau, thúc đẩy hợp tác
song phương trên tất cả
các lĩnh vực.
Tổng thống Guy l Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy Sĩ
Parmelin nhấn mạnh Guy Parmelin trước khi hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Trung)
Việt Nam là một đối tác
giảm nghèo, phát triển nông thôn, góp
kinh tế quan trọng của Thụy Sĩ ở Đông phần hỗ trợ Việt Nam đạt được nhiều
Nam Á và dư địa hợp tác giữa 2 nước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn
còn rất lớn.
thành trước thời hạn nhiều mục tiêu thiên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc niên kỷ của Liên Hợp quốc.
đề nghị Thụy Sĩ khuyến khích doanh
Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá Việt
nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam, Nam là một đối tác sử dụng ODA hiệu
khẳng định Việt Nam đang nỗ lực cải quả và Chính phủ Thụy Sỹ đã quyết
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh định ưu tiên cung cấp 70 triệu franc
minh bạch, tạo thuận lợi để các doanh Thụy Sĩ từ nay đến năm 2024, tập trung
nghiệp nước ngoài, trong đó có Thụy Sĩ vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, cải
hoạt động lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt cách kinh tế…
trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị
như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, công truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam
nghiệp chế tạo và dược phẩm.
- Thụy Sĩ trên tất cả các lĩnh vực từ chính
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trị - ngoại giao, thương mại đầu tư, hợp
và Tổng thống Guy Parmelin nhất trí hai tác phát triển, văn hóa - giáo dục trong
bên sẽ nỗ lực sớm kết thúc đàm phán nửa thế kỷ qua, cuộc hội đàm giữa hai
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nguyên thủ sẽ tạo xung lực chính trị mới
Nam và Khối mậu dịch tự do châu Âu, để hiện thực hóa tiềm năng to lớn giữa hai
góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại nước, mở ra những cơ hội hợp tác to lớn,
tương xứng hơn với thế mạnh và tiềm
song phương phát triển mạnh mẽ.
Hai Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, trong năng của hai nước, xây dựng quan hệ đối
bối cảnh Việt Nam đang triển khai phát tác hợp tác song phương lên tầm cao mới.
triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm
NGUYỄN TRUNG
2030, với khoa học, công nghệ đóng vai
(từ Geneva, Thụy Sĩ)

Với chủ đề “Củng cố chủ nghĩa đa phương
vì tăng trưởng chung”, các nhà lãnh đạo ASEM
đã thảo luận về các nỗ lực chung và hợp tác đa
phương trong giải quyết các thách thức khu
vực và toàn cầu, ứng phó đại dịch Covid-19,
thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế bền
vững, bao trùm và tăng cường kết nối xã hội
và văn hóa.
Các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm
về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội tại hai
châu lục và thảo luận về các phương hướng
nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEM. Trong
đó, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu cấp
bách duy trì trật tự quốc tế trên cơ sở luật pháp
quốc tế với Liên Hợp quốc là trung tâm và bày
tỏ quyết tâm hợp tác cùng nhau vì hòa bình, an
ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao
trùm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính đã có những chia sẻ và
đánh giá sâu sắc, thực chất về cục diện thế giới,
khu vực, các xu thế phát triển và những vấn đề
mới đang đặt ra đối với khu vực Á, Âu.
Thủ tướng nêu bốn đề xuất tăng cường
hợp tác giữa các nước Á - Âu trong thời gian
tới. Một là, phải đoàn kết, chung tay hợp tác
toàn cầu. Hai là, sản xuất, phân bổ thuốc chữa
bệnh, vaccine phòng Covid-19 phải có sự hợp
tác, chia sẻ và tiếp cận bình đẳng. Ba là, các
nước phát triển cần có sự giúp đỡ các nước
đang phát triển để có năng lực đối phó với các
vấn đề toàn cầu như có cơ chế huy động tài
chính phù hợp, đủ lớn kịp thời để chuyển giao
công nghệ. Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số,
đào tạo nguồn nhân lực cho các nước đang
phát triển và các nước nghèo và thúc đẩy tăng
cường hợp tác công – tư để huy động nguồn
lực cho sự phát triển.
Tại hội nghị, Thủ tướng nhận định về nỗ
lực và ưu tiên của Việt Nam trong ứng phó đại
dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam đang thực hiện thích ứng an
toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
Covid-19. Thủ tướng đồng thời khẳng định
Việt Nam đã, đang và sẽ đóng góp có trách
nhiệm trong giải quyết các thách thức an ninh
phi truyền thống, nhất là nỗ lực toàn cầu ứng
phó biến đổi khí hậu.
Thủ tướng nhấn mạnh thế giới và khu vực
Á - Âu đang chứng kiến những chuyển dịch
nhanh chóng, khó lường. Thách thức phi
truyền thống cũng ngày càng gia tăng cả về
phạm vi và mức độ. Tình hình đó đặt ra yêu
cầu cấp thiết hiện nay là đẩy mạnh hợp tác đa
phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, tinh thần
hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và đóng góp vì
lợi ích chung. Trong đó yếu tố then chốt là đối
thoại, tôn trọng, chân thành, thực chất, hiệu
quả và củng cố lòng tin chiến lược giữa các
quốc gia.
Thủ tướng cũng chia sẻ nỗ lực của Việt
Nam và các nước ASEAN duy trì hòa bình,
ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và
hàng không ở Biển Đông, nơi có tuyến hàng
hải quốc tế lớn, kết nối giao thương Á - Âu
và toàn cầu. MINH NGỌC
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XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT:

Tạo hành lang pháp lý
phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 29/11 tới đây, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống
pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, nhằm
thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực
tư pháp, pháp luật.

l Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhận diện sâu sắc nội dung, tinh
thần Văn kiện Đại hội XIII
Hội nghị sẽ có sự tham dự, phát biểu
chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
các bộ, ngành Trung ương có liên quan,
các chuyên gia, nhà khoa học. Hội thảo
sẽ nghe các tham luận về xây dựng, hoàn
thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi
hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện
Đại hội XIII của Đảng; Định hướng hoàn
thiện pháp luật về chuyển đổi số theo tinh
thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và
giải pháp tổ chức thực hiện; Định hướng
hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả
thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ theo
tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
và giải pháp tổ chức thực hiện; Định
hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao
hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ
môi trường theo tinh thần Văn kiện Đại
hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức
thực hiện; Định hướng hoàn thiện pháp
luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật
về lao động và an sinh xã hội theo tinh
thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và
giải pháp tổ chức thực hiện; Định hướng
hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả
thi hành pháp luật về dân chủ trực tiếp và
dân chủ đại diện theo tinh thần Văn kiện
Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ
chức thực hiện; Định hướng hoàn thiện
pháp luật để thực hiện hiệu quả việc phân
công, phối hợp và kiểm soát quyền lực
giữa các cơ quan nhà nước trong việc

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp; Hoàn thiện pháp luật phục vụ
định hướng cải cách tư pháp theo tinh
thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và
giải pháp tổ chức thực hiện.
Đây là Hội thảo quan trọng nhằm tiếp
tục nhận diện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện
hơn nữa nội dung, tinh thần của Văn kiện
Đại hội XIII của Đảng; làm rõ cơ hội và
những vấn đề đặt ra trong việc triển khai
những định hướng xây dựng, hoàn thiện
hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành
pháp luật giai đoạn từ nay đến 2030 và
có thể tầm nhìn dài hơn, tới năm 2045
theo định hướng trong Văn kiện Đại hội
XIII của Đảng; từ đó đề xuất giải pháp
cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ những
định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp
luật giai đoạn từ nay đến 2030, định
hướng đến năm 2045.
Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Hội
thảo đã nhận được sự quan tâm và hưởng
ứng rất lớn của các bộ, ban, ngành Trung
ương và cộng đồng các nhà nghiên cứu,
luật gia, giảng viên đến từ các cơ sở đào
tạo, nghiên cứu với tổng cộng hơn 60
chuyên đề, bài tham luận được gửi tới
Hội thảo.

Hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ,
đồng bộ, thống nhất
Những năm qua, thực hiện đường lối
của Đảng, nhất là chủ trương coi hoàn

thiện thể chế là một trong ba đột phá
chiến lược nhằm phát triển nhanh và bền
vững đất nước, Quốc hội, Chính phủ và
cả hệ thống chính trị đã rất nỗ lực xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và
đã quan tâm tới công tác tổ chức thi hành
pháp luật. Tổng kết 15 năm triển khai
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật Việt Nam, Kết luận số
83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ
Chính trị đã khẳng định: hệ thống pháp
luật hiện nay đã “cơ bản đầy đủ, đồng bộ,
thống nhất, tạo hành lang pháp lý để phát
triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định
chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh,
đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần
quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự
lãnh đạo của Đảng”.
Công tác tổ chức thi hành pháp luật
ngày càng được quan tâm thực hiện.
Công tác ban hành văn bản quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành luật,
pháp lệnh được thực hiện nhanh hơn.
Số lượng các luật, pháp lệnh còn nợ
văn bản quy định chi tiết thi hành giảm
đáng kể, trong đó có năm Chính phủ
không nợ ban hành văn bản quy định
chi tiết, được Quốc hội ghi nhận. Công
tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật được triển khai thường
xuyên, định kỳ và theo chuyên đề.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật được đẩy mạnh, có trọng tâm,
trọng điểm, hướng về cơ sở. Hệ thống
các dịch vụ bổ trợ tư pháp và trợ giúp
pháp lý có bước phát triển mạnh, tạo
điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn
với hệ thống tư pháp, pháp luật và nâng
cao năng lực quản trị rủi ro pháp lý
trong đầu tư, kinh doanh.
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm pháp luật tiếp tục được tăng
cường. Đặc biệt, công tác thanh tra,
kiểm tra việc chấp hành pháp luật đã tập
trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận
về tiêu cực, tham nhũng; đẩy nhanh tiến
độ thanh tra các vụ việc phức tạp, được
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Cuộc
chiến chống tham nhũng thu được nhiều
thành tựu nổi bật. THU HẰNG

THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN:

Cần hoàn thiện hơn nữa chính sách, pháp luật

S

Số 331 (8.410) Thứ Bảy 27/11/2021

bannoichinhplvn2020@gmail.com

áng 26/11, Trường Đại học Luật
Hà Nội đã phối hợp với Quỹ Nhi
đồng Liên Hợp quốc UNICEF tổ chức
Hội thảo khoa học quốc tế “Thủ tục tố
tụng hình sự thân thiện đối với người
chưa thành niên của Việt Nam và một
số nước trên thế giới” thông qua hình
thức trực tuyến,
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó
Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh nhấn
mạnh, những năm qua, Việt Nam đã có
những bước tiến vững chắc trong việc

tăng cường hệ thống tư pháp để bảo vệ
người chưa thành niên. Bộ luật Tố tụng
Hình sự năm 2015 với những quy định
được sửa đổi, bổ sung về thủ tục tố
tụng hình sự thân thiện đối với người
dưới 18 tuổi đã thể hiện quan điểm,
chính sách nhân đạo của Nhà nước; tạo
cơ sở pháp lý quan trọng và các điều
kiện để bảo vệ quyền và lợi ích của
người dưới 18 tuổi trong hoạt động
giải quyết vụ án hình sự.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao

đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm
nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật
liên quan đến thủ tục điều tra thân
thiện đối với người chưa thành niên ở
Việt Nam và một số quốc gia khác
trên thế giới; phát huy hiệu quả việc
áp dụng trong thực tiễn pháp lý ở Việt
Nam, đặc biệt trong bối cảnh cải cách
tư pháp, cải cách hành chính, xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân
và vì nhân dân. P.MAI
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BỘ TƯ PHÁP:

Tập huấn về công tác
phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ

S

áng 26/11, Văn phòng Bộ (Bộ Tư pháp)
chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên
quan tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng
cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ
năm 2021.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Chánh
Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn
cho biết, trong những năm vừa qua, công tác
PCCC và cứu nạn cứu hộ luôn được Bộ Tư
pháp quan tâm và chú trọng, trong đó Văn
phòng Bộ là đơn vị quản lý, chịu trách nhiệm
về vấn đề này.
Văn phòng Bộ đã triển khai nhiều công
việc khác nhau và cho đến nay chưa xảy ra
sự cố nào. Bộ cũng rất quan tâm hoàn thiện
các quy định trong lĩnh vực này, đặc biệt là
tháng 10 vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành
Quy chế PCCC và cứu nạn cứu hộ của Bộ.
Trên cơ sở quy chế đó, Bộ đã cập nhật những
điểm mới đáp ứng nhu cầu PCCC trong giai
đoạn hiện nay. Để tiếp tục phát huy những
kết quả đó, công tác PCCC của Bộ sẽ được
triển khai một cách bài bản và thường xuyên
hơn và lớp tập huấn này là một trong những
hoạt động thiết thực triển khai nhiệm vụ
PCCC tại cơ quan Bộ.
Lớp tập huấn đã nghe Báo cáo viên chia
sẻ kiến thức về hệ thống quy phạm pháp luật
về PCCC; những kiến thức cơ bản về PCCC;
nguyên nhân và các vụ cháy điển hình; kỹ
năng thoát nạn trong đám cháy; quy trình
tham gia cứu chữa các vụ cháy đặc biệt. Các
đại biểu tham gia lớp học đã thẳng thắn trao
đổi, đặt câu hỏi để làm rõ thêm một số nội
dung quan tâm. TRIỆU OANH

QUẢNG NAM:

Tiếp tục nâng cao
chất lượng công tác
kiểm tra văn bản

C

hiều 26/11, Đoàn công tác liên ngành do
bà Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
(VBQPPL), Bộ Tư pháp làm Phó Trưởng
đoàn đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với
UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình thực
hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
VBQPPL. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và đại
diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Quảng
Nam trình bày báo cáo về công tác kiểm tra,
rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, đại diện Đoàn
công tác liên ngành đánh giá công tác xây
dựng thể chế, chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh
vực xây dựng, hoàn thiện VBQPPL của tỉnh
cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Công tác kiểm tra được tiến hành thường
xuyên, công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội
ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp luật
được chú trọng triển khai. Tỉnh cũng đã quan
tâm bố trí kinh phí theo quy định để phục vụ
công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Việc
rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên,
kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa
phương. Công tác hệ thống hóa văn bản được
thực hiện nghiêm túc, bài bản…
Tuy nhiên, công tác kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa VBQPPL của tỉnh còn một số tồn
tại, hạn chế như: chất lượng một số văn bản
chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tự kiểm tra
văn bản theo thẩm quyền chưa kịp thời, việc
xử lý văn bản trái pháp luật theo kiến nghị
chưa đảm bảo về tiến độ, công tác tổ chức bộ
máy phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn
thiện pháp luật chưa được đầu tư đúng mức…
Từ đó, Đoàn công tác đã nêu lên các giải
pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác
này trên địa bàn tỉnh.LÊ HỒNG
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QUÂN ĐOÀN 4:

Coi trọng huấn luyện chuyên sâu,
huấn luyện bổ sung

l TP Hồ Chí Minh tri ân các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.

Trong điều kiện dịch bệnh,
Quân đoàn 4 luôn xây dựng
đơn vị vững mạnh về chính trị
làm cơ sở nâng cao chất lượng
tổng hợp, sức mạnh chiến đấu
của Quân đoàn.
Tham gia chống dịch, được
chính quyền và nhân dân đánh giá cao
Quân đoàn 4 là đơn vị chủ lực, cơ động
làm nhiệm vụ trên địa hình hỗn hợp ở địa
bàn Nam Bộ. Yêu cầu đặt ra hàng đầu
trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
(SSCĐ) ở các đơn vị là khả năng cơ động
linh hoạt và sức bền của bộ đội. Chính vì
vậy, trong chương trình huấn luyện, bên
cạnh thực hiện nghiêm Chỉ lệnh huấn
luyện của Bộ Tổng Tham mưu, Quân
đoàn 4 đặc biệt coi trọng huấn luyện
chuyên sâu, huấn luyện bổ sung, bảo đảm
cho bộ đội thích ứng được mọi điều kiện
địa hình khi cơ động thực hiện nhiệm vụ.
Phong trào thể dục thể thao ở các đơn vị
là một trong những yếu tố đáp ứng yêu cầu
nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.
Mỗi năm, các đơn vị Quân đoàn 4 tiếp
nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 10
tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ. Hàng
nghìn chiến sĩ ở Quân đoàn 4 là “sứ giả”
phong tục văn hóa của đồng bào các dân
tộc: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer, Ê Đê,
S’Tiêng… Sự phong phú, đa dạng về văn
hóa, phong tục từ quê hương chiến sĩ
chính là điều kiện thuận lợi để các đơn vị
xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục
lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc trong
đời sống bộ đội.
Để góp phần giáo dục lòng yêu nước,
truyền thống cách mạng, tôn vinh, ghi công
các anh hùng liệt sĩ, Quân đoàn còn phối
hợp với các địa phương trên địa bàn xây
dựng nhiều công trình có giá trị văn hóa,
như: Tượng đài chiến thắng Tàu Ô-Xóm
Ruộng (được Nhà nước công nhận là Di
tích lịch sử cấp Quốc gia); Bia tưởng niệm
liệt sĩ Đồng Rùm, huyện Tân Châu, tỉnh
Tây Ninh; Bia tưởng niệm liệt sĩ Đức Hòa
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An…
Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư,

Quân đoàn 4 đã cử hàng nghìn lượt cán
bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện tham gia
chống dịch giúp các tỉnh: Bình Dương,
Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… được chính
quyền và nhân dân khen ngợi, đánh giá
cao; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc
phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, địa
phương thực hiện tốt mô hình “Gian hàng
lưu động 0 đồng”, “chuyến xe nghĩa tình”,
“gói quà ấm tình quân dân”… với hơn 16
tấn gạo, gần 8 tấn rau xanh, hơn 8,5 tấn cá,
gần 30.000 gói mỳ, 23.000 quả trứng,
hàng tấn thịt heo… cùng nhiều loại lương
thực, nhu yếu phẩm khác và gần 500 triệu
đồng tiền mặt; tổng trị giá hỗ trợ nhân dân
hơn 2,6 tỷ đồng…
Thời gian tới, Quân đoàn tiếp tục thực
hiện có hiệu quả chương trình, xây dựng
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà đồng đội”,
“Nhà tình nghĩa”; chăm sóc, giúp đỡ
thương, bệnh binh nặng, bố, mẹ liệt sĩ già
yếu, cô đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam
Anh hùng... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ
với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn
thể địa phương triển khai thực hiện toàn
diện, có chất lượng công tác chính sách
đối với Quân đội, hậu phương Quân đội;
chính sách ưu đãi người có công với cách
mạng, góp phần tô thắm thêm bản chất,
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Làm tốt công tác chuẩn bị
huấn luyện năm 2022
Thiếu tướng Lương Đình Lành, Tư
lệnh Quân đoàn 4 cho biết, năm 2021, Bộ
Tư lệnh Quân đoàn đã quán triệt, thực hiện
nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ
Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công
tác SSCĐ, huấn luyện, giáo dục đào tạo,
xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chủ
động chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch, nội
dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo…
phù hợp tình hình dịch Covid-19; tổ chức
huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ,
nghiêm túc, đạt chất lượng cao; kết quả
kiểm tra huấn luyện đạt loại khá, giỏi; diễn
tập chiến thuật các cấp năm 2021 đạt giỏi,
bảo đảm tuyệt đối an toàn… Tình hình vi
phạm kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ giảm

0,16% so với năm 2020.
Đơn vị thực hiện tốt hoạt động công tác
đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh thực hiện
phương châm, tư tưởng chỉ đạo “Một tập
trung, hai thường xuyên, ba khâu đột phá,
bốn cùng bộ đội và xây dựng đảng viên 5
tốt”; thường xuyên quan tâm chăm lo xây
dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị làm
cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức
mạnh chiến đấu của Quân đoàn…
Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng
tại Quân đoàn 4, Thượng tướng Nguyễn
Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng,
Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ
Quốc phòng yêu cầu: Bộ Tư lệnh Quân
đoàn cần chỉ đạo rà soát, tổ chức huấn
luyện bù, vét ngay những nội dung còn
thiếu cho các đối tượng; làm tốt công tác
chuẩn bị huấn luyện năm 2022; duy trì
thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, thường
xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
trên địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất Bộ
Quốc phòng xử lý tốt các tình huống;
luyện tập thành thạo các phương án, dự
kiến nhiều tình huống, không để bị động,
bất ngờ; xây dựng, điều chỉnh phù hợp và
luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ
sát thực tế, gắn với tác chiến trong khu vực
phòng thủ; đổi mới, nâng cao chất lượng
huấn luyện các đối tượng; phối hợp với địa
phương nắm chắc nguồn tuyển quân năm
2022; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây
dựng chính quy, chấp hành kỷ luật… trong
toàn Quân đoàn.
Tổng Tham mưu trưởng lưu ý, Đảng
ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cần tăng
cường lãnh đạo xây dựng đoàn kết, thống
nhất trong đơn vị; chủ động nắm và giải
quyết tốt công tác tư tưởng bộ đội, nhất là
trong điều kiện khó khăn, dịch bệnh; tập
trung các giải pháp xây dựng Đảng bộ
trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức
đảng các cấp; quan tâm hỗ trợ gia đình cán
bộ, chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo, bị
nhiễm Covid-19; đẩy mạnh thực hiện các
mô hình thi đua xây dựng đơn vị đoàn kết,
thống nhất, hoàn thành thắng lợi mọi
nhiệm vụ… NHẬT TUẤN

Quân khu 5 hỗ trợ Sư đoàn 5 (Lào) 1 tỷ đồng

B

ộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức
trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Sư đoàn Bộ
binh 5, Quân đội nhân dân Lào xây dựng
công trình hữu nghị. Dịp này, Trường
Quân sự Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh Phú Yên cũng trao tặng cho
Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay nhiều
trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, nhu
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yếu phẩm với tổng kinh phí gần 250
triệu đồng.
Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá
Khẳn Thi Sạ Nảm Ùn, Sư đoàn trưởng
Quân sự Sư đoàn 5 bày tỏ lòng cảm ơn
sâu sắc trước tình cảm mà Bộ Tư lệnh
Quân khu 5 và các đơn vị của Quân khu
đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5

và Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay.
Việc làm này càng khẳng định tình
đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2
nước, 2 quân đội, đồng thời là nguồn
động viên tinh thần, góp phần giúp các
đơn vị Lào nâng cao chất lượng, hiệu
quả phòng, chống dịch bệnh, hoàn
thành tốt nhiệm vụ. NGỌC DIỆP

Phát triển giáo dục
và đào tạo trong
quân đội giai đoạn
2021-2030

S

áng qua (26/11), Ban Chỉ đạo xây
dựng chiến lược Bộ Quốc phòng đã
tổ chức Hội thảo chiến lược phát triển
giáo dục và đào tạo trong quân đội giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2045. Hội thảo được tổ chức với điểm
cầu trung tâm và 14 điểm cầu tại một số
học viện, nhà trường trong toàn quân.
Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng
Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân
Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Các ý kiến đã tham gia trên một số nội
dung như: Dự báo các yếu tố tác động đến
phát triển giáo dục và đào tạo trong quân
đội; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể
của chiến lược; nhiệm vụ của các cơ quan,
đơn vị, nhà trường trong tổ chức triển khai
chiến lực; lộ trình thực hiện…
Trung tướng Ngô Minh Tiến cho
biết, việc tham gia ý kiến vào dự thảo
chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng, là
cơ sở xác định được mục tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp để xây dựng chiến lược bảo
đảm đúng đường lối, quan điểm của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; Nghị quyết, kết luận của Quân ủy
Trung ương, Bộ Quốc phòng để chiến
lược có chất lượng, có tầm nhìn dài hạn,
bảo đảm khoa học, hệ thống, đồng bộ,
khả thi, góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu
cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt
Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
hiện đại. GIA HÂN

Long An tri ân
Quân khu 7 hỗ trợ
công tác phòng,
chống dịch Covid-19

S

áng qua (26/11), Đoàn công tác
UBND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm
Trưởng đoàn đã đến thăm và tri ân Bộ Tư
lệnh Quân khu 7 đã hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại Long An.
Tiếp đoàn có Thiếu tướng Đặng Văn
Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng
Quân khu 7 và thủ trưởng các cơ quan
Quân khu. Thay mặt chính quyền và
nhân dân tỉnh Long An, đồng chí
Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh cảm ơn những tình cảm,
trách nhiệm, sự quan tâm đặc biệt của
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị,
địa phương đã phối hợp, hỗ trợ công tác
phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh thời
gian qua; đồng thời giúp đỡ người dân
vượt qua đại dịch Covid-19, trở lại cuộc
sống “bình thường mới”. Qua khó khăn
đã cho thấy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
luôn tỏa sáng, trân quý trong lòng mỗi
người dân.
Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó
Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu
bày tỏ sự trân trọng về tình cảm của cấp
ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Long
An dành cho lực lượng vũ trang (LLVT)
Quân khu trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ. Chính sự chung sức, đồng
lòng và tình đoàn kết quân - dân đã giúp
LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm
vụ phòng, chống dịch Covid-19. Thiếu
tướng Đặng Văn Hùng nhấn mạnh, thời
gian tới LLVT Quân khu luôn nêu cao
tinh thần chủ động, xây dựng có hiệu
quả các phương án hỗ trợ lực lượng giúp
các địa phương trên địa bàn Quân khu
kiểm soát tốt dịch bệnh. TUẤN ANH

CHUYểN độNG
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine
Pfizer cho trẻ em 14 tuổi
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ sáng nay (27/11), thành phố triển
khai tiêm cho học sinh lớp 9 (tương đương 14 tuổi) và giảm
dần độ tuổi đến 12 tuổi. Trước đó, Sở đã tiếp tục phân bổ
137.724 liều vaccine Pfizer cho 30 quận, huyện, thị xã để
thực hiện kế hoạch này.

Tối 25/11, Văn phòng Chính phủ
đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ
Tài chính tổ chức Lễ bàn giao vaccine
và tiền phòng, chống dịch Covid19 được ủng hộ trong chuyến thăm
chính thức Nhật Bản của Thủ tướng
Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu
cấp cao Chính phủ Việt Nam.
Đoàn công tác đã bàn giao cho
Bộ Y tế 1.540.000 liều vaccine
AstraZeneca do Chính phủ Nhật Bản
viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ Việt
Nam phòng Covid-19; bàn giao cho
Bộ Tài chính số tiền 1 triệu USD do
Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC)
tài trợ cho Chính phủ Việt Nam phục
vụ phòng, chống Covid-19.

thành phố và trẻ không đi học sinh sống
tại Hà Nội).

Sức khỏe 4 học sinh bị sốc phản
vệ tại Bắc Giang đã dần ổn định

lTừ sáng nay (27/11), TP Hà Nội triển khai tiêm cho học sinh lớp 9.

Tiêm cho trẻ đi học và cả trẻ
không đi học
Theo Sở Y tế Hà Nội, số vaccine
được phân bổ có thể sử dụng để tiêm
mũi một cho trẻ em nằm trong khoảng
từ 12-17 tuổi chưa được tiêm phòng
vaccine Covid-19 hoặc tiêm trả mũi 2
cho trẻ từ 15-17 tuổi sau khi đã hết đối
tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn, bảo đảm
khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng lưu
ý, việc tổ chức buổi tiêm chủng bảo đảm
đúng, đủ đối tượng, sử dụng vaccine
hiệu quả, tránh hao phí. Triển khai theo
hình thức giảm dần độ tuổi, cuốn chiếu
theo từng trường.
Sở Y tế yêu cầu Trung tâm y tế các
quận/huyện/thị xã được giao khẩn
trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng
vaccine phòng Covid-19 hợp lý; căn cứ
kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi - 17
tuổi của địa phương. Đối tượng cần tiêm
gồm trẻ đi học và trẻ không đi học nằm
trong độ tuổi 12 tuổi - 17 tuổi; cần có sự
phối hợp chặt chẽ với các ngành Giáo
dục và Đào tạo, Lao động - Thương
binh và Xã hội trong rà soát đống tượng
và tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo
đúng, đủ đối tượng, sử dụng vaccine
hiệu quả, tránh hao phí.

Địa điểm triển khai thực hiện tại các
trường học đối với trẻ em đang đi học;
tại trạm y tế với trẻ em không đi học
hoặc học trên địa bàn tỉnh/thành phố
khác, tiêm vét cho đối tượng tạm miễn,
hoãn. Riêng với trẻ mắc các bệnh bẩm
sinh, bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ
thống tiêu hoá, tiết niệu, máu…, trung
tâm y tế các quận, huyện, thị xã sẽ cung
cấp vaccine để các bệnh viện thực hiện
tiêm chủng cho trẻ.
Các đơn vị cần khẩn trương và tổ
chức tiêm ngay khi nhận được vaccine,
sử dụng hết vaccine trước hạn sử dụng;
sử dụng vaccine có hạn gần trước.
Hà Nội không giới hạn số lượng
người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng
nhưng đảm bảo giãn cách phòng chống
dịch, giảm bớt thủ tục hành chính; bố
trí nhân lực tham gia tiêm chủng làm
việc toàn thời gian để đẩy nhanh tiến
độ tiêm chủng ngay số vaccine được
phân bổ.
Cộng dồn từ sáng 23/11 tới 17h30
ngày 25/11 toàn thành phố tiêm được
235.199 mũi tiêm.
Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội,
thành phố có 791.921 trẻ từ 12-17 tuổi,
trong đó có 519.547 trẻ từ 12 -14 tuổi và
272.374 trẻ từ 15-17 tuổi (bao gồm trẻ
đi học tại các trường đóng trên địa bàn

Liên quan đến 4 học sinh ở Bắc
Giang sốc phản vệ sau tiêm vaccine
Covid-19 ở huyện Sơn Động, chiều qua
(26/11), lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc
Giang cho biết, sức khỏe cả 4 cháu đã
dần ổn định, trong đó 2 cháu điều trị tại
Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã
được xuất viện về nhà, còn 2 cháu diễn
biến nặng hơn (sốc phản vệ độ 3) được
chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai và
đang được tiếp tục theo dõi.
Cơ quan chuyên môn xác định,
nguyên nhân sốc phản vệ là do phản ứng
của cá thể đối với vaccine, không liên
quan đến chất lượng, quy trình tiêm
chủng. Tất cả các loại thuốc trong
Chương trình tiêm chủng mở rộng đều
có tỷ lệ sốc phản vệ nhất định. Do đó,
ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực,
vật lực để đảm bảo an toàn trong quá
trình tiêm chủng.
Trước đó, vào sáng 24/11, Trung tâm
Y tế huyện Sơn Động tổ chức tiêm vaccine Covid-19 Pfizer mũi 1 cho học sinh
cấp 3 tại 2 trường: Trường THPT Nội
trú Sơn Động và Trường THPT Sơn
Động số 2. Trong quá trình tiêm chủng
có 4 học sinh tại 2 trường này bị sốc
phản vệ, xuất hiện triệu chứng như:
choáng váng, khó thở, đau tức ngực,
buồn nôn, da tái. M.CHÂU - T.MẾN

Triển vọng Việt Nam sản xuất thuốc điều trị Covid-19

C

ục Quản lý Dược (Bộ Y tế)
thông tin, Tập đoàn dược
phẩm MSD của Mỹ và Công ty
Pfizer đã có văn bản gửi Cục
Quản lý Dược đồng ý nhượng
quyền tự nguyện sản xuất thuốc
điều trị Covid-19, gồm thuốc
kháng virus Molnupiravir và
thuốc Paxlovid.
Theo đó, Cục Quản lý Dược
đề nghị Hiệp Hội Doanh nghiệp
Dược Việt Nam sớm thông báo
đến các cơ sở sản xuất thuốc
thành viên có nhu cầu liên hệ với
Tập đoàn dược phẩm MSD hoặc
MPP để nộp hồ sơ nhằm trở thành

đối tác nhượng quyền tự nguyện
sản xuất thuốc kháng virus
Molnupiravir.
Cùng đó, Cục Quản lý Dược
cũng có công văn gửi Hiệp hội đề
nghị Hiệp hội thông tin tới các cơ
sở sản xuất thuốc thành viên có
nhu cầu khẩn trương liên hệ với
Công ty Pfizer hoặc MPP để nộp
hồ sơ đề nghị trở thành đối tác
nhượng quyền tự nguyện sản xuất
thuốc điều trị Covid19 Paxlovid
(chứa phối hợp PF-07321332 và
Ritonavir).
Trước đó, ngày 20/11 vừa
qua, Cục cũng đã có công văn gửi

lẢnh minh họa.

Công ty Pfizer đề nghị Công ty
hỗ trợ các cơ sở sản xuất dược
phẩm của Việt Nam trong việc trở
thành đối tác nhượng quyền tự

SỰ CỐ TIÊM CHỦNG VACCINE
TẠI THANH HÓA:

Sức khỏe
các bệnh nhân
tương đối ổn định

N

gày 26/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn
Trường Sơn cùng đoàn công tác của
Bộ Y tế đã đến làm việc với UBND tỉnh
Thanh Hóa và ngành y tế địa phương liên
quan đến sự cố tiêm chủng vaccine tại 1
điểm tiêm trên địa bàn huyện Nông
Cống (Thanh Hóa).
Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Thanh Hóa, ngay sau khi tiếp nhận các trường
hợp của sự cố tiêm chủng trên, bệnh viện đã
nhanh chóng triển khai các biện pháp xử trí
cấp cứu. Hiện 11 bệnh nhân đang điều trị tại
bệnh viện đã tương đối ổn định sức khỏe,
không phải thở oxy, không phải dùng thuốc
vận mạch, hết các triệu chứng liên quan đến
sốc phản vệ, đã vận động trở lại được, các xét
nghiệm trong trạng thái bình thường, có thể
xuất viện trong vài ngày tới…
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn
Trường Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ
với thân nhân gia đình có người tiêm tử vong
trong sự cố đáng tiếc này; chia sẻ với khó khăn
trong công tác tiêm chủng của Thanh Hóa.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng
đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của địa
phương trong công tác tiêm chủng. Tuy nhiên,
theo Thứ trưởng, trong công tác tiêm chủng,
đặc biệt là tiêm vaccine phòng Covid-19, đến
nay chưa gặp sự cố đáng tiếc như vừa qua tại
Thanh Hóa, do đó cần tiếp tục làm rõ nguyên
nhân để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn công tác
tiêm chủng…
Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đồng tình với
tỉnh về việc tỉnh tạm dừng tiêm lô vaccine liên
quan đến sự cố tiêm chủng và lấy mẫu gửi ra
Viện kiểm định Vaccine và Sinh phẩm y tế để
kiểm định.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh
viện Đa khoa huyện Nông Cống cần tiếp tục
điều trị tốt nhất, theo dõi sát sao sức khỏe của
người bệnh. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục
triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiêm
chủng để đạt tiến độ tiêm. Tuy nhiên, các cơ
sở tiêm chủng đặc biệt phải đảm bảo an toàn
trong công tác tiêm chủng, nâng cao năng lực
sơ cấp cứu người bệnh, khi có một trường hợp
nào phản ứng sau tiêm, sử dụng thuốc… đều
phải được xử trí theo đúng quy trình.
DIỆU THẢO

nguyện của Pfizer sản xuất thuốc
chứa phối hợp PF-07321332 và
Ritonavir khi nộp đơn đề nghị.
Trả lời lại, Công ty Pfizer
thông tin là MPP đã cung cấp
thông tin để cơ sở sản xuất
liên hệ và đăng ký trực tiếp
với MPP về việc để trở
thành đối tác nhượng quyền
tự nguyện của Pfizer sản
xuất thuốc chứa phối hợp PF07321332 và Ritonavir. Hạn cuối
cùng nộp đơn là ngày 6/12.
Cục Quản lý Dược cũng đề
nghị Hiệp hội thông tin tới các cơ
sở sản xuất thuốc thành viên có
nhu cầu khẩn trương truy cập
thông tin để đăng ký trở thành đối

tác nhượng quyền tự nguyện sản
xuất thuốc chứa phối hợp PF
07321332 và Ritonavir.
Liên quan đến thuốc kháng
virus điều trị Covid-19, thông tin
của Bộ Y tế cho biết hiện có 5
công ty dược trong nước nộp hồ
sơ sản xuất thuốc kháng virus
Molnupiravir. Bộ Y tế đang xem
xét để trình Chính phủ chấp thuận
cho cấp phép trong tình huống
phòng chống dịch khẩn cấp, với
một số điều khoản về hồ sơ được
rút gọn. Nếu được đồng ý, dự
kiến có 5 số đăng ký được cấp
cho 5 thuốc Molnupiravir do các
công ty dược trong nước sản xuất.
YẾN NHI

Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
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Giữ gìn bản sắc dân tộc để
chấn hưng văn hóa
“Điện thoại phủ
sóng cả bản rồi. Internet cũng “vào”
nhiều lắm. Bọn trẻ
mặc quần bò, áo
phông cả rồi. Chúng
không nói tiếng dân
tộc nữa, không hát
những bài dân ca
của dân tộc mình
mà hát những bài
nhảy nhót, xập
xình trên mạng.
Chúng chê văn hóa
dân tộc là cổ hủ,
lNhiều người dân tộc Bố Y không còn nhớ tiếng mẹ đẻ của mình. (Ảnh minh họa)
lạc hậu”, một già
chữ viết riêng. Những lễ Giang lại chủ yếu nói tiếng tốc độ mai một.
làng ngậm ngùi.
Tính từ năm 2006 đến
nghi trong lễ hội đang mờ Giáy và tiếng Tày.
Biến mất trong chính
cộng đồng “mẹ đẻ”

Hiện, Việt Nam có 5
dân tộc thiểu số có số dân
rất ít người bao gồm các
dân tộc: Si La, Ơ Đu, Brâu,
Rơ Măm, Pu Péo (dưới
1.000 người). Các dân tộc
có số dân dưới 1.000
người sống tập trung ở
vùng núi cao, biên giới
thuộc các tỉnh Hà Giang,
Lai Châu, Điện Biên,
Nghệ An, Kon Tum.
Các dân tộc này cư trú
chủ yếu ở nơi điều kiện
cuộc sống còn khó khăn,
giao thông đi lại không
thuận tiện, tỷ lệ hộ thuộc
diện đói nghèo tương đối
cao, nên khả năng tự bảo
tồn, phát huy văn hóa
truyền thống của đồng bào
rất hạn chế, có dân tộc
ngay cả tiếng nói, chữ
viết, trang phục… cũng bị
mai một, thậm chí bị mất
hẳn. Có dân tộc đã không
còn tồn tại mô hình cư
trú, làng bản truyền
thống. Trong quá trình
tiếp xúc, giao lưu với các
dân tộc khác, những đặc
trưng văn hoá của họ có
sự pha trộn, giao thoa,
mai một và có xu hướng
bị đồng hoá.
Người Si La chưa có

nhạt dần trong đời sống của
dân tộc này. Người Si La
có phong tục đàn ông
nhuộm răng đỏ, đàn bà
nhuộm răng đen. Tuy
nhiên, hiện nay đa số người
Si La để răng trắng. Ông
Pờ Chà Nga, đại diện dân
tộc Si La cho rằng, với số
dân còn dưới 1.000 người,
trong điều kiện xã hội phát
triển nhanh như hiện nay,
dân tộc Si La rất dễ bị đồng
hóa, mất dần tiếng mẹ đẻ.
Đa số các trẻ em dân tộc Si
La giờ không biết và cũng
không thích hát bài dân ca
Si La, không thích mặc
trang phục Si La, không
biết múa điệu múa Si La…
Một già làng ở Hà
Giang bày tỏ: “Chúng tôi là
người Pu Péo nhưng chẳng
có mấy người biết viết và
nói tiếng Pu Péo, đại đa số
đều dùng tiếng Mông để
giao tiếp. Có dùng tiếng Pu
Péo chăng cũng chỉ trong
dịp lễ, tết, cúng bái”.
Người Bố Y thuộc 2 nhóm
địa phương là Tu Dí (Lào
Cai) và Bố Y (Hà Giang).
Thế nhưng, hiện nay, người
Bố Y ở Lào Cai không còn
nhớ tiếng mẹ đẻ, đã chuyển
sang nói tiếng Quan hỏa
(tiếng Hán phương Nam),
còn người Bố Y ở Hà

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 nhấn
mạnh việc xây dựng và phát triển văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa
học, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân
tộc là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí
thức, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa
giữ vai trò nòng cốt. Theo nhà nghiên cứu Ma Văn Đức,
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên
Quang thì tiếng nói, chữ viết là hồn cốt của một tộc
người. Bên cạnh việc dạy tiếng nói, chữ viết tiếng dân
tộc, việc các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số sáng tác
thơ, văn, sáng tác bài hát bằng tiếng dân tộc, sáng tác
song ngữ tiếng dân tộc là một trong những phương thức
bảo tồn tốt nhất.

Hay người Phù Lá có 2
ngành là Pu Là và Xa Phó.
Người Xa Phó còn giữ
được tiếng mẹ đẻ, nhưng
người Pu Là đã không nói
được tiếng mẹ đẻ và cũng
chuyển sang sử dụng tiếng
Quan hỏa. Một số dân tộc
thiểu số như Kháng, La
Ha, Xinh Mun… chủ yếu
sử dụng ngôn ngữ Thái
trong giao dịch. Ngay các
bài hát dân ca của người
Kháng, người Xinh Mun
cũng có tới 70 - 80% là
tiếng Thái.
Những già làng, trưởng
bản là “linh hồn” níu giữ
bản sắc dân tộc nhưng đôi
khi chính họ lại là người
“ngược dòng”. Có cuộc
giao lưu đồng bào thiểu số
nhưng nhiều già làng ăn
mặc comple cà-vạt, nữ mặc
quần tây, váy ngắn. Nếu
chính đồng bào không thấy
tự hào, tự tôn về bản sắc
văn hóa của mình, không
có ý thức gìn giữ nó mọi
nơi, mọi lúc, không đem nó
giới thiệu rộng rãi với các
cộng đồng đó thì văn hóa,
tiếng “mẹ đẻ” sẽ biến mất
ngay từ trong chính cộng
đồng “mẹ đẻ” đã sáng tạo
ra nó.

Bảo tồn chưa theo kịp
tốc độ mai một
Hiện nay, một số địa
phương trên cả nước đã mở
lớp dạy tiếng nói, chữ viết
cho đồng bào dân tộc. Một
số tỉnh còn đưa tiếng dân
tộc vào dạy trong trường
học cho học sinh tiểu học,
học sinh trung học cơ sở
như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon
Tum, Lâm Đồng, Đắk
Nông… Nhưng, tốc độ bảo
tồn bản sắc văn hoá của 5
dân tộc rất ít người: Brâu,
Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ơ
Đu vẫn chưa theo kịp với

nay đã có những đợt học
tiếng Ơ Đu bằng hình thức
truyền miệng được mở ở
bản Văng Môn, xã Nga
My, huyện Tương Dương
(Nghệ An). Nhưng với vốn
từ ngữ sưu tầm quá ít ỏi chỉ
khoảng 200 từ do những
người già ghi chép lại rất
rời rạc, thiếu sự hoàn
chỉnh, nên rất khó để
truyền khẩu. Mỗi đợt giảng
dạy chỉ diễn ra trong thời
gian ngắn, bởi vậy vốn từ
để người tham gia sau khi
hoàn thành khóa học
không đủ để nhớ và sử
dụng hàng ngày, học rồi
lâu dần không sử dụng lại
quên mất.
Tài chính, ngân sách là
khó khăn chung của tất cả
các dân tộc thiểu số trong
việc gìn giữ, bảo tồn văn
hóa. Mỗi năm, số tiền đầu
tư cho các hoạt động văn
hóa của đồng bào dân tộc
thiểu số ở các tỉnh đều rất
thấp, có tỉnh chỉ dành 15
ngàn đồng/1 đầu người/1
năm cho các hoạt động văn
hóa. Với chừng ấy tiền thì
không thể làm gì được. Mà
người dân thì không có
mấy điều kiện để đóng góp
khi đời sống còn khó khăn.
Hơn ai hết, các già làng,
trưởng bản, các nghệ nhân
mong được Nhà nước hỗ
trợ hơn nữa trong việc cải
thiện đời sống tinh thần và
giúp họ gìn giữ cũng như
bảo tồn các giá trị văn hóa
truyền thống đặc biệt trong
ngôn ngữ độc đáo. Bởi nếu
không nhanh, những luật
tục thú vị và bản sắc về văn
hóa của các dân tộc sẽ chỉ
còn thấy qua sách vở và
biến mất dần trong đời
sống theo dòng thời gian
đầy biến đổi và khắc
nghiệt...
THÙY DƯƠNG

UNESCO vinh danh
2 Danh nhân văn hóa Việt Nam

M

ới đây, hồ sơ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của
Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250
năm Ngày sinh, 200 năm Ngày mất của Nữ sĩ Hồ
Xuân Hương cùng với 58 hồ sơ khác đã được Kỳ họp
Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 thông qua.
Kỳ họp diễn ra từ ngày 9 – 24/11 tại Paris đã thông
qua danh sách các Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch
sử niên khóa 2022 – 2023 để UNESCO cùng vinh danh
và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất.
Các hồ sơ đề cử cần đáp ứng các tiêu chí do UNESCO đề ra, đặc biệt là phải phù hợp với lý tưởng và sứ
mệnh của Tổ chức UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục,
văn hóa, khoa học, thông tin truyền thông, góp phần
thúc đẩy hòa bình, đối thoại văn hóa, hiểu biết lẫn nhau
giữa các dân tộc, đồng thời mỗi sự kiện, nhân vật đề cử
phải có tầm ảnh hưởng rộng rãi, được biết đến cả ở bên
ngoài quốc gia đề cử.
Trong đó, Nguyễn Đình Chiểu là một nhà văn hóa,
nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, tấm gương vượt lên
những khó khăn của cuộc sống và theo đuổi lý tưởng
học tập suốt đời của UNESCO. Còn Hồ Xuân Hương
là một trong những nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam,
được biết đến như “Bà chúa thơ Nôm”. Thơ Hồ Xuân
Hương là biểu hiện của sự vận động, lạc quan. Các
tác phẩm thơ của bà cũng mang nhiều nội dung về
bình đẳng giới, đấu tranh cho việc giải phóng phụ nữ
ở Việt Nam.
Trước đây, UNESCO đã từng thông qua nghị quyết
vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất của các
Danh nhân Việt Nam như kỷ niệm 100 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), 600 năm Ngày sinh
Nguyễn Trãi (1980), 250 Ngày sinh Nguyễn Du (2015),
650 năm Ngày mất của Nhà giáo Chu Văn An (2019).
Việc thông qua nghị quyết cùng kỷ niệm năm sinh/
năm mất của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và Nữ sĩ
Hồ Xuân Hương lần này khẳng định sự đánh giá cao
của quốc tế đối với những giá trị về văn hóa, giáo dục
của Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá cho các
mục tiêu phát triển tự do, bình đẳng và đặc biệt là bình
đẳng trong giáo dục cho tất cả mọi người mà UNESCO
đang thúc đẩy. Đây là thành quả của sự nỗ lực và phối
hợp chặt chẽ trong thời gian qua của UBND tỉnh Bến
Tre, UBND tỉnh Nghệ An với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO,
Bộ Ngoại giao, các chuyên gia và nhà khoa học của Việt
Nam. DIỆU THẢO

Trao 16 giải thi ảnh nghệ thuật
“Đất nước nhìn từ biển”

N

gày 26/11, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự
thật phối hợp với Viện Truyền thông và Phát
triển nhân lực, Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống tổ chức
Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Ảnh nghệ thuật với chủ
đề “Đất nước nhìn từ biển”.
Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia “mạnh
về biển, làm giàu từ biển”, tiến ra biển, làm chủ biển.
Cuộc thi Ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất nước nhìn từ
biển” được phát động từ ngày 8/6 là một trong các hoạt
động góp phần tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày
22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…
Cuộc thi nhận được 3.760 tác phẩm dự thi của 526
tác giả được gửi đến từ 54 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trải qua 4 vòng chấm thi, Hội đồng giám khảo đã chọn
được 26 tác phẩm xuất sắc.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải
Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 giải phụ cho
các tác giả xuất sắc nhất.
Các tác phẩm đạt giải sẽ được lựa chọn để xuất bản
thành bộ lịch ảnh Biển đảo Việt Nam năm 2022, góp
phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của
đất nước, đặc biệt là 28 tỉnh, thành ven biển. Ngoài các
tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức sẽ chọn một số ảnh tốt
ở vòng chung khảo để in sách và các ấn phẩm phục vụ
nhiệm vụ chính trị của đất nước. DƯƠNG THẮNG
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HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ:

Góp phần thúc đẩy
công nghiệp văn hóa
Quan điểm này được thể hiện
trong Chiến lược phát triển văn
hóa đến năm 2030 về việc
hoàn thiện thể chế, chính sách,
khung khổ pháp lý. Theo đó,
một trong những nhiệm vụ
trọng tâm trong thời gian tới là
hoàn thiện, bổ sung các quy
định pháp luật về quyền tác
giả, quyền liên quan đáp ứng
yêu cầu bảo hộ và thực thi
quyền trong nước và hội nhập
quốc tế.
Tạo môi trường sáng tạo
công bằng, minh bạch
Nhạc sĩ Giáng Son bị “đánh bản
quyền” ca khúc mà chính mình là tác giả
trên Youtube; 13 năm là quãng thời gian
mà họa sĩ Lê Linh dành để theo đuổi vụ
kiện với Công ty Phan Thị và được công
nhận là tác giả duy nhất của 4 nhân vật
trong bộ truyện tranh thiếu nhi “Thần
Đồng Đất Việt” do chính ông sáng tác.
Không ít lần, các nhà đấu giá danh tiếng
như Christie’s, Sotherby’s bị tố bán tranh
giả của các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam như
Nguyễn Văn Tỵ, Lê Phổ, Bùi Xuân Phái,
Tô Ngọc Vân…, có những tác phẩm trị giá
cả triệu đô.
Mặt khác, “bê bối” lớn nhất trong
ngành phim ảnh gần đây không thể thiếu
vụ khởi tố hình sự với những người tổ chức
và vận hàng trang web phimmoi.net – nền
tảng đứng thứ 17 về lưu lượng truy cập tại
Việt Nam, bởi ngang nhiên vi phạm quyền
sở hữu trí tuệ (SHTT) của hàng nghìn bộ
phim. Ước tính, với 60-80 triệu lượt truy
cập hàng tháng, chủ trang web này đã thu
lợi bất chính từ quảng cáo – chủ yếu là
trang web cờ bạc trực tuyến, khiêu dâm –
lên đến hàng trăm tỷ đồng suốt chục năm
trời tồn tại.
Những ví dụ nêu trên là những “hạt
sạn” trong hàng loạt những vụ việc xâm
phạm bản quyền tại Việt Nam, trong đó
còn nhiều vụ chưa bị phát hiện hoặc đã
chìm vào quên lãng. Tính riêng trong
lĩnh vực điện ảnh, cơ quan chức năng đã
thống kê được khoảng 200 trang web vi

Triển lãm“Tình hữu nghị
bền vững” Việt Nam Liên bang Nga

B

ảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
vừa khai mạc Triển lãm “Tình hữu
nghị bền vững”. Đây là hoạt động nằm
trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm
thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng
Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga
(30/1/1950 - 30/1/2020). Triển lãm giới
thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật
tiêu biểu, chia thành hai phần. Phần 1
với chủ đề “Dấu ấn vượt thời gian”
trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện
vật phản ánh về sự ủng hộ to lớn, kịp
thời, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và
nhân dân Liên Xô đối với sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo

l Quy định về quyền tác giả cần được quy định chặt chẽ hơn. (Ảnh minh họa)

Tại trụ sở của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva, Thụy Sỹ, ngày
17/11, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam
tại Geneva đã trao Văn kiện nộp lưu việc Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền
tác giả (WCT) cho Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang, Cơ quan lưu chiểu theo quy định
của Hiệp ước. Đây là một Hiệp ước đặc biệt theo Công ước Berne, liên quan đến việc bảo
vệ các tác phẩm và quyền tác giả của tác phẩm trong môi trường số.
Việt Nam gia nhập Hiệp ước WCT không chỉ nhằm đáp ứng cam kết của Việt Nam
trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam mới tham gia, như Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương
mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), mà còn tạo một nền tảng pháp lý hữu
hiệu để bảo vệ tác phẩm và quyền tác giả trên môi trường số. Theo Điều 21 Hiệp ước WCT,
các quy định của Hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam sau ba tháng
kể từ ngày văn kiện được trao cho Tổng Giám đốc WIPO.

phạm bản quyền. Nếu mở rộng ra toàn
ngành văn hoá thì hầu như lĩnh vực nào
– âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, thời
trang, xuất bản, truyền hình… đều có
“vùng tối”. Việc những “đứa con tinh
thần” thường xuyên bị “ăn cắp” và “trục
lợi” đã từ lâu trở thành nỗi niềm đau đáu,
nhức nhối của những người sáng tạo.
Việc lên mạng đấu tố, kêu gọi lòng tự
trọng từ những “kẻ cắp trí tuệ” hay sự tẩy
chay từ phía cộng đồng mạng là chưa đủ.
Trong bối cảnh Nhà nước đang khẩn
trương tập trung phát triển ngành công
nghiệp văn hoá, chúng ta hoàn toàn có thể
tự tin về năng lực sáng tạo của giới văn
nghệ sĩ, trí thức. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn
hơn lại nằm ở chỗ làm sao có thể bảo vệ
được những sản phẩm trí tuệ ấy trước
những “kẻ cắp, kẻ trộm” ngày càng đông
đảo và tinh vi hơn, khiến những nỗ lực
sáng tạo trở nên “vô nghĩa”.

Do vậy, muốn phát triển văn hoá, điều
tiên quyết là phải ngăn chặn, đẩy lùi được
nạn vi phạm bản quyền. Thông qua các
cuộc thanh, kiểm tra nghiêm ngặt, các tổ
chức, cá nhân xâm phạm quyền SHTT
phải được “đưa ra ánh sáng” và nhận chế
tài, hình phạt thích đáng theo đúng quy
định pháp luật. Chỉ như vậy mới gìn giữ
được kỷ cương phép nước, tạo môi trường
sáng tạo công bằng, minh bạch, nâng cao
vị thế cạnh tranh của nền văn hoá nước nhà
trên trường quốc tế.

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phần 2 mang chủ đề “Hữu nghị, hợp tác
và phát triển”, trưng bày những hình
ảnh, tài liệu, hiện vật về quan hệ hợp tác
cùng có lợi giữa Việt Nam và Liên bang
Nga trên tất cả các kênh và các lĩnh vực,
từ kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội đến
hợp tác giữa các tỉnh, thành và ngoại
giao nhân dân; trong đó lĩnh vực quốc
phòng là trụ cột, tập trung trên các mặt:
Hợp tác kỹ thuật quân sự, thương mại
quân sự, đào tạo cán bộ quân sự, cung
cấp vũ khí và trang bị quân sự, Hội thao
Quân sự quốc tế (Army Games)...
Đặc biệt, triển lãm giới thiệu các hiện
vật, tài liệu minh chứng cho sự giúp đỡ,
hợp tác toàn diện trong quan hệ hữu nghị
truyền thống giữa Việt Nam và Liên
Xô/Liên bang Nga, đặc biệt trên lĩnh vực

hợp tác quốc phòng trong sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
như: Đơn tình nguyện của Trung tá
Nikolai Petrovich, Quân đội Liên Xô gửi
Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn
sang Việt Nam chiến đấu chống Mỹ,
ngày 3/12/1966; máy quay phim Konvas
do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Việt
Nam năm 1963; máy đo phóng xạ DP5A được Liên Xô sản xuất, viện trợ cho
Việt Nam. N.K

Kỳ vọng vào Luật Sở hữu trí tuệ
sửa đổi, bổ sung
SHTT là một loại “tài sản đặc biệt”,
cũng là một yếu tố quan trọng để phát triển
kinh tế - xã hội trong nền kinh tế tri thức
như hiện nay. Theo PGS.TS Phùng Trung
Tập – Đại học Luật Hà Nội, kết quả sáng
tạo trí tuệ là sản phẩm khác biệt so với tài

Thầy cô là người bạn lớn
bảo vệ trẻ trên
môi trường mạng

Đ

ó là quan điểm của các diễn giả
tham gia buổi buổi chia sẻ, nâng
cao nhận thức cộng đồng thuộc phần kết

sản hữu hình như động sản và bất động
sản. Sản phẩm trí tuệ là kết quả của lao
động, hoạt động trí tuệ tạo ra. Hàm lượng
trí tuệ trong sản phẩm sáng tạo trí tuệ phản
ánh tư duy sáng tạo của con người. Các ý
tưởng sáng tạo trí tuệ được thể hiện bằng
kết quả tồn tại khách quan. Như vậy, quyền
đối với tài sản này được xác định và được
định giá bằng tiền.
Trong suốt 16 năm thi hành, kể từ khi
được ban hành vào năm 2005, Luật SHTT
đã được sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm
2009 và năm 2019. Không phủ nhận Luật
này đã phát huy những vai trò nhất định
trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật
đối với tài sản trí tuệ nhưng vẫn chưa
“thấm thoát” gì so với tốc độ phát triển xã
hội. Nói cách khác, vẫn chưa đảm bảo
hành lang pháp lý đầy đủ và hiệu quả đối
với việc bảo hộ, khai thác, bảo vệ tài sản
trí tuệ; cũng như chưa tạo được động lực
mạnh mẽ cho hoạt động đổi mới sáng tạo
của giới văn nghệ sĩ, trí thức.
Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật SHTT
là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội của nước tay hiện nay. Mới đây,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Huỳnh Thành Đạt đã công bố dự án Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
SHTT với mục tiêu thể chế hóa chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà
nước về việc hoàn thiện pháp luật về SHTT;
kế thừa giá trị của các văn bản pháp luật đã
được ban hành; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa
các chủ thể gồm người sáng tạo, bên sử
dụng, công chúng thụ hưởng.
Riêng những vấn đề về quyền tác giả,
quyền liên quan được cân nhắc sửa đổi cho
phù hợp với thực tế bao gồm các nội dung:
tác giả, đồng tác giả; quyền tài sản; đăng
ký quyền tác giả, quyền liên quan, giả định
quyền tác giả, quyền liên quan; tính toàn
vẹn của tác phẩm; trách nhiệm pháp lý của
các doanh nghiệp trung gian; sửa đổi, bổ
sung các điều có liên quan đến Luật Giá.
Đồng thời, Luật cũng sẽ đáp ứng các yêu
cầu cấp thiết khác như: bảo đảm quyền và
nghĩa vụ cơ bản của công dân trong sáng tạo
văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ,
tiếp cận các giá trị văn hóa, nghệ thuật, khoa
học và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động
đó; khuyến khích tổ chức, cá nhân sáng tạo,
đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao,
ứng dụng có hiệu quả thành tựu trong các
lĩnh vực; bảo hộ quyền SHTT theo quy định
tại Hiến pháp và các văn bản quy phạm
pháp luật; khắc phục những vướng mắc, bất
cập trong thực tiễn 16 năm thi hành Luật
SHTT hiện hành; nội luật hóa các cam kết
tại các điều ước quốc tế, hiệp định quốc tế
mà Việt Nam tham gia… ĐỖ TRANG
của chiến dịch Vaccine Số từ TikTok với
chủ đề “Để giáo viên là người bạn lớn
của trẻ” vừa diễn ra. Theo ông Trần
Thành Nam - PGS TS chuyên ngành
Tâm lý học lâm sàng thì để trẻ có thể
chia sẻ với mình thì trước tiên giáo viên
cần trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy,
trẻ có thể an tâm tìm đến để tâm sự như
một người bạn lớn chứ không phải là
người sẽ xét nét, bắt bẻ hay áp đặt suy
nghĩ của mình lên trẻ.
Đi kèm theo đó, ông Nam đưa ra ví dụ
về việc kết bạn với trẻ như thay vì bắt ép
trẻ phải bỏ điện thoại xuống để ra ngoài
vận động, thầy cô có thể “nhờ” trẻ hướng
dẫn cách để có thể tham gia vào môi
trường số, dùng mạng xã hội. Từ đó thân
thiết và dễ dàng nói chuyện với trẻ hơn.
H.MINH
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MƯA LŨ NĂM 2020, 2021:

Miền Trung thiệt hại
hơn 38.000 tỷ đồng
Đó là con số thống kê được Ban Chỉ đạo
Quốc gia về Phòng chống thiên tai đưa ra
tại Hội nghị công tác phòng chống thiên
tai năm 2021 các tỉnh miền Trung, tổ chức
ngày 26/11 tại Đà Nẵng. Hội nghị tham dự
trực tuyến của 10 tỉnh, thành khu vực
miền Trung từ Nghệ An đến Phú Yên.
Đối với năm 2020, theo báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc
gia về Phòng chống thiên tai, từ giữa tháng 9 đến giữa
tháng 11/2020, bão chồng bão, lũ chồng lũ xảy ra liên
tiếp tại các tỉnh miền Trung với cường độ rất mạnh, trên
phạm vi rộng; đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài
sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của
hàng triệu người dân trên địa bàn. Cụ thể, trong gần 2
tháng, khu vực duyên hải miền Trung đã chịu ảnh hưởng
dồn dập của 9 cơn bão (từ số 5 đến số 13) và 2 áp thấp
nhiệt đới. Trong đó cơn bão số 9 được đánh giá mạnh
nhất trong 20 năm qua, đổ bộ trùng với thời điểm triều
cường đã tàn phá và gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh
Trung Bộ và Tây Nguyên.

l Tìm kiếm người mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Quảng Nam
năm 2020.

Mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến từ
1.000÷2.500mm, nhiều nơi trên 3.000mm, gây lũ lớn,
đặc biệt lớn trên toàn 16 tuyến sông chính vượt mức báo
động 3, trong đó có 06 tuyến sông lũ đã vượt mức nước
lũ lịch sử. Ngập lụt trên diện rộng tại 7 tỉnh từ Nghệ An
đến Quảng Nam với nhiều đợt nối tiếp và thời gian kéo
dài kỷ lục, nhiều nơi ngập kéo dài nửa tháng.
Sạt lở đất, lũ quét nghiêm trọng tại Thuỷ điện Rào
Trăng 3, Trạm Kiểm lâm số 67, tỉnh Thừa Thiên - Huế;
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, tỉnh Quảng Trị; xã Trà
Leng, Trà Vân, huyện Nam Trà My và xã Phước Lộc,
huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã cướp đi sinh
mạng của nhiều người dân, cán bộ, chiến sỹ.
Bão và mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất làm 249
người chết, mất tích; 1.531 nhà sập, 239.341 nhà bị
hư hại, tốc mái, 473.449 lượt nhà bị ngập; nhiều công
trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, dân sinh
bị hư hỏng, sạt lở. Ước tính thiệt hại về kinh tế trên
36.000 tỷ đồng.
Đối với năm 2021, tính đến nay, các tỉnh miền Trung
đã chịu ảnh hưởng của 5 cơn bão (bão số 2, bão số 5,
bão số 6, bão số 7, bão số 8) tuy không khốc liệt như
năm 2020 nhưng hoàn lưu các cơn bão đã gây ra các đợt
mưa lũ lớn gây thiệt hại không nhỏ cho người dân các
tỉnh miền Trung, điển hình các cơn bão số 5 và số 6.
Thiên tai từ đầu năm 2021 tại khu vực miền Trung đã
làm 38 người chết, mất tích; 39 nhà bị sập đổ hoàn toàn,
970 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 85.806ha lúa, hoa màu bị
thiệt hại; 109.771m đê, kè, kênh mương bị sạt lở; nhiều
tuyến giao thông bị tắc nghẽn do ngập lụt, sạt lở với khối
lượng 1.077.556m3. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên
2.100 tỷ đồng.
Được biết, Hội nghị này nhằm đánh giá các kết quả
đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế; trao đổi về các
chế độ chính sách mới có liên quan đến công tác phòng,
chống thiên tai và những công việc cần triển khai trong
thời gian tới. Hội nghị tập trung vào các nội dung trọng
tâm, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế
trong công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ năm 2020
tại các tỉnh miền Trung; trao đổi về các chính sách mới
có liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai
vừa được ban hành; bàn các giải pháp và công việc cần
triển khai trong thời gian tới. VŨ VÂN ANH
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Những nghệ nhân cuối cùng
giữ nghề gốm Chu Ru
Xã Pró, huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng nổi tiếng với
làng nghề gốm Chu Ru. Đây
chính là nghề truyền thống
của người Chu Ru, đặc trưng
của cao nguyên Lâm Viên
giàu bản sắc văn hóa. Gốm
không những đã giúp họ lập
làng mà còn giúp họ trở nên
giàu có, đó chính là cái nôi
mà đồng bào đang cố gắng
bảo tồn.
Nghề gốm lập làng
Đến giờ không ai biết rõ nghề gốm
có từ bao giờ, nhưng trong tiềm thức của
bà Mali (64 tuổi, trú thôn K’răng Gọ xã
Pró, huyện Đơn Dương), làm gốm đã trở
thành một công việc thường nhật. Bắt
đầu làm gốm từ năm 12 tuổi, lên 16 tuổi,
Mali đã có thể làm mọi loại gốm to nhỏ,
“bà tôi, mẹ tôi làm gốm, cho đến bây giờ
tôi vẫn duy trì nghề gốm như máu thịt.
Làng gốm Chu Ru mà người ta hay gọi,
nếu đúng phải là làng gốm K’răng Gọ,
theo tiếng đồng bào thì từ “Gọ” trong
K’răng Gọ có nghĩa là gốm, ám chỉ ngôi
làng chuyên về làm gốm, cái tên này
cũng là để phân biệt với các nhánh người
Chu Ru khác”.
Bà Mali nhớ lại: “Trước đây cả làng
tôi làm gốm, thuở mới lập làng, cả thôn
chỉ có hơn chục hộ, nghèo lắm, không
có cơm, có sắn để ăn. Cũng nhờ cái gốm
này mà làng có cái ăn, có cơ ngơi đến
giờ. Mậu Thân năm 1968, chiến tranh
khốc liệt, dân làng bỏ chạy tứ xứ, nghề
gốm cũng mất từ đó”.
Lật lại những dòng kí ức xưa cũ, bà
Mali hồi tưởng: “Mẹ tôi luôn nhắc đi
nhắc lại, làng mình trải qua hai lần “sinh
tử”, đó là nạn đói năm 1945 và thời kì
kháng chiến chống Nhật. Nạn đói diễn
ra, cả làng phải cùng nhau đi ăn xin,
mong sống qua ngày, sau đó ông bà mới
nghĩ ra làm gốm để đổi lấy lương thực.
Trong chiến tranh chống Nhật chúng đốt

lBà Mali thực hiện công đoạn đánh bóng gốm.

“trụi” cả làng, nghề gốm chính là kế sinh
nhai duy nhất cùng tồn vong với làng”.
Trước đây người dân vùng đồng bào
dân tộc Chu Ru có Lễ hội Cá cược, mỗi
năm vào dịp nắng sau Tết, mọi người sẽ
lên núi Cút Ku Rur, tại vùng đất có tên
Trôm Ụ, người dân của mỗi làng sẽ đưa
các sản phẩm làng mình làm ra để trao
đổi với làng khác, làng nào mang được
nhiều sản phẩm lên để trao đổi sẽ giành
chiến thắng. Bên thua sẽ bị trói chân và
phạt uống rượu.
Sau giải phóng, năm 1979 bà Mali
cùng một số hộ khác trở lại làng và tiếp
tục duy trì nghề làm gốm. Với bà, nghề
gốm không còn là công việc để duy trì
cuộc sống nữa, mà đó chính là tâm
huyết cả đời, là lời hứa giữ nghề, giữ
linh hồn của làng cho con cháu, “tổ tiên
mình đã sống được nhờ làm gốm, nếu
giờ mình bỏ nó thì phũ quá”. Chồng
mất sớm, nhờ có gốm mà bà Mali nuôi
lớn 13 người con.
Để làm được một sản phẩm gốm
K’răng Gọ phải trải qua nhiều công đoạn
như: Đào đất rừng về phơi khô, giã đất
thành bột, sàng đất để lấy phần đất mịn,

nhồi đất mịn với nước thành hỗn hợp
dẻo, tạo hình, phơi khô, đánh bóng, đánh
trong, nung gốm. Mỗi công đoạn đều
cần sự tỉ mỉ, nếu làm qua loa thì gốm sẽ
không bền.
Gốm của người K’răng Gọ khác tất
cả loại gốm khác ở chất đất, chỉ có đất ở
vùng đồi Pró này mới đủ tiêu chuẩn để
làm, trước khi lấy đất phải làm lễ cúng
một con gà, một gùi rượu xin chủ đất,
đặc biệt là tổ tiên của chủ đất đã qua đời,
nếu không làm thế thì làm gốm sẽ không
thành công.
Trong quá trình lấy đất phải đào bỏ
phần đất mặt, chỉ lấy lớp đất ở giữa,
không nông, không sâu, chất đất mịn,
không quá nhão cũng không quá khô.
Gốm của người K’răng Gọ đặc biệt
chắc, vì trong đất có khoáng vàng non,
hiện tại chỉ có một số mỏ còn có thể lấy
đất làm gốm. Chất đất tốt cộng với việc
được nung ở nhiệt độ cao giúp sản phẩm
gốm bền được lâu.
“Gốm Chu Ru được làm hoàn toàn
thủ công, không sử dụng khuôn hay bàn
xoay. Mọi hoa văn, hình khối đều được
nắn bằng tay tạo nên đường nét rất nhẹ

“Nữ quái” lĩnh 20 năm tù vì mua bán “cái chết trắng”
Nguyễn Thị Bình (SN 1970,
ở quận Đống Đa, Hà Nội)
nhiều lần bị cơ quan chức
năng bắt giữ vì liên quan
đến ma túy nhưng vẫn
“ngựa quen đường cũ”.
TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn
Thị Bình ra xét xử về tội “Mua bán trái
phép chất ma túy”. Sau khi nghị án,
HĐXX đã tuyên phạt Bình 20 năm
tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 3/4/2019,
Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội)
kiểm tra hành chính một phòng trọ ở
Yên Viên (Gia Lâm) đã phát hiện,
bắt quả tang Nguyễn Văn Hà có
hành vi tàng trữ 8,807 gam MDMA,
1,601 gam Methamphetamine và
3,227 gam Ketamine. Hà khai
thường đến nhà Nguyễn Thị Bình
lấy ma túy đi giao cho khách theo
chỉ đạo của Trần Thị Chinh.
Mở rộng điều tra, ngày 9/4/2019,
CQĐT đã khám xét khẩn cấp chỗ ở

của Bình tại Cát Linh (quận Đống Đa,
Hà Nội), thu giữ 240,764 gam Ketamine, 2,896 gam MDMA và 5,007
gam Methamphetamine. Ngay sau đó,
Bình và các đồng bọn bị khởi tố về tội
“Mua bán trái phép chất ma túy”.
Quá trình điều tra xác định năm
2015, Bình và Trần Thị Chinh quen
nhau khi cùng điều trị bệnh tại Viện
Pháp y tâm thần Trung ương – Bộ Y
tế. Đầu tháng 3/2019, Chinh thuê 2
phòng trọ tại quận Thanh Xuân (Hà
Nội) để ở và cất giấu ma túy. Tương
tự, Bình cũng thuê nhà ở Cát Linh
(quận Đống Đa). Sau đó, hai “nữ quái”
liên tục giao dịch mua bán ma túy với
nhau thông qua Hà.
Ngày 3/4/2019, Hà mang số ma
túy lấy từ Bình đến cho khách theo chỉ
đạo của Chinh thì bị kiểm tra, bắt giữ.
Từ lời khai của Hà, Bình và Chinh “sa
lưới”. Chưa đầy 1 năm sau, ngày
26/2/2020, Bình bị Công an tỉnh Hòa
Bình bắt về hành vi tàng trữ trái phép
chất ma túy. Ngày 25/11, TAND TP

Hà Nội đưa Bình ra xét xử về tội Mua
bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt
Bình 20 năm tù. Trước đó, đồng phạm
của Bình nhận từ 15 đến 20 năm tù
cùng về tội danh trên.
Đáng nói, lật giở hồ sơ của Bình
mới thấy đối tượng này nhiều lần bị cơ
quan chức năng bắt giữ vì liên quan tới
ma tuý. Cụ thể, ngày 9/11/2001, Cục
CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công
an bắt giữ Bình về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy. Quá trình điều
tra, CQĐT đã trưng cầu giám định tâm
thần đối với Bình. Ngày 17/6/2003,
kết luận giám định pháp y tâm thần kết
luận: “Bình bị bệnh tâm thần phân liệt
thể đơn thuần, theo ICD có mã số
F20.6. Khả năng nhận thức hậu quả
của hành vi bị hạn chế”. Bình bị bắt
tạm giam đến ngày 15/1/2004, sau đó
bị bắt buộc chữa bệnh đến ngày
8/5/2008. Ngày 30/5/2008, Bình bị
TAND TP Hà Nội tuyên 6 năm 5
tháng, 29 ngày tù về tội “Mua bán trái
phép chất ma túy”.

- đờI SốNG

Số 331 (8.410) Thứ Bảy 27/11/2021

14@gmail.com

11

TP HỒ CHÍ MINH:

Lĩnh án tù vì tàng trữ, lưu hành tiền giả

N

l Một số sản phẩm do nghệ nhân Mabi (chị gái bà
Mali) chế tác.

nhàng, tự nhiên, rất khác biệt”,
nghệ nhân Mali chia sẻ. Nhiều
du khách Nhật Bản đã đến xem
bà Mali làm gốm, họ ấn tượng
nhất bởi vẻ đẹp mộc mạc, mềm
mại này, cũng vì thế người ta còn
gọi gốm này là gốm mộc.
Gốm Chu Ru phải phơi thật
khô rồi mới nung được, trước khi
nung phải nướng qua sàn đất, để
hơi nước bốc lên mặt sàn sẽ được
khô ráo, nếu gốm còn ướt hay lò
nung còn ẩm gốm sẽ tróc, nổ
bung hết trong quá trình nung.
Loại gốm này được nung bằng
củi lớn, lửa to, nhiệt độ càng cao
bao nhiêu sản phẩm càng chắc,
đẹp bấy nhiêu.
Gốm K’răng Gọ có hai màu
chủ đạo là đỏ và đen. Gốm nung
xong sẽ có màu đỏ đất tự nhiên,
nếu muốn có màu đen chỉ cần
nhúng qua vỏ trấu, chờ khoảng 2
phút màu gốm sẽ tự động chuyển
thành màu đen bóng.
Nghệ nhân Mabi (67 tuổi, chị
gái bà Mali) cho hay: Trong văn
hóa người K’răng Gọ đồ dùng
bằng gốm rất quan trọng, hầu
như mọi vật dụng đều được làm
từ gốm. Không những vậy mỗi
loại sản phẩm gốm sẽ phục vụ
một nhu cầu khác nhau, như
trong bếp núc, nồi dùng để nấu
cơm, nồi hầm xương, nồi nấu
cháo, kho cá,... mỗi loại sẽ có
hình dạng khác nhau và được
dùng cho mục đích riêng biệt.
Trước đây, khi trong nhà hết
lương thực mỗi nhà sẽ gom sản
phẩm gốm làm được lại, rồi cả
làng sẽ cùng nhau đi đến những
làng khác để đổi gốm lấy lúa gạo.
Bà Mabi nhớ rất rõ, mỗi lần cùng
Đến tháng 3/2012, Bình tiếp
tục bị Công an TP Hà Nội bắt
giữ về tội “Giữ người trái pháp
luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
Khoảng 4 tháng sau, Bình được
trưng cầu giám định tâm thần.
Kết luận giám định tâm thần
nêu Bình bị hạn chế khả năng
nhận thức và điều khiển hành
vi. Sau đó VKSND TP Hà Nội
ra quyết định áp dụng chữa
bệnh bắt buộc do Bình có bệnh
án tâm thần.
Đáng nói, khi bị áp dụng
chữa bệnh bắt buộc, đầu tháng
1/2015, Bình lại bị Công an tỉnh
Quảng Ninh bắt về tội “Vận
chuyển trái phép chất ma túy”.
CQĐT sau đó cũng cho Bình đi
giám định tâm thần. Kết quả
giám định cho thấy, Bình bị tâm
thần phân liệt. Khi thực hiện
hành vi phạm tội, bệnh của
Bình ở giai đoạn thuyên giảm,
hạn chế khả năng nhận thức và
điều khiển hành vi. Tháng
5/2015, VKSND tỉnh Quảng
Ninh ra quyết định áp dụng

lCác sản phẩm gốm mộc truyền thống của đồng bào
Chu Ru được trưng bày ở nhà thờ Ka Đơn (Đơn Dương).

bố mẹ đi đổi gạo sẽ đi bộ từ 1 đến
2 ngày đường rừng, có khi đi tới
tận Lâm Hà, Đam Rông,...
Để phù hợp nhu cầu của
khách hàng, bà Mali đã trang trí
thêm nhiều hoa văn lên sản phẩm
gốm của mình, như hình vẽ hoa
cỏ, voi, trâu,... Hiện nay nhiều
người đã biết đến làng gốm Chu
Ru, xã Pró, nhiều đoàn khách từ
Vũng Tàu, Khánh Hòa, Vĩnh
Long, Sài Gòn, Hà Nội vào tận
nhà để tham quan và mua hàng,
sản phẩm vừa làm ra đã có khách
đặt mua, nhiều lúc không còn cả
hàng mẫu cho khách xem.

Làm sống dậy nghề gốm
Điều bà Mali buồn nhất là
nhiều người trẻ trong làng không
mấy mặn mà với nghề gốm này,
người ta thích làm thuê, làm
mướn để kiếm nhiều tiền hơn là
làm gốm. họ không hiểu được ý
nghĩa của việc bảo tồn cái nghề
gốm này chính là bảo tồn báu vật
mà ông cha để lại.
Đến nay cả làng gốm K’răng
Gọ chỉ còn ba chị em nhà bà làm
gốm. Đó chính là tâm huyết cả
đời của chị em bà, từ lời dặn dò
của tổ tiên. Không chỉ duy trì
nghề, ba chị em bà Mali còn
đang truyền lại các kĩ thuật làm
gốm cho các con, các cháu bà và
những người thích làm gốm
trong làng. Nhiều cô giáo, học trò
từ Vĩnh Long, Cà Mau,... cũng
đến học nghề.
Năm 2014 Linh mục Phêrô
Trần Quốc Hưng Long về quản
Giáo xứ Ka Đơn (xã Ka Đơn,
huyện Đơn Dương), sau quá
trình tìm hiểu về văn hóa bản địa,

cha xứ đã bàn bạc với bà con để
duy trì nghề gốm này. Cha Hưng
Long cho biết: “Nghề gốm ở Pró
đã có từ rất lâu, nhưng chỉ ở hình
thức nhỏ, làm chủ yếu để phục
vụ nhu cầu của gia đình. Với ý
tưởng bảo tồn, “thắp lửa” nghề
gốm, tôi đã bàn bạc để giáo xứ
hỗ trợ các nghệ nhân tiếp tục làm
nghề, gợi ý để phát triển mẫu mã,
đồng thời hỗ trợ về tiêu thụ để bà
con có động lực duy trì nghề
truyền thống”.
Ngay tại nhà thờ Giáo xứ Ka
Đơn, nhiều sản phẩm gốm mộc
như: Tô, bình hoa, chậu, ấm trà,...
được trưng bày đẹp mắt để du
khách có thể tham quan. Năm
2016 Giáo xứ đã xây dựng một
ngôi nhà trưng bày nhiều sản
phẩm văn hóa của người Chu Ru
như: gốm, khèn, chiêng, đồng
la,... đây chính là nơi để mọi
người gìn giữ và tìm lại cảm
hứng về vẻ đẹp văn hóa của đồng
bào Chu Ru.
Anh Ja Tứ, cán bộ văn hóa xã
Pró, huyện Đơn Dương cho biết,
để giúp bà con bảo tồn, phát triền
nghề gốm Chu Ru xã đã động
viên bà con tiếp tục làm nghề,
bên cạnh đó xã còn vận động
các bạn trẻ tìm hiểu, học hỏi
cách làm nghề gốm truyền
thống qua các lớp dạy do xã
vận động, hỗ trợ. Thời gian tới,
xã cũng sẽ lên kế hoạch xây
dựng xã nông thôn mới theo
hướng du lịch văn hóa truyền
thống, xây dựng nhà trưng bày
các sản phẩm truyền thống,
trong đó có gốm Chu Ru, góp
phần bảo tồn văn hóa bản địa.
PHAN HÒA

gày 26/11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn
Ngọc Thanh (32 tuổi, nguyên Trưởng cửa hàng Co.op Food Nguyễn
Thị Định 556) 5 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, bị cáo Huỳnh
Thanh Trúc (20 tuổi) 5 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”. Hội đồng xét xử
tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, trưa 10/8/2020, Nguyễn Ngọc Thanh bàn giao số tiền
của cửa hàng do mình quản lý cho thủ quỹ. Tiền được kiểm đếm và niêm
phong cho vào két sắt của cửa hàng. Đến ngày 11/8/2020, thủ quỹ lấy tiền
nộp vào ngân hàng. Ngân hàng phát hiện có 4 triệu đồng (gồm 8 tờ mệnh
giá 500.000 đồng) nghi là tiền giả.
Tiến hành kiểm tra camera phát hiện, ngày 10/8/2020, Thanh đã mở két
sắt tráo đổi tiền giả lấy tiền thật nên phía siêu thị làm đơn tố cáo Thanh đến
Công an. Qua giám định, 8 tờ tiền trên là giả, được làm giả bằng phương
pháp in phun màu lên chất liệu giấy.
Qua điều tra, Thanh khai mua tiền trên một tài khoản Facebook tên “Lan
Trần”. Theo xác minh, Facebook “Lan Trần” là Huỳnh Thanh Trúc nên
Công an đã bắt giữ Trúc. Trúc khai được một người bạn không rõ lai lịch
cho 7 triệu đồng tiền giả (14 tờ mệnh giá 500.000 đồng) để bán lấy tiền tiêu
xài. Khi nhận tiền giả, Trúc rao bán trên mạng, sau đó bán cho Thanh 7
triệu đồng tiền giả với giá 2,5 triệu đồng tiền thật. BÙI YÊN

LAI CHÂU:

Lĩnh án tù vì nuôi nhốt động vật
hoang dã trái phép

T

AND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu vừa tuyên phạt Thào A Tủa
(SN 1979) và Lò Thị Mỷ (SN 1965), cùng trú tại thôn Pa Mu, xã
Hua Bum, huyện Nậm Nhùn cùng mức án 1 năm tù về hành vi nuôi nhốt
trái phép cá thể gấu chó (tên khoa học Helarctos malayanus). Trước đó,
ngày 14/7/2021, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khám xét nhà của
đối tượng trong chuyên án triệt phá tụ điểm, buôn bán trái phép chất ma
túy, đồng thời phát hiện các đối tượng nuôi nhốt trái phép cá thể gấu.
Cá thể gấu trên khi bị tịch thu nặng 5kg và đã được chuyển tới Trung
tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên – Vườn Quốc
gia Hoàng Liên ngay sau đó.
Gấu chó là loài động vật hoang dã (ĐVHD) thuộc lớp thú nằm trong
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo
Nghị định 64/2019/NĐ-CP – cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định pháp
luật của Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng ghi
nhận nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển gấu con
còn sống trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc. Nhiều khả năng các cá
thể gấu này sẽ được buôn bán cho các cơ sở nuôi nhốt.
Qua nghiên cứu sơ bộ trên internet về rà soát buôn bán, săn bắt ĐVHD
ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2021, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát
triển thống kê có 1.097 vụ rao bán khoảng hơn 11.000 cá thể ĐVHD. Một
trong những giải pháp bảo tồn là cần làm ngay việc đẩy mạnh công tác
truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm ngăn chặn việc sử dụng các sản
phẩm từ ĐVHD; đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, thiết lập cơ chế tài chính
phù hợp với yêu cầu nhằm tăng cường công tác bảo tồn ĐVHD; tăng cường
hợp tác liên biên giới với các nước có chung đường biên giới, các nước
trong khu vực và toàn cầu về công tác bảo tồn ĐVHD. X.HOA

ĐÀ NẴNG:

Án mạng từ mâu thuẫn khi tham gia
giao thông

N

lBị cáo Bình tại toà.

biện pháp chữa bệnh bắt buộc
đối với Bình.
5 tháng sau, Công an quận
Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ
Bình về tội “Mua bán trái phép
chất ma túy”. Lần này, “nữ
quái” tiếp tục được đưa đi giám
định tâm thần và cho kết quả:
“Hạn chế khả năng nhận thức
và điều khiển hành vi. Thời
điểm giám định bệnh ở giai

đoạn tiến triển, bị can mất khả
năng nhận thức và điều khiển
hành vi”. Với kết luận giám
định như trên, tháng 6/2016,
Bình lại được đưa đi chữa bệnh
bắt buộc. Tháng 4/2017, Bình
tiếp tục bị bắt về tội Mua bán
trái phép chất ma túy và lại
được đưa đi giám định tâm thần
rồi chữa bệnh bắt buộc.
VÂN THANH

gày 26/11 TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo phạt bị
cáo Nguyễn Trọng Thuật (SN 2002, trú tổ dân phố Phú Thạnh,
phường Ninh Giang, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội Giết
người. Cùng tội danh tòa cũng giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với
Đàm Tiến Khang (SN 2001, trú tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh
Giang) do không kháng cáo.
Theo hồ sơ, vào khoảng 20h ngày 28/10/2020, Thuật điều khiển xe máy
chở Khang đi dạo mát trên đường K10, phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa,
Khánh Hòa. Lúc này, Võ Văn Cường điều khiển xe máy với tốc độ nhanh
đi ngược chiều và bốc đầu xe dẫn đến suýt va chạm với xe của Thuật nên
Thuật chở Khang chạy theo và nói: “Đi xe kiểu gì vậy”, nhưng Cường
không trả lời mà tiếp tục đi. Do bực tức vì sự việc trên nên Thuật rủ Khang
đánh Cường, Khang nói nhóm kia đông quá. Sau đó, Thuật tiếp tục điều
khiển xe máy chở Khang đi.
Khi đến đoạn đường đối diện Trường THCS Đinh Tiên Hoàng ở địa chỉ
tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thấy bên lề đường có một đống gạch xây
dựng 4 lỗ, Thuật dừng xe nhặt 1 viên gạch rồi nói Khang điều khiển xe chở
Thuật đi tìm đánh Cường, Khang đồng ý. Khi Khang điều khiển xe chở
Thuật đến trước quán cà phê Cây Dừa trên đường 2/4, tổ dân phố 2, phường
Ninh Hiệp thì thấy Cường đang điều khiển xe máy chạy ngược chiều với
tốc độ nhanh. Lúc này, Thuật ngồi sau cầm viên gạch bằng tay trái ném
trúng vào ngực Cường làm xe máy do Cường điều khiển mất lái rồi ngã
vào bên trong Cửa hàng đá Granit Thái Hòa ở địa chỉ tổ dân phố 1, phường
Ninh Hiệp. Sau đó, Cường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử
vong trên đường đi cấp cứu. HOÀNG VĂN
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Vô vàn khó khăn
52 năm xây dựng và trưởng
thành, EVNNPC là “anh cả đỏ”, là
cái nôi của ngành Điện Việt Nam.
EVNNPC cũng là điểm sáng của
ngành Điện trong hành trình điện
khí hóa nông thôn; cung cấp đủ điện
cho 27 tỉnh, thành phố phía Bắc với
sản lượng điện thương phẩm nhiều
năm liền luôn đạt ở 2 con số, tăng
trưởng điện thương phẩm cao nhất
trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN). Tổng Công ty cũng là đơn
vị quản lý vận hành lưới điện
110kV và lưới trung, hạ áp có quy
mô lớn nhất EVN.
Cùng với bề dày thành tựu đó
là không ít khó khăn, thách thức
trên hành trình đổi mới, phát triển,
nhất là ứng dụng khoa học công
nghệ, công nghệ số vào hoạt động
sản xuất kinh doanh, quản trị
doanh nghiệp.
Thực tế, nhiều tài sản của
EVNNPC được đầu tư từ rất lâu,
không đáp ứng được các yêu cầu
kỹ thuật khi ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT), không hỗ trợ số
hóa... Trình độ CNTT của người
lao động không đồng đều, đặc biệt
ở những đơn vị miền núi, vùng sâu,
vùng xa.
Bên cạnh đó, địa bàn hoạt động
của Tổng Công ty trải rộng trên 27
tỉnh, thành phía Bắc, từ đồng bằng
ven biển đến trung du, miền núi,
hải đảo; thời tiết diễn biến phức tạp
gây nhiều khó khăn trong công tác
quản lý, vận hành, kinh doanh và
dịch vụ khách hàng. Hơn 74%
khách hàng của EVNNPC thuộc
khu vực nông thôn, miền núi, chưa
có thói quen sử dụng, trải nghiệm
các ứng dụng số cũng là thách thức
không nhỏ của Tổng Công ty trên
lộ trình số hóa.
Theo Chủ tịch HĐTV EVNNPC - bà Đỗ Nguyệt Ánh, trong
các Tổng Công ty phân phối thuộc
EVN, EVNNPC là đơn vị gặp khó
khăn lớn nhất trong quá trình
chuyển đổi số. Thế nhưng, nếu vì
khó mà chùn bước, nếu vì khó mà
không thực hiện nhanh thì sẽ chậm
chân trong việc cải tổ chính bản
thân mình cũng như chậm chân
trong việc cung cấp những dịch vụ
cho khách hàng.
Từ những nhìn nhận thẳng thắn
và đúng bản chất vấn đề đó, tập thể
lãnh đạo Tổng Công ty đã quyết
tâm tạo ra đột phá.

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

CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở EVNNPC:

Thành công nhờ chọn đúng
lĩnh vực để đột phá
Sự sáng tạo cùng với những quyết định táo bạo, đúng thời điểm của lãnh đạo
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã giúp doanh nghiệp này có được
những thành công bước đầu trên hành trình chuyển đổi số, với sản phẩm số hóa
Quy trình Tài chính kế toán và Kinh doanh - dịch vụ khách hàng, vừa mới ra mắt.

lChủ tịch EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh.

lEVNNPC ra mắt sản phẩm đã số hóa thành công.

Định nghĩa rõ ràng về
chuyển đổi số
Chủ tịch Đỗ Nguyệt Ánh xác
định, yếu tố làm nên thành công
chuyển đổi số là người đứng đầu
phải vào cuộc. Người đứng đầu
phải trực tiếp tìm hiểu, chịu trách
nhiệm và xác định cần chuyển đổi
số ở lĩnh vực nào, vướng mắc ở đâu
để có những quyết định kịp thời.
Không chỉ dừng lại ở lời nói, bà
đã tiên phong, gương mẫu đi đầu,
tạo sức “nóng” để cả tập thể phải
vào cuộc. “Ở EVNNPC, tôi là
người chịu trách nhiệm và giao
nhiệm vụ cho lãnh đạo các Ban,
Giám đốc các đơn vị trực tiếp chịu
trách nhiệm ở đơn vị mình”, bà
Ánh nói.
Bắt tay ngay vào hành động,
khi những khái niệm về chuyển đổi
số như điện toán đám mây, Icloud,
internet vạn vật, Bigdata… còn rất
trừu tượng và phức tạp, những ban
lãnh đạo EVNNPC mà tiên phong
là bà Đỗ Nguyệt Ánh đã xây dựng
một định nghĩa về chuyển đổi số

trong Tổng Công ty theo hướng hết
sức đơn giản, dễ hiểu và súc tích:
“Chuyển đổi số của EVNNNPC là
xây dựng Tổng Công ty trở thành
một hệ sinh thái gồm các phần tử
mà tất cả các phần tử này đều được
thể hiện dưới dạng số và giao tiếp
với nhau trên môi trường số”.
Từ định nghĩa đó, Tổng Công
ty đã xây dựng một kế hoạch,
chương trình hành động, với
những đường hướng, mục tiêu cụ
thể. Một hệ thống các giải pháp để
hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi
số cũng đã được ban hành không
chỉ dừng lại ở các giải pháp về
công nghệ, mà còn là quy trình,
nhân lực, truyền thông cũng như
chuyển đổi tư duy.
“Chúng tôi có thể tự tin nói
rằng, bây giờ, ở EVNNNPC việc
chuyển đổi số không chỉ dừng lại
ở giấy tờ, kế hoạch, truyền thông
về chuyển đổi số, mà chuyển đổi
số đã trở thành hoạt động hằng
ngày của Tổng Công ty”, bà Đỗ
Nguyệt Ánh nhấn mạnh.

HÀ NỘI:

Với sự nỗ lực của tập thể lãnh
đạo, cán bộ công nhân viên, EVNNPC đã số hóa thành công quy trình
Tài chính kế toán và Kinh doanh dịch vụ khách hàng. Đây là dấu mốc
quan trọng, đánh dấu thành công
đầu tiên của Tổng Công ty trong lộ
trình chuyển đổi số, trở thành đơn vị
tiên phong của Tập đoàn trong số
hóa quy trình nghiệp vụ.
“Tài chính kế toán và Kinh
doanh - dịch vụ khách hàng là hai
2 lĩnh vực cơ bản quan trọng của
các đơn vị thuộc khối phân phối.
Tổng Công ty đã chọn đúng điểm,
đúng lĩnh vực để đột phá trong

công tác chuyển đổi số là thể hiện
sự hưởng ứng tích cực vào việc
thực hiện kế hoạch tổng thể chuyển
đổi số trong Tập đoàn Điện lực
Quốc gia Việt Nam”, Chủ tịch
HĐTV EVN Dương Quang Thành
nhận xét...
Có thể khẳng định, sự thay đổi
về nhận thức, tư duy của đội ngũ
lãnh đạo Tổng Công ty mà lãnh
đạo EVN nhắc đến, vai trò của “nữ
tư lệnh” Đỗ Nguyệt Ánh đặc biệt
quan trọng. Giữ cương vị Tổng
Giám đốc EVNNPC từ tháng
7/2019 và Chủ tịch HĐTV EVNNPC từ tháng 8/2021, với sự quyết
liệt, tư duy sáng tạo, đổi mới, bà
Ánh đã thực sự thổi một luồng sinh
khí vào hoạt động chỉ đạo, điều
hành của doanh nghiệp.
KIM NGÂN

Năm 2023, vận hành trong không gian số
“Tại Lễ nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV EVNNPC, trong bài phát biểu
của mình, bà Đỗ Nguyệt Ánh đặt ra mục tiêu, sẽ cùng ban lãnh đạo xây
dựng EVNNPC thành Tổng Công ty phân phối và kinh doanh điện năng
hàng đầu ở Việt Nam, tiến tới ngang tầm các Công ty Điện lực hàng đầu
khu vực Đông Nam Á, dựa trên nền tảng văn hóa mạnh, nguồn nhân lực
chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng xuất sắc.
Về lộ trình chuyển đổi số, EVNNPC đặt mục tiêu chuyển đổi số thành
công vào năm 2022 và vận hành trong không gian số từ năm 2023”.

HẢI PHÒNG:

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả
dịp Tết

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học
và công nghệ biển

B

H

an Chỉ đạo 389 TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về cao điểm đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022.
Theo đó, để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi
vi phạm, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo TP và các quận,
huyện, thị xã, từ ngày 1/12/2021 đến 28/2/2022 tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả, nhất là dịp cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tăng
cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả,
hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,
dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; triển khai các biện pháp tạm thời “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn TP...
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng lưu ý các đơn vị phân công rõ trách nhiệm quản lý,
kiểm soát địa bàn và lĩnh vực cho từng cơ quan chức năng; kiểm soát các hành vi lợi
dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán online, mạng xã hội (facebook, zalo...)
để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm
quyền sở hữu trí tuệ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người
đứng đầu trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
BẢO AN

ôm qua (26/11), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hải Phòng phối
hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học phát
triển nhân lực khoa học và công nghệ biển theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW
của Bộ Chính trị.
Hải Phòng là TP cảng biển lớn nhất ở miền Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng
của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc và là một
cực tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc; một trọng điểm phát triển kinh tế
biển - đảo; có vị trí trọng yếu cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh. Vì vậy, nhân lực
KH&CN biển đóng vai trò hết sức quan trọng.
Hiện nay, Hải Phòng có 60 giáo sư, phó giáo sư; gần 250 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học;
630 thạc sĩ cùng các cán bộ KH&CN biển. Đây là nguồn lực tiềm năng để phát triển
KH&CN và các ngành kinh tế biển của TP. Tuy nhiên, thực trạng đội ngũ cán bộ
KH&CN biển của TP còn hạn chế về số lượng, chất lượng; chưa đáp ứng được yêu
cầu để Hải Phòng trở thành trung tâm quản lý, nghiên cứu, phát triển KH&CN biển
của cả nước.
Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ vai trò, ý nghĩa của nhân lực KH&CN
biển; xu hướng phát triển nguồn nhân lực KH&CN biển trong thời gian tới. Từ đó, đề
xuất các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển nhân lực KH&CN
biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP... HỒNG NHUNG

THươNG TRườNG

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

kinhteplvn@gmail.com

Cuối năm, dồn dập các
chương trình kích cầu
Hàng loạt các chương trình
kích cầu cuối năm ở quy mô
quốc gia hoặc tại các thành
phố lớn đã và đang dồn dập
diễn ra. Những chương trình
này đang được kỳ vọng sẽ là
đòn bẩy thúc đẩy tiêu thụ, kích
cầu mua sắm cho người dân và
kích thích nền sản xuất vào
guồng mạnh mẽ trở lại.
Cơ hội doanh nghiệp bù doanh thu
Tối qua (26/11), “Hà Nội đêm không
ngủ - HaNoi Midnight Sale” chương
trình giảm giá theo khung giờ với 4
khung giờ có tỷ lệ khuyến mại tăng dần
(đạt đỉnh 100% vào khung giờ 0-2h sáng)
đã chính thức được Sở Công Thương Hà l Nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng diễn ra dịp cuối năm.
Nội kích hoạt. Đây là một sự kiện nằm phẩm đặc sản, đặc trưng của các địa nối sản xuất - tiêu thụ mà còn thu hút,
trong chương trình Tháng khuyến mại tập phương khắp cả nước. Ngoài ra, hội chợ kích cầu và góp phần phục hồi, phát triển
trung của Hà Nội. Sự kiện này được Hà khuyến mại (từ ngày 21-26/12/2021 tại ngành du lịch.
Nội kỳ vọng sẽ trở thành một chương Nhà thi đấu Phú Thọ) cũng được trông
Hôm qua (26/11), Cục Thương mại
trình thường niên của Tháng khuyến mại đợi về sức mua khi có khoảng 450 gian điện tử và Kinh tế số (IDEA - Bộ Công
Hà Nội được tổ chức hàng năm.
hàng, tập trung các sản phẩm có uy tín Thương) cũng đã công bố chương trình
Ngoài chương trình này (kết thúc cuối thương hiệu thuộc các ngành hàng như Online Friday với điểm nhấn là 60 giờ
tháng 11), Hà Nội lại chuẩn bị chương thực phẩm, đồ uống, dịch vụ ăn uống - mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm,
trình Tháng khuyến mại Hà Nội trong giải trí - du lịch, may mặc, thời trang…
bắt đầu từ ngày 27/11/2021. Ngày hội
tháng 12 với quy mô 30 trung tâm mua
Lãnh đạo 2 Sở Công Thương của 2 mua sắm trực tuyến năm nay thu hút
sắm tập trung và khoảng gần 2.000 điểm thành phố lớn nhất cả nước đã bày tỏ sự được đông đảo các doanh nghiệp thương
bán hàng khuyến mại thuộc mọi thành kỳ vọng vào các chương trình kích cầu mại điện tử, các nhà bán hàng lớn, có uy
phần kinh tế được hỗ trợ tham gia miễn cuối năm sẽ là cơ hội để các doanh tín như Shopee, Tiki, Sendo, Voso,
phí và có thể áp dụng mức giảm giá từ 50- nghiệp tăng doanh số bán hàng vào dịp Lazada..., các doanh nghiệp sản xuất,
100% khi nộp hồ sơ theo quy định tại cuối năm, thúc đẩy kinh tế tiêu dùng. cùng các nhà phân phối hàng chính hãng
Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ. Một Đồng thời là dịp cho người tiêu dùng để triển khai các chương trình giảm giá
số hoạt động chính như Tuần lễ vàng được lựa chọn những sản phẩm có mức sâu độc quyền lên đến 100%.
khuyến mại trực tuyến, 50 điểm vàng khuyến mại tốt nhất trong năm.
Online Friday bắt đầu từ năm 2014,
khuyến mại (là các hệ thống siêu thị, trung
với
tổng doanh số bán hàng của các
tâm thương mại trên địa bàn thành phố...). Kích cầu tiêu dùng trong dân
doanh
nghiệp tham gia đạt ở mức trên
Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, Tháng
Cùng thời điểm, Sở Công Thương TP
160
tỷ
đồng. Đến năm 2020, chương
Hồ Chí Minh cũng đã triển khai chương khuyến mại tập trung Quốc gia - Vietnam trình đã thu hút được hơn 3.000 doanh
trình khuyến mại tập trung năm 2021 với Grandsale 2021 sẽ diễn ra (từ 1/12/2021- nghiệp tham gia với 247.112 mặt hàng,
tên gọi “Shopping Season 2021”. Các 1/1/2022). Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó sản phẩm chính hãng được các doanh
doanh nghiệp tham gia đã có chương Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ nghiệp đăng ký tham gia, doanh thu đã
trình khuyến mại thấp nhất 30% và cao Công Thương), mục đích tổ chức Viet- đạt mức khoảng 5.000 tỷ đồng.
nhất 70%. Bên cạnh việc tổ chức chương nam Grandsale 2021 là tạo ra một “mùa”
Giải thích về các chương trình kích
trình khuyến mại trên địa bàn thành phố, trong năm để tất cả các thương nhân cầu cuối năm dồn dập diễn ra, ông Đặng
Sở Công Thương sẽ tổ chức các hoạt thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế Hoàng Hải, Cục trưởng IDEA cho biết,
động bổ trợ trong chuỗi sự kiện của của Việt Nam tham gia. Đây là chương cuối năm thường là giai đoạn các doanh
trình đặc biệt bởi không có các khâu xét
chương trình khuyến mại tập trung.
nghiệp đưa ra những chương trình, chiến
Trong đó, Hội nghị kết nối cung - cầu chọn, không cần đăng ký chương trình dịch khuyến mại nhằm kích cầu mua sắm
hàng hóa các tỉnh, thành năm 2021 được khuyến mại.
Tất cả các doanh nghiệp đều có thể hay được gọi là “Mùa mua sắm cuối
tổ chức vào đầu tháng 12. Hội nghị này
năm”. Năm nay, mùa mua sắm cuối năm
kỳ vọng sẽ mang lại không gian mua sắm chủ động xây dựng và thực hiện các còn kỳ vọng sẽ kích cầu được nhiều hơn
lớn nhất với khoảng 40 tỉnh, thành tham chương trình khuyến mại mà không giới các năm trước do sức tiêu dùng của người
gia, tổ chức khoảng 300-500 gian hàng, hạn hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch dân đã được tích lũy trong giai đoạn giãn
tập trung trưng bày, giới thiệu các sản vụ dùng để khuyến mại. Đây là hoạt động cách xã hội. NHẬT THU
không chỉ kỳ vọng kích cầu tiêu dùng, kết

Khánh Hòa đón đoàn khách du lịch quốc tế có
“hộ chiếu vaccine” đầu tiên

M

ới đây, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
đã phối hợp với Hãng hàng không
Bamboo Airways tổ chức lễ đón 293
khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine” đến Nha Trang - Khánh Hòa. Sự
kiện này đánh dấu mốc quan trọng khi
Khánh Hòa được đón tiếp những vị
khách du lịch quốc tế trở lại sau gần 2
năm bị ngưng trệ vì dịch Covid-19.
Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp
với Hãng hàng không Bamboo Airways tổ
chức lễ đón 293 khách du lịch quốc tế có
“hộ chiếu vaccine” đến Nha Trang - Khánh

Hòa. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng
khi Khánh Hòa được đón tiếp những vị
khách du lịch quốc tế trở lại sau gần 2 năm
bị ngưng trệ vì dịch Covid-19.
Đoàn khách đi trên chuyến bay số hiệu
QH9451 của Hãng hàng không Bamboo
Airways từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn
Quốc) đến sân bay quốc tế Cam Ranh
(Khánh Hòa), hạ cánh tại sân bay quốc tế
Cam Ranh lúc 14h15 chiều 25/11.
Đoàn khách này gồm 43 du khách
theo hình thức “hộ chiếu vaccine” đến
từ Mỹ và Canada, số còn lại là người

Việt hồi hương. Các khách du lịch được
đón theo tour, trung chuyển ở sân bay
quốc tế Incheon.
Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đến
nay, trên địa bàn tỉnh này có 36 cơ sở đáp
ứng các điều kiện được phép đón khách du
lịch quốc tế. Trong đó, có 25 cơ sở lưu trú
du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam
Ranh và khu vực biệt lập; 6 khu, điểm du
lịch; 1 cơ sở mua sắm và 4 đơn vị lữ hành
vận chuyển.
Hiện nay, có 5 đơn vị lữ hành đã được
cấp phép tổ chức 48 đoàn khách đến Khánh
Hòa. Dự kiến, từ nay đến hết năm 2021,
Khánh Hòa sẽ đón khoảng 9.350 khách du
lịch quốc tế. DIỄM HƯƠNG
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Xây dựng Nghị định
chuyển giao
công trình điện sang
EVN quản lý

P

hó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa
có ý kiến về đề nghị xây dựng
Nghị định của Chính phủ quy định
việc chuyển giao công trình điện là tài
sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt
Nam quản lý. Cụ thể, Phó Thủ tướng
giao Bộ Tài chính tổng hợp đầy đủ ý
kiến tham gia của các bộ, ngành, cơ
quan liên quan và tại cuộc họp ngày
11/11/2021, chủ trì, phối hợp với Bộ
Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan
khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị
định trình Chính phủ trong tháng 6
năm 2022.
Trong dự thảo Nghị định cần làm
rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý việc ban
hành Nghị định; các giải pháp, chính
sách để xử lý dứt điểm các vướng mắc
và cả các vấn đề thực tiễn đã phát sinh
chưa đủ cơ sở pháp lý để xử lý như
việc điều chuyển công trình điện có
nguồn gốc từ nguồn vốn ngoài ngân
sách, các nhà máy điện BOT khi kết
thúc hợp đồng BOT chuyển giao cho
phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) quản lý; làm rõ chế độ quản lý,
sử dụng tài sản công tại EVN khi
nhận chuyển giao các công trình điện,
đánh giá đầy đủ tác động việc chuyển
giao đối với tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh và tài chính của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam.
HỒNG TƯƠI

Cụm công trình
đạt giải thưởng
Hồ Chí Minh trưng bày
tại Sàn giao dịch
công nghệ và thiết bị

C

ụm công trình đạt giải thưởng Hồ
Chí Minh 2016 của Công ty CP
Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco) sẽ trưng bày tại Sàn Giao dịch
công nghệ và thiết bị (Hà Nội).
Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám
đốc Busadco cho biết, Busadco sẽ là
một trong những doanh nghiệp tham
gia trưng bày thường xuyên các sản
phẩm tại Sàn giao dịch này. Ngoài ra,
đơn vị còn tham gia trưng bày thường
xuyên liên tục trong thời gian sau khai
trương, để vừa giới thiệu, chứng minh
chất lượng sản phẩm công trình Busadco vừa thể hiện hàm lượng công
nghệ Việt, trí tuệ Việt trong các sản
phẩm khoa học công nghệ.
Ông Thảo cũng kỳ vọng, sàn
trưng bày sẽ là nơi kết nối cung - cầu
để 2 bên có nhu cầu gặp nhau, vừa
đẩy mạnh phát triển nền khoa học
công nghệ Việt Nam vừa khẳng định
trí tuệ Việt có thể tham gia vào các
cuộc chơi lớn với các doanh nghiệp
trên thế giới.
Busadco tham gia trưng bày tại
Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị
các sản phẩm như: cấu kiện lắp ghép
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển mương thủy lợi - hào kỹ thuật… Tất
cả các sản phẩm này đều thuộc cụm
công trình: Xây dựng đồng bộ hệ
thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; nông
thôn; bảo vệ môi trường; phòng chống
thiên tai và ứng phó với biến đổi khí
hậu, đã đạt giải thưởng Hồ Chí Minh
đợt 5 - năm 2016. HOÀNG TÚ

NGÀNH THUẾ ĐÃ HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SẴN SÀNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11/2021

14

DÂN NGUYệN

Số 331 (8.410) Thứ Bảy 27/11/2021

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

banbandoc@gmail.com

Niềm vui bám chợ tuổi xế chiều
Ở tuổi gần đất xa trời, họ vẫn
miệt mài gồng gánh ra chợ bán
buôn. Có người vì mưu sinh,
cũng có người lấy đó làm niềm
vui lúc tuổi già xế bóng.
Lúc mệ Trần Thị Giò (87 tuổi, ngụ TP
Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đến chợ Bến
Ngự, mặt trời đã lên cao. Cái nắng nhàn nhạt
sáng đầu đông phủ lên mớ hàng hóa ít ỏi của
mệ ở góc đường Phan Đình Phùng bên hông
chợ. Một mẹt ớt đỏ chót. Một mẹt sả. Thêm
mớ gừng còn dính bùn đất.
Một ngày của mệ Giò từ 7h sáng đã có
mặt ở chợ, kéo dài đến tận 6h tối. Bất kể
ngày mưa nắng, mệ đều kiên nhẫn ra chợ.
“Mệ bán ở chợ từ hồi còn con gái”, mệ Giò
nói. Có người bước đến “gian hàng”, hỏi
mua mấy miếng gừng. Dạo này mệ bắt đầu
lãng tai. Người mua phải lặp lại hai ba lần
mệ mới nghe rõ.
Ngồi gần đó là mệ Chanh, năm nay đã
80 tuổi. Hàng hóa của mệ Chanh đa dạng
hơn chút, gồm bầu, bí, mướp cà, chanh,
tỏi… Nắng “liếm” lên đám hành lá, rau
muống. Đến cuối ngày, nếu rau xanh không
người mua hết, thế nào cũng lỗ vốn, mệ
Chanh than thở.
Cũng như mệ Giò, mệ Chanh “bám” chợ
từ hồi trẻ, khi còn sức, hàng hóa bán buôn
cũng đa dạng hơn nhiều. Giờ già cả, sức
khỏe yếu, hàng hóa thu hẹp lại còn rau củ
đựng trong mấy cái mủng tre. Một ngày tần
tảo mưu sinh, hôm ế ẩm thì kiếm vài ba chục
ngàn. Những hôm đắt khách, có khi lời được
trăm ngàn mừng. “Phải tằn tiện để dành, lỡ
khi ốm đau không ra được chợ, thì lấy tiền
ra ăn”, mệ Chanh bộc bạch.
Ở chợ An Cựu, mệ Bùi Thị Nghiệp (80
tuổi) là tiểu thương già nhất. Bạn hàng cùng
tuổi với mệ, có người đã bỏ chợ vì đau ốm,
có người đã không còn trên dương thế. Năm
1975, mệ bắt đầu cuộc mưu sinh tại chợ An
Cựu và gắn bó đến nay. Hàng hóa của mệ là
than, củi, lá, chổi quét… “Mấy đứa con của
mệ cứ bắt mệ nghỉ chợ. Nhưng mệ mô có
chịu. Mình còn sức thì còn ra chợ. Ở nhà
ngồi không, buồn lắm”, mệ Nghiệp nói.
Con cái mệ Nghiệp đều có cuộc sống ổn
định. Cháu nội, cháu ngoại cũng khôn lớn,

CẦN THƠ:

Phát hiện vi phạm
13 tỷ đồng qua
công tác thanh,
kiểm tra

U

l Ở tuổi gần đất xa trời, các mệ vẫn miệt mài gồng gánh ra chợ bán buôn, vì mưu sinh, là niềm vui lúc tuổi
già xế bóng.

Ở chợ Bến Ngự, không chỉ tự nuôi mình, mệ Đặng Thị Lan (gần 70 tuổi, ngụ TP Huế)
còn là trụ cột để người chồng đang đau ốm bệnh tật dựa vào. Hồi còn trẻ, mệ đi làm công
nhân, sau đó đi làm phụ thợ hồ. Năm 40 tuổi, không còn đủ sức làm việc nặng, mệ ra chợ Bến
Ngự mưu sinh.
Một bịch hến, một bịch rau muống, là tất cả hàng hóa của mệ Lan. Mấy ngày trước nắng nóng,
đám đậu cove bán không kịp nên teo tóp hết, vậy là lỗ vốn, nên mệ chưa dám lấy thêm rau củ để
bán. Mớ hàng lỏng lẻo ấy, tuy lời lãi chẳng mấy nhưng cũng đủ giúp mệ cùng chồng gói ghém sống
qua ngày.
“Mệ có 4 đứa con. Nhưng giờ mệ với ông vẫn tự lo cho cuộc sống. Con cái giúp được gì thì
mình cám ơn, chứ không đòi hỏi, cũng không trách. Bởi ngay cả mình, hồi xưa cũng lo làm lụng
nuôi con cái, nên đâu có nuôi được cha mẹ”, mệ Lan cười cười, nụ cười phảng phất nét buồn.
Buổi trưa, nắng găn gắt. Mệ Lan dắt ra chiếc xe đạp điện, chuẩn bị về nhà. “Mệ về nấu
cơm cho ông. Chiều lại ra chợ bán tiếp”. Giọng của mệ chìm trong tiếng lao xao của chợ,
tiếng rộn ràng của xe cộ buổi trưa.

có đứa đã dựng vợ, gả chồng. Với mệ bây
giờ, gánh nặng mưu sinh đã không còn đè
nặng trên vai. Nhưng 6h sáng mệ vẫn chăm
chỉ ra chợ, đến tối mịt mới về. Mệ nói, ra
chợ có người qua, người lại, vậy mà vui. Có
hôm người không khỏe, phải nghỉ buổi chợ
đã thấy nhớ. Tựa như cái âm thanh lao xao
rộn rã nơi chợ búa, đã ăn sâu vào máu thịt,
vắng là thấy buồn.
Không may mắn như mệ Nghiệp, mệ
Chanh một thân một mình, không con cái,
việc “bám chợ” là mưu sinh. Một ngày
không khỏe, không ra được chợ là thấy lo
ngay ngáy, bởi mệ chẳng có ai để dựa vào

lúc xế bóng. Với mệ, chỉ mong ngày nào
cũng khỏe, để còn ra chợ.
Có ba đứa con cả trai lẫn gái, 10 đứa
cháu nội, cháu ngoại, thêm 7 đứa cháu cố,
nhưng mệ Giò bảo, đôi khi mệ còn phải làm
chỗ dựa cho đám con cháu trong nhà. Tiền
kiếm được từ việc bán buôn ngoài chợ,
ngoài trang trải cuộc sống, mệ chắt chiu
dành dụm khi mua bánh kẹo, lúc manh
quần, tấm áo cho cháu. Ở tuổi gần đất xa
trời, mệ vẫn muốn tự lực cánh sinh, không
muốn làm gánh nặng cho con cháu. “Mình
còn sức còn kiếm tiền”, mệ tâm sự.
HÀ LÊ

BND TP Cần Thơ vừa ban
hành báo cáo công tác
phòng, chống tham nhũng năm
2021 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2022.
Báo cáo cho biết, về công tác
thanh, kiểm tra và phát hiện, xử lý
các vụ việc tham nhũng, ngành
thanh tra đã triển khai thực hiện
169 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua
đó phát hiện vi phạm 13 tỷ đồng,
kiến nghị thu hồi 6,87 tỷ đồng (đã
thu hồi 5,13 tỷ đồng), kiến nghị xử
lý khác 6,13 tỷ đồng, kiến nghị
kiểm điểm trách nhiệm 16 tập thể,
70 cá nhân, ban hành 852 quyết
định xử phạt hành chính với số tiền
3,4 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách
nhà nước 3,3 tỷ đồng, chuyển cơ
quan điều tra 2 vụ việc (việc đầu tư
xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa
huyện Vĩnh Thanh và việc giải
quyết hồ sơ chứng thực liên quan
đến bất động sản tại UBND
phường Tân Hưng, quận Thốt
Nốt). Hiện CQĐT đã ban hành
quyết định khởi tố vụ án.
Kết quả thực hiện chuyển đổi vị
trí công tác của người có chức vụ,
quyền hạn, trong năm 2021, TP
Cần Thơ đã chuyển đổi vị trí công
tác 152 công chức, viên chức.
Về kết quả xử lý trách nhiệm
của người đứng đầu, tính đến nay
TP không có trường hợp người
đứng đầu, cấp phó người đứng đầu
để xảy ra tham nhũng tại cơ quan,
tổ chức, đơn vị mình. Về kết quả
thực hiện các quy định về kiểm
soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn, 733 cơ quan,
tổ chức, đơn vị của TP Cần Thơ đã
thực hiện kê khai thu nhập lần đầu
với 5.999 người, đạt tỷ lệ 100%.
HẢI THANH

HÀ NỘI:

Xác minh nghi vấn tiêu cực trong
đấu thầu tại Chương Mỹ

Sau khi có đề nghị của
doanh nghiệp liên quan
đến nghi vấn tiêu cực
trong công tác đấu thầu
tại huyện Chương Mỹ, Ban
Nội chính, Ủy ban Kiểm tra
Thành ủy và PC03 Hà Nội
đã vào cuộc.
Một công dân (ngụ xã Văn
Võ, huyện Chương Mỹ, Hà
Nội) vừa có đơn gửi các cơ
quan của Hà Nội và báo chí.
Theo đó trên mạng đấu thầu
quốc gia, UBND huyện Chương
Mỹ và BQL dự án đầu tư xây
dựng huyện có đăng tải thông
báo mời thầu gói thầu số 6: Thi
công xây dựng, cung cấp thiết
bị PCCC thuộc dự án Trường
THCS Tân Tiến, xã Tân Tiến.
Liên danh gồm Cty CP Xây
dựng đô thị Hoà Phú - Cty CP
Nhật Dương - Cty TNHH Dịch vụ

và Đầu tư xây dựng Trung Thành
(liên danh 1) có tham dự gói thầu
trên. Sau thời điểm đóng thầu có 2
đơn vị tham dự thầu là liên danh
trên và Liên danh Cty CP Xây
dựng và Thương mại Nam Dương
và Cty CP Cơ điện và Công nghệ
EMC (liên danh 2).
Sau khi đơn vị tư vấn kiểm tra
đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật
của nhà thầu tham dự, nhận thấy
một số nội dung cần phải làm rõ,
nên đơn vị tư vấn có văn bản của
Cty CP Tư vấn xây dựng giao
thông Tây Thăng Long về việc:
Làm rõ E-HSDT gói thầu số 6 về
BQL dự án đầu tư xây dựng
huyện Chương Mỹ.
Căn cứ vào công văn của
đơn vị tư vấn, BQL đã có công
văn yêu cầu nhà thầu làm rõ
một số nội dung trong hồ sơ
đăng tải với hồ sơ của liên danh
1. Sau khi có công văn của chủ
đầu tư yêu cầu, liên danh nhà

thầu xin lấy chứng thư số của
đơn vị đứng đầu liên danh thì
được trả lời là không được cấp
vì “em trai một lãnh đạo huyện
Chương Mỹ gọi điện can thiệp”.
Trong đơn, đại diện liên
danh 1 cũng trình bày, vào ngày
29/4/2021, một vị lãnh đạo
huyện Chương Mỹ đã gọi điện
cho ông lên gặp và nói không
được tham gia gói thầu trên vì
có sự chỉ đạo từ cấp trên và sẽ
bố trí cho việc khác…
Nhằm xác minh thông tin
phản ánh trên, PV đã có buổi làm
việc với ông Trần Văn Sơn, GĐ
BQL và được cho biết: “BQL có
tổ chức đấu thầu gói thầu số 6
bằng hình thức đấu thầu qua
mạng, gói thầu trên có tổng mức
đầu tư hơn 30 tỷ đồng, sau khi mở
thầu thì có hai liên danh nhà thầu
tham gia gói thầu nói trên”.
“Do liên danh 1 còn thiếu một
số hồ sơ nên chủ đầu tư yêu cầu

l Huyện Chương Mỹ đã được yêu cầu báo cáo vụ việc.

cung cấp. Quá hạn nhưng liên
danh này vẫn không thực hiện.
Do vậy chủ đầu tư đã chấm thầu
cho Liên danh Công ty CP Xây
dựng và Thương mại Nam
Dương và Công ty CP Cơ điện và
Công nghệ EMC trúng thầu”.
Ông Sơn cũng cho biết, hiện
gói thầu trên đã được khởi công
và chủ đầu tư đã tạm ứng cho liên
danh này 30% giá trị gói thầu. Về
phản ánh có sự can thiệp của lãnh
đạo huyện Chương Mỹ tại gói
thầu trên, ông Sơn nói: “Việc này
là của lãnh đạo nên ông không
nắm được”. PV đã liên hệ với vị
lãnh đạo huyện này để làm rõ nội

dung trên, nhưng vị này đã từ
chối trả lời.
Theo tìm hiểu, sau khi có đơn
phản ánh, ông Trần Văn Khảm,
Phó ban Nội chính Thành ủy Hà
Nội đã có văn bản gửi Chủ tịch
huyện Chương Mỹ yêu cầu báo
cáo làm rõ theo chỉ đạo của Bí thư
Hà Nội. Ủy ban Kiểm tra Thành
ủy cũng đề nghị huyện Chương
Mỹ báo cáo. Bên cạnh đó, Phòng
CSĐT tội phạm về tham nhũng,
kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an
TP Hà Nội đã về Chương Mỹ làm
việc và thu thập hồ sơ về quá trình
tổ chức đấu thầu để làm rõ.
LÊ HOÀNG

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

Việc đưa vào sử dụng
Trung tâm giám sát, điều
hành đô thị thông minh
được xem là một trong
những nhiệm vụ quan
trọng xây dựng thành phố
Hải Phòng trở thành đô
thị thông minh, bền vững.

Tư VấN PHÁP LUậT
banbandocplvn@gmail.com
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“Bộ não sống” của thành phố

Trung tâm giám sát điều hành
đô thị thông minh TP được xây
dựng với mục tiêu góp phần nâng
cao chất lượng công tác chỉ đạo
điều hành của TP Hải Phòng;
giúp người dân có thể tương tác
hai chiều với cơ quan chính quyền
nhanh chóng, công khai, minh
bạch, tăng sự hài lòng, niềm tin
của người dân vào công tác chỉ
đạo, điều hành của chính quyền.
Đây được xem là điểm khởi đầu
mở ra một giai đoạn phát triển
mới, là một trong những viên gạch
đầu tiên thực hiện chuyển đổi số,
xây dựng TP Hải Phòng trở thành
đô thị thông minh trong tương lai.

Thực hiện Chương trình
Chuyển đổi số quốc gia và thực
hiện Nghị quyết số 03 của Thành
ủy Hải Phòng về chuyển đổi số TP
Hải Phòng đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030, thời gian
qua, Sở TT&TT Hải Phòng đã
phối hợp với Viettel Hải Phòng
cùng các sở, ngành, địa phương,
đơn vị xây dựng, triển khai mô
hình thử nghiệm Trung tâm giám
sát điều hành đô thị thông minh
(Trung tâm). Quá trình thực hiện
đã khảo sát, triển khai kết nối, tích
hợp một số hệ thống thông tin hiện
có tại các Sở, ngành, địa phương
vào Trung tâm.
Ông Lương Hải Âu - Giám
đốc Sở TT&TT Hải Phòng cho
biết: Sau gần 3 tháng triển khai,
các hệ thống giám sát được tích
hợp vào Trung tâm, gồm: Hệ
thống thông tin báo cáo kinh tế xã hội; hệ thống bản đồ Covid-19
trên địa bàn TP, tổng đài Covid-19;
hệ thống camera giám sát an ninh,
camera giám sát vi phạm giao
thông; hệ thống cơ sở dữ liệu về y
tế, về giáo dục đào tạo; hệ thống
giám sát thông tin trên mạng, giám
sát hành chính công; hệ thống
giám sát tàu thuyền ra vào cảng;

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ
tịch UBND TP Lê Khắc Nam ghi
nhận nỗ lực tích cực Sở TT&TT,
Viettel Hải Phòng cùng các ngành,
đơn vị, địa phương liên quan trong
quá trình xây đựng, đưa vào vận
hành mô hình thử nghiệm Trung
tâm. Đây là bức tranh trực quan,
sinh động về tình hình phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật
tự trên địa bàn TP. Thông qua nền
tảng công nghệ số, dữ liệu số, chính
quyền TP sẽ hoạt động hiệu lực,
hiệu quả và minh bạch hơn, tiếp
nhận đầy đủ thông tin trực tuyến
của người dân, thấu hiểu người dân
hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn.
Để mô hình thử nghiệm Trung
tâm đạt hiệu quả cao, hỗ trợ tích cực
vào hoạt động chỉ đạo, điều hành
của lãnh đạo TP, của các cấp, các

ngành, cung cấp dịch vụ đa dạng
phục vụ đời sống người dân, Phó
Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở
TT&TT Hải Phòng chủ trì phối
hợp với Viettel Hải Phòng tiếp tục
nghiên cứu bổ sung các hệ thống
thông tin, dữ liệu, dịch vụ số, hoàn
thiện các các chức năng điều hành
thông minh để Trung tâm đi vào
hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu
quả. Đồng thời, tham mưu, xây
dựng quy chế, quy định tạm thời
trong công tác quản lý, vận hành
mô hình thử nghiệm. Trên cơ sở
đánh giá hiệu quả đạt được, nghiên
cứu, đề xuất phương án đầu tư xây
dựng trình UBND TP xem xét
quyết định.
Ngoài ra, các sở, ban, ngành TP,
các địa phương chủ động phối hợp
với Sở TT&TT triển khai kết nối
tích hợp các hệ thống thông tin của
các ngành địa phương mình; tích
cực phối hợp, trách nhiệm trong
công tác vận hành, tham gia cung
cấp dịch vụ kịp thời, giải quyết
những kiến nghị, phản ánh của
người dân qua Trung tâm đối với
các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm
vụ của đơn vị mình.
THÙY LINH

Không coi việc người phạm tội đã
bị kết án trong vụ án trước đó là
căn cứ xác định “phạm tội 02 lần
trở lên”, trừ trường hợp các hành
vi phạm tội bị xem xét, xử lý hình
sự trong các giai đoạn là độc lập
với nhau. Không coi việc người
phạm tội đã bị kết án trong vụ án
trước đó là có nhân thân không tốt
để không cho hưởng án treo, nếu
họ có đủ các điều kiện khác để
được hưởng án treo.
Liên quan “Ấn định thời gian
thử thách” Điều 4 sẽ được bổ sung
Điều 4a “Thời gian tạm giữ, tạm
giam của người được hưởng án
treo”. Theo đó, thời gian tạm giữ,
tạm giam không được trừ vào thời
hạn chấp hành hình phạt tù đối với
người phạm tội bị áp dụng hình
phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
Trường hợp trong thời gian thử
thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi
phạm nghĩa vụ buộc phải chấp
hành hình phạt tù của bản án đã cho
hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa
án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ,
tạm giam này vào bản án đã cho
hưởng án treo hoặc bản án mới.
Điều 10 của Nghị quyết quy
định “trường hợp người được hưởng
án treo bị buộc phải chấp hành hình
phạt tù của bản án đã cho hưởng án
treo do cố ý vi phạm nghĩa vụ” được
sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Người được hưởng án treo
có thể bị Tòa án buộc chấp hành
hình phạt tù của bản án đã cho
hưởng án treo nếu đang trong
thời gian thử thách mà cố ý vi
phạm nghĩa vụ theo quy định tại
Điều 87 của Luật Thi hành án
hình sự từ 02 lần trở lên.
2. Vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở
lên đối với người được hưởng án
treo bỏ đi khỏi nơi cư trú không xin
phép được xác định như sau:
Người được hưởng án treo bỏ đi
khỏi nơi cư trú không xin phép, cơ
quan có thẩm quyền căn cứ Điều
87, Điều 91 và Điều 92 Luật Thi
hành án hình sự lập biên bản vi
phạm nghĩa vụ, nhắc nhở lần 01 và
triệu tập người này để tiếp tục thi
hành án nhưng họ vẫn không có
mặt theo giấy triệu tập nên cơ quan
có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm
vắng mặt và lập biên bản kiểm
điểm vắng mặt được xác định là vi
phạm nghĩa vụ lần 01.
Căn cứ Điều 93 Luật Thi hành
án hình sự, cơ quan có thẩm quyền
tiếp tục triệu tập người được hưởng
án treo nhưng người này vẫn không
có mặt nên bị lập biên bản nhắc nhở
lần 02. Cơ quan có thẩm quyền tiếp
tục triệu tập người được hưởng án
treo nếu người này vẫn không có
mặt thì được coi là vi phạm nghĩa
vụ lần 02. HẢI THANH

Ra mắt Trung tâm giám sát,
điều hành đô thị thông minh

Ngày 25/11, Sở Thông tin và
Truyền thông (TT&TT) Hải Phòng
ra mắt mô hình thử nghiệm Trung
tâm giám sát, điều hành đô thị
thông minh TP Hải Phòng (IOC
Hải Phòng).

QUY địNH MớI
Hội đồng Thẩm phán
TAND Tối cao đang dự
thảo Nghị quyết sửa đổi,
bổ sung một số điều của
Nghị quyết số
02/2018/NQ-HđTP ngày
15/5/2018 của Hội
đồng Thẩm phán TAND
Tối cao hướng dẫn áp
dụng điều 65 Bộ luật
Hình sự về án treo.
Theo đó, liên quan đến khoản 2
Điều 2 quy định về điều kiện cho
người bị kết án phạt tù được hưởng
án treo sửa đổi, bổ sung “Có nhân
thân tốt” được quy định như sau:
Được coi là có nhân thân tốt nếu
ngoài lần phạm tội này, người
phạm tội luôn chấp hành đúng
chính sách, pháp luật và thực hiện
đầy đủ các nghĩa vụ của công dân
ở nơi cư trú, nơi làm việc.
Đối với người đã bị kết án
nhưng thuộc trường hợp được coi
là không có án tích, người bị kết án
nhưng đã được xóa án tích, người
đã bị xử phạt vi phạm hành chính
hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian
được coi là chưa bị xử phạt vi phạm
hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật

lCác đại biểu tham quan mô hình thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Hải Phòng.

hệ thống giám sát lưu lượng xe bus
trên địa bàn TP…
Trung tâm được ví như “bộ não
sống” của TP với khả năng kết nối
tích hợp dữ liệu từ các vào hệ thống
sẵn có vào hệ thống điều hành trung
tâm tạo ra cái nhìn toàn cảnh về TP
trên nhiều lĩnh vực.
Chức năng của Trung tâm thử
nghiệm là thu thập số liệu từ các
hệ thống thành phần (giám sát an
ninh, giám sát trật tự đô thị, giám
sát vi phạm giao thông, tích hợp
các hệ thống y tế, giáo dục, quản
lý tàu thuyền, luồng vào cảng,
phản ánh hiện trường…) để tổng
hợp thông tin, trực quan hóa số
liệu trên màn hình giám sát; báo
cáo, thống kê dữ liệu tổng hợp
(theo mẫu định sẵn). Sau đó, kết
xuất dữ liệu theo yêu cầu từ các
đơn vị chuyên ngành (Công an,
Giao thông, Cảng vụ, Y tế, Giáo

dục, Thống kê...) và quản lý nguồn
lực, tài nguyên...
Trong giai đoạn thử nghiệm,
các thiết bị như màn hình tấm ghép,
máy tính, trung tâm điều khiển…
đang được Viettel Hải Phòng hỗ
trợ, đặt tại Sở TT&TT, các thiết bị
đã lắp đặt đảm bảo hoạt động thử
nghiệm cho Trung tâm. Viettel Hải
Phòng phối hợp Sở TT&TT, đảm
bảo hệ thống vận hành thông suốt
về mặt kỹ thuật.
Sau thời gian thử nghiệm, trên
cơ sở đánh giá hiệu quả đạt được,
Sở TT&TT sẽ nghiên cứu, đề xuất
phương án đầu tư xây dựng trình
UBND TP Hải Phòng đồng ý chủ
trương cho phép triển khai chính
thức để phục vụ công tác quản lý,
điều hành phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội, cung cấp dịch vụ đa
dạng tiện ích phục vụ đời sống
nhân dân.

Hướng dẫn áp dụng án treo
tính đến ngày phạm tội lần này đã
quá 06 tháng, nếu xét thấy tính chất,
mức độ của tội phạm mới được
thực hiện thuộc trường hợp ít
nghiêm trọng, hoặc người phạm tội
là đồng phạm có vai trò không đáng
kể trong vụ án và có đủ các điều
kiện khác thì cũng có thể cho
hưởng án treo.
Đối với người bị kết án mà khi
định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị
xử phạt vi phạm hành chính về
hành vi này mà còn vi phạm”; “đã
bị kết án về tội này, chưa được xóa
án tích mà còn vi phạm” thì vẫn có
thể được hưởng án treo nếu có đủ
các điều kiện khác.
Cùng với đó dự thảo bổ sung
khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 2
như sau: Khi xem xét, quyết định
cho bị cáo hưởng án treo Tòa án
phải xem xét thận trọng, chặt chẽ
các điều kiện để bảo đảm việc cho
hưởng án treo đúng quy định của
pháp luật, đặc biệt là đối với các
trường hợp hướng dẫn tại khoản 2
Điều 1 Nghị quyết này.
Liên quan đến Điều 3 “Những
trường hợp không cho hưởng án
treo” cũng được đề xuất sửa đổi.
Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2
Điều 3 như sau: Người thực hiện

hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị
các cơ quan tiến hành tố tụng đề
nghị truy nã, trừ trường hợp đã ra
đầu thú trước khi có quyết định đưa
vụ án ra xét xử”.
Khoản 4 Điều 3 sửa đổi, bổ
sung như sau: Người phạm tội bị
xét xử trong cùng một lần về nhiều
tội, trừ các trường hợp: Các tội
phạm đã thực hiện đều là tội phạm
ít nghiêm trọng; trong các tội phạm
đã thực hiện, người phạm tội tham
gia là người giúp sức trong vụ án
đồng phạm với vai trò không đáng
kể; người phạm tội là người dưới
18 tuổi.
Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều
3 như sau: Người phạm tội 02 lần
trở lên, trừ các trường hợp sau: Các
lần phạm tội đều là tội phạm ít
nghiêm trọng; các lần phạm tội,
người phạm tội tham gia là người
giúp sức trong vụ án đồng phạm
với vai trò không đáng kể; các lần
phạm tội sau do người phạm tội tự
thú; người phạm tội là người dưới
18 tuổi.
Trường hợp vụ án được tách ra
để giải quyết trong các giai đoạn
khác nhau (tách thành nhiều vụ
án) thì việc xem xét cho hưởng án
treo được xác định như sau:

Viên gạch đầu tiên trong
thực hiện chuyển đổi số
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Đưa nghề trồng cây cảnh
thành ngành kinh tế mũi nhọn

lĐoàn công tác Chi cục Phát triển nông thôn TP Hà Nội và lãnh đạo xã Tản Lĩnh tới tham quan mô hình trồng mai của
hộ ông Đỗ Văn Thơ – thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh.

Tận dụng thế mạnh tự nhiên, nhiều hộ dân thôn
An Hòa, xã Tản Lĩnh đã phát triển nghề trồng cây
cảnh thành ngành kinh tế chủ đạo, từ đó nâng
cao thu nhập, góp phần tích cực trong công cuộc
xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Đến thăm vườn cây cảnh tại
thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện
Ba Vì, chúng tôi không khỏi bất
ngờ khi thấy vườn mai trắng với
những thế cây đa dạng. Trò

Vốn điều lệ mới của ngân
hàng tăng lên 15.275 tỷ
đồng sau khi thực hiện
chia cổ tức năm 2020
bằng cổ phiếu.
Ngày 23/11/2021, Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) đã ra Quyết
định số 1883/QĐ-NHNN về việc
sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại
giấy phép thành lập và hoạt động
của Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam (HoSE: MSB).
Theo đó, NHNN quyết định
sửa đổi nội dung về vốn điều lệ
quy định tại Mục 4 Giấy phép hoạt
động số 0001/GP-NHNN ngày
08/6/1991 do Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước cấp cho Ngân
hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
và Khoản c Điều 1 Quyết định số
68/NH-QĐ ngày 08/6/1991 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
về việc cấp Giấp phép hoạt động
cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam thành: “Vốn điều lệ :
15.275.000.000.000 đồng (mười
lăm nghìn hai trăm bảy mươi lăm
tỷ đồng)”.
Như vậy, vốn điều lệ của
ngân hàng tăng thêm 3.525 tỷ
đồng so với trước đây. Số vốn
tăng thêm này được MSB thực
hiện thông qua phương án phát
hành cổ phiếu để trả cổ tức năm
2020 với tỷ lệ 30% đã được Đại
hội đồng cổ đông thường niên
thông qua vào tháng 3 và các cơ
quan quản lý chấp thuận vào
tháng 9 năm nay.
Số cổ tức được phát hành mới
này đang được MSB hoàn tất hồ
sơ niêm yết bổ sung tại Sở Giao

chuyện với ông Đỗ Văn Thơ,
chúng tôi cảm nhận rõ niềm đam
mê của ông với nghề trồng cây
cảnh. Chia sẻ với chúng tôi, ông
Thơ cho biết, ông đã gắn bó với

nghề cây cảnh nhiều năm qua.
Ban đầu khi mới lập nghiệp, ông
chỉ trồng cây giống trên diện tích
8 sào đất vườn quanh nhà. Sau
dần dần tìm hiểu không chỉ dừng
lại ở chăm cây giống ông Thơ đã
học hỏi kỹ thuật trồng và trăm cây
cảnh, tạo thế cho cây để đáp ứng
nhu cầu của thị trường. Hiện tại,
ông Thơ đang sở hữu nhiều vườn
mai ở các lứa tuổi khác nhau, với
nhiều loại cây có giá trị, được

khách hàng tin tưởng, lựa chọn.
Ông Thơ cho biết thêm: mai ở độ
tuổi từ 7 đến 10 năm đã rất đẹp,
nhưng từ 20 năm trở lên thì cây
càng quý hiếm, giá trị cao. Đặc
biệt, với cây mai muốn nở hoa
trắng tuyết chỉ cần để trong bóng
mát khi bắt đầu ra nụ. Mỗi cây
mai có giá từ vài trăm nghìn đến
vài triệu đồng; với cây mai thế,
lâu năm, giá có thể lên đến 15-20
triệu đồng. Sau hơn 20 năm gắn
bó với nghề, gia đình ông Thơ đã
phát triển diện tích trồng cây hoa
mai trắng lên hơn 2ha. Riêng
trong năm vừa qua gia đình ông
thu nhập khoảng 3,5 tỷ đồng.
Trong đó, vườn mai thế ông thu
nhập khoảng 2 tỷ đồng và tiền
bán cây mai giống là 1,5 tỷ đồng.
Cũng giống như gia đình ông
Thơ, tại thôn An Hòa, xã Tản
Lĩnh có rất nhiều hộ dân đã bén
duyên với nghề trồng mai và có
cuộc sống ổn định từ nghề này.
Với tổng số 252 hộ trong thôn thì
có tới 180 hộ đều tham gia trồng
cây mai. Bình quân, các hộ trồng
mai có thu nhập từ 300 triệu

đồng/năm, cá biệt một số hộ
doanh thu từ hơn 1 tỷ đến 2 tỷ
đồng/năm. Bằng những kinh
nghiệm lâu năm trong nghề
trồng hoa, cây cảnh, nhất là việc
áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong
sản xuất nên ngành hoa, cây
cảnh đang mang lại hiệu quả
kinh tế cao cho nông dân và tạo
việc làm thường xuyên cho hàng
nghìn lao động tại các địa
phương. Được biết, có nhiều lao
động trong thôn không tham gia
trồng mai mà chỉ nhổ cỏ thuê
cho các vườn hộ cũng có thu
nhập trên 200.000 đồng/ngày
công lao động. Tính bình quân
thu nhập tại thôn An Hòa đạt trên
85 triệu đồng/người/năm. Từ
nguồn thu này người dân đã có
nhiều kinh phí để tích cực thực
hiện công tác xã hội hóa những
phần việc trong xây dựng nông
thôn mới tại địa phương.
Phát triển ngành nghề gắn
với bảo vệ môi trường sinh thái;
nghề trồng mai tại thôn An Hòa,
xã Tản Lĩnh hiện tại không
những là mũi nhọn kinh tế gia
tăng thu nhập để nâng cao đời
sống của người dân, mà còn góp
phần thiết thực trong xây dựng
nông thôn mới tại địa phương;
Mong rằng đây sẽ là nền tảng
vững chắc để bà con nơi đây sẽ
xây dựng thành công “làng
nghề”, đưa cây mai trắng ngày
càng nâng cao giá trị.
DIỆU THU

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI HÀ NỘI

MSB được Ngân hàng Nhà nước
phê chuẩn mức vốn điều lệ mới

FCCom cho đối tác nước ngoài
trong tháng 11 này. Dự kiến
thương vụ này mang về khoảng
1.800 tỷ - 2.000 tỷ đồng lợi nhuận
cho MSB trong năm sau.
Trên thị trường chứng khoán,
cổ phiếu MSB lập đỉnh mới với
mức giá 28.200 đồng/cổ phiếu
theo giá đóng cửa ngày 24/11,
đây là mức giá cao nhất của cổ
phiếu kể từ sau khi chia cổ tức.
Cổ phiếu MSB lọt rổ VN Diamond trong kỳ cơ cấu tháng
4/2021 và rổ VN Finlead vào
tháng 7/2021 trong vòng chưa
đầy một năm sau khi niêm yết lần
đầu trên HSX. Mới đây, trong kỳ
cơ cấu danh mục chỉ số VN Diamond cho quý 4, MSB đã được
nâng tỷ trọng từ 1,78% lên
2,73%. Chủ tịch Trần Anh Tuấn
cũng vừa hoàn tất đợt mua 10
triệu cổ phiếu MSB từ ngày
25/10/2021 đến ngày 24/11/2021.

Về MSB

dịch chứng khoán TP.HCM và đã
được Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam (VSD) cấp
chứng nhận đăng ký chứng
khoán, đăng ký lưu ký bổ sung
352,5 triệu cổ phiếu từ
ngày 9/11/2021. Dự kiến số cổ
tức sẽ được giao dịch sớm trong
đầu tháng 12/2021.
Việc được phê chuẩn về số vốn
điều lệ mới lên mức 15.275 tỷ
đồng này sẽ giúp MSB củng cố
thêm hệ số an toàn vốn CAR, tăng
khả năng đề kháng của ngân hàng

trước những khó khăn của nền
kinh tế trong và sau thời kỳ dịch
bệnh. Đồng thời nguồn vốn tăng
thêm cũng giúp ngân hàng nâng
cao tiềm lực tài chính để thực hiện
các dự án chiến lược trong giai
đoạn 2021-2023 như số hóa ngân
hàng, thay mới core-bannking…
Về hoạt động kinh doanh,
MSB đạt được những kết quả khả
quan dù chịu tác động của đại
dịch trong quý III/2021. Tính đến
hết tháng 10, lãi trước thuế của
MSB đạt hơn 4.600 tỷ đồng, vượt

40% kế hoạch cả năm. Tỷ suất
sinh lời trên tài sản bình quân
(ROAA) và chỉ số tài chính đo
lường mức sinh lời (ROAE) của
riêng ngân hàng lần lượt là 2,02%
và 19,69%. Tỷ lệ biên lãi ròng
NIM 12 tháng gần nhất đạt
3,79%, cao hơn mức 3,28% của
năm 2020 và 2,46% vào năm
2019. Ngân hàng đặt mục tiêu
cán mốc trên 5.000 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế cho cả năm nay.
MSB cũng đang ký kết thỏa
thuận bán 100% vốn công ty con

Thành lập năm 1991, MSB ra
đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và
phát triển của Việt Nam. Trải qua
30 năm hình thành và phát triển,
ngân hàng không ngừng vươn lên,
tạo lập nhiều cột mốc quan trọng
trong ngành tài chính ngân hàng.
MSB hiện có trên 260 chi nhánh,
phòng giao dịch trên toàn quốc và
có giao dịch với hơn 500 ngân
hàng đại lý tại trên 60 quốc gia,
vùng lãnh thổ. Đội ngũ gần 5.000
cán bộ, phục vụ gần 2,6 triệu khách
hàng cá nhân và gần 60.000 khách
hàng doanh nghiệp.
Thông tin chi tiết xem tại
website: www.msb.com.vn

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

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG PHƯƠNG
Trụ sở: 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
I. Tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Hàng tồn kho và hàng tồn kho luân chuyển theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2016/HĐTCTS/GHOME ngày 29/11/2016
được giao kết giữa Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và Công ty Cổ phần tập đoàn GHOME bao gồm đệm, lò xo, vỏ
đệm các loại (Danh sách chi tiết tài sản được đính kèm Hồ sơ tham gia đấu giá).
Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần tập đoàn GHOME, địa chỉ: thôn 1, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Giá khởi điểm: 340.307.528 đồng. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/hồ sơ
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành
phố Hà Nội.
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1352, tờ bản đồ số 21, diện tích 201m2 (Diện tích kê biên thực tế:
185m2), địa chỉ: Thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Giá khởi điểm: 1.296.095.663 đồng. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/hồ sơ
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Đường La Thành, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây,
thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm và giá bán tài sản chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có). Toàn bộ các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan
đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người mua được tài sản nộp.
II. Kế hoạch tổ chức đấu giá
Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu (đủ điều
kiện theo quy định Luật đấu giá tài sản và các Luật khác liên quan) mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tài sản 1: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 01/12/2021 - Trong giờ hành chính.
Tài sản 2: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 21/12/2021 - Trong giờ hành chính.
Thủ tục đấu giá, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
Tài sản 1: Đấu giá theo thủ tục rút gọn, bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
Phiếu trả giá được phát cho người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp
trực tiếp tại địa chỉ: Số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Thời hạn nhận phiếu trả giá: tổ chức đấu giá nhận phiếu trả giá từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 01/12/2021. Trong trường hợp phiếu
trả giá được gửi qua đường bưu chính, thời điểm nhận phiếu là thời điểm tổ chức đấu giá nhận được bưu gửi, không tính thời gian gửi theo
dấu ngày đóng trên bưu gửi.
Tài sản 2: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được nộp hoặc chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương theo hướng
dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá.
Tài sản 1: Từ ngày 30/11/2021 đến 17h00 ngày 02/12/2021.
Tài sản 2: Từ ngày 21/12/2021 đến 17h00 ngày 23/12/2021
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Theo yêu cầu của người tham gia đấu giá, sắp xếp của người có tài sản (Trong giờ hành chính).
Tài sản 1: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 30/11/2021 tại nơi có tài sản
Tài sản 2: Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 14/12/2021 tại nơi có tài sản
Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
Tài sản 1: Vào hồi 10h00 ngày 03/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Phương – Địa chỉ: Số 77 phố Tây Sơn, phường Quang
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tài sản 2: Vào hồi 10h00 ngày 24/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Đường La Thành,
phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Chi tiết xin liên hệ: Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương.
Trụ sở: Số 77 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại: 0246.328.9922 – Hotline: 0902.573.062.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Theo thủ tục rút gọn)
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
Tài sản đấu giá:
Tài sản 1: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Kia Morning; màu sơn: Đỏ; số khung: RNYTB51M5GC088831; số máy: G4LAGP066956; BKS: 51F –
921.39; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 205607 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/09/2016, đứng
tên Trần Thị Thanh Thúy. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của bà Trần Thị Thanh Thúy và ông Trương Văn Tám tại Ngân
hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Quận 2 – PGD Lê Văn Sỹ theo hợp đồng thế chấp số 0276.HĐTC.633.16 ký ngày 30/09/2016.
Giá khởi điểm: 210,000,000 đồng. Tiền đặt trước: 21,000,000 đồng/hồ sơ.
Tài sản 2: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Kia Forte; màu sơn: Đen; BKS: 30E – 873.56; số khung: RNYTD41A6DC036564; số máy: G4FCDH307569;
Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 406539 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 07/08/2017, đứng tên Nguyễn Văn
Thành. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của ông Nguyễn Văn Thành và bà Kiều Thị Huế tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt
Nam – VIB Hai Bà Trưng – PGD Lò Đúc theo hợp đồng thế chấp số 5.318.17.806.HĐTC ký ngày 07/8/2017.
Giá khởi điểm: 300,000,000 đồng. Tiền đặt trước: 30,000,000 đồng/hồ sơ.
Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản
trúng đấu giá và chịu mọi chi phí, thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu
giá. VIB chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN và thuế GTGT (nếu có).
Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021 tại trụ sở Công ty.
- Thời gian xem giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tài liệu liên quan: Từ ngày 26/11/2021 đến ngày 01/12/2021.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/11/2021 và ngày 30/11/2021 tại Số 176 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố
Hà Nội.
- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 30/11/2021, ngày 01/12/2021 và đến 17h00 ngày 02/12/2021. Tiền đặt trước được nộp
bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.
- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký
tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 08h30 ngày 03/12/2021; Tài sản 2: 10h00 ngày 03/12/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá
Hợp danh Thành Hưng.
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định)
Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng
- Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02462.861.568

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH HƯNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS:01 lô xe ô tô gồm 12 (Mười hai) chiếc đã qua sử dụng, hư hỏng không còn lưu thông được.Cụ thể: Xe ô tô tải nhãn hiệu
Hyundai, biển số 54U-2117, năm sản xuất: 2005.Xe ô tô tải Kia, biển kiểm soát: 54Z-8461, năm sản xuất: 2005. Xe trộn bê tông nhãn
hiệu HYUNDAI; biển số xe 57M-2056, năm sản xuất: 2010.Xe trộn bê tông nhãn hiệu HUYNDAI; biển số xe 57M-2154; năm sản xuất:
2010. Xe trộn bê tông nhãn hiệu HUYNDAI; biển số xe 57M-2209, năm sản xuất: 2010.Xe trộn bê tông nhãn hiệu HUYNDAI; biển số
xe 57M-2230; năm sản xuất: 2010.Xe trộn bê tông nhãn hiệu HUYNDAI; biển số xe 57M-2262, năm sản xuất: 2010.Xe trộn bê tông
nhãn hiệu HUYNDAI; biển số xe 57M-2285, năm sản xuất: 2010. Xe trộn bê tông nhãn hiệu HUYNDAI; biển số xe 57M-2305, năm
sản xuất: 2010. Xe trộn bê tông nhãn hiệu HUYNDAI; biển số xe 57M-2306, năm sản xuất: 2010.Xe trộn bê tông nhãn hiệu HUYNDAI;
biển số xe 57M-2311, năm sản xuất: 2010. Xe trộn bê tông nhãn hiệu HUYNDAI; biển số xe 57M-2368, năm sản xuất: 2010.Tình trạng
xe: các xe hen rỉ, các bộ phận chính theo xe không còn, số khung, số máycủa các xe không còn hoặc không xác định được, một số
xe mất bánh.GKĐ: 1.390.000.000 đồng (GKĐ chưa bao gồm VAT)
Người có TS:Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú – địa chỉ : 320/21 Độc Lập, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 14/12/2021
Thời gian, địa điểm đấu giá: lúc 14h00 ngày 17/12/2021 tại 25 đường D3, P.Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo và nộp hồ sơ tại
Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa chỉ liên hệ: 25 đường D3, P.Linh
Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản
Số: 11.25/2021/ĐG-VAA
* Tài sản đấu giá: Lô tài sản cũ, hỏng lưu bãi lâu ngày (Theo danh mục đính kèm quy chế đấu giá số 11.25/2021/QCĐG-VAA ngày
25/11/2021).
* Giá khởi điểm: 380.528.789 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, bảy trăm tám mươi chín đồng)
(Giá trên là giá chưa có thuế VAT. Khách hàng mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan
đến việc đăng ký sang tên tài sản)
* Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại Cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng)
* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
* Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng./)
* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tự liên hệ đi xem tài sản hoặc đăng ký trước với Công ty để được hướng dẫn xem trong
các ngày 06, 07/12/2021 tại Khu 8, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
* Thời gian mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 08/12/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá
Hợp danh tài sản Việt Nam, Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ: 0388.236.086)
* Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ
* Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký đấu giá: Từ 8h00’ ngày 08/12/2021 đến trước 17h00’ ngày 10/12/2021. Phương thức nộp: Nộp
vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
– CN Thăng Long
* Số tiền đặt trước: 76.200.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng)
* Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc đấu giá: 09h30’ ngày 11/12/2021 tại địa chỉ: Số 04 Lê Hồng Phong - phường Phú Nhuận- TP Huế.
(Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá và diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa
điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
* Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Cảng Hàng Không Quốc Tế Phú Bài – Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP được phép
thanh lý.
* Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ
tại Công ty trong thời hạn quy định và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 333,5m2 (mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 100,0m2 thời hạn sử dụng lâu dài, đất trồng cây lâu
năm 233,5m2 thời hạn sử dụng năm 2063) tại thửa đất số 277 tờ bản đồ số 2 này được cấp đổi theo bản đồ địa chính chính quy thay thế cho
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 283m2 (mục đích sử dụng: Đất ONT 100m2 thời hạn sử dụng lâu dài, đất CLN 183m2 thời hạn
sử dụng năm 2043) tại thửa đất số 2643 tờ bản đồ số 04, địa chỉ thửa đất: Thôn 6 (Cây Gạo), xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Văn Kiên và toàn bộ tài sản gắn liền với đất và tài sản là các công trình đã xây dựng lấn
chiếm nên phần đất thuộc đường giao thông của thôn Cây Gạo, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Giá khởi điểm: 2.247.432.300 đồng. Đơn vị có tài sản: Chi cục THADS huyện Yên Thế. Địa chỉ: Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh
Bắc Giang.
Tài sản 2: 91 máy móc thiết bị CNC gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Việt Hàn Bắc Giang. (Địa chỉ:
Đồng Vàng – Khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Giá khởi điểm: 6.631.000.000 đồng. Đơn vị có tài sản:
Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 278 Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang.
Điều kiện và cách thức đăng ký
tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức
đủ điều kiện theo luật định, không
thuộc các trường hợp quy định tại
khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản
2016; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp
lệ, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước
theo quy chế của Công ty ban hành.
Bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu
giá và địa điểm tổ chức đấu giá: Hội
trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc
Nam. Số 01, đường Nguyễn Đình Tuân
2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc
Giang.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 38, Đ.Nguyễn Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang. Điện thoại: (0240)
3.528.818 – 0948.988.668

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC NAM

THÔNG BÁO

(V/v yêu cầu thanh lý Hợp đồng ủy quyền)
Kính gửi: Ông NGUYỀN VĂN THÁI, số CMND: 023 862 795
Thường trú: 445/3/12 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Tôi tên: NGUYỄN HUY QUANG Sinh năm: 1976
CMND số: 022 985 280
Trú tại: 107/1 Kp2, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 0794 529 608
Là người có quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 743, tờ bản đồ số: 22, địa chỉ: Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 340485, số vào sổ cấp GCN: CH 00020 do UBND
huyện Hóc Môn, TP.HCM cấp ngày 06/01/2015, cập nhật biến động ngày 23/3/2018.
Ngày 06/9/2019, Tôi cùng vợ là bà Trần Thị Thùy Linh có ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thái nhân danh chúng tôi thực hiện một số công
việc liên quan đến quyền sử dụng thửa đất nêu trên, theo Hợp đồng ủy quyền số công chứng: 009780, quyển số 03 TP/CC- SCC/HĐGD do Văn
phòng công chứng Đất Việt, Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 06/9/2019.
Thời hạn ủy quyền 30 (ba mươi) năm, việc ủy quyền không có thù lao.
Trong thời gian ủy quyền, ông Thái chưa thực hiện công việc được ủy quyền. Nay nhận thấy không cần thiết để ông nhân danh chúng
tôi tiếp tục thực hiện công việc ủy quyền theo Hợp đồng ủy quyền số 009780.
Vậy, Tôi thông báo cho ông Nguyễn Văn Thái biết: Đúng 9 giờ 00 phút, ngày 03/12/2021, đề nghị ông đến tại Văn phòng công chứng Đất
Việt, địa chỉ: 8/1 A Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, để cùng chúng tôi thanh lý Họp đồng ủy quyền số 009780.
Trường hợp, ông đến nhưng không đồng ý cùng chúng tôi thanh lý Hợp đồng ủy quyền hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm
nêu trên, thì chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt Hợp đồng ủy quyền số 009780 theo quy định pháp luật.
Rất mong sự hợp tác của Ông.
Trân trọng cảm ơn!

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: Lô dĩa tải, sên, nhông tải, dĩa tải, bạc đạn, máy cắt cỏ, máy phun áp lực, máy xịt rửa sử dụng điện, phu tùng xe ô
tô, ba lô các loại, ốp lưng điện thoại di động, ốp đựng tai nghe, phụ kiện điện thoại di động, mô tơ dùng cho máy hút dịch,
đầu mát xa cầm tay.GKĐ: 127.782.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
Nơi có tài sản: 253/5 Lũy Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
Người có tài sản: Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh-242 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM.
Tiền đặt trước:20%/giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 13/12/2021.
Hình thức đấu giá:bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, nộp phiếu trả giá theo biên bản bốc thăm khi
đăng ký tham gia đấu giá), theo phương thức trả giá lên
Đấu giá: lúc 14h45 ngày 16/12/2021 tại số 25 đường D3, P Linh Tây, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký:khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo và nộp hồ sơ tại Công
ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa chỉ liên hệ: 25 đường D3, P.Linh Tây,
Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Căn cứ Điều 424, 426 Bộ luật Dân sự 2015;
Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số 04 HĐTN/TSC-2018 ký ngày 23/07/2018 giữa Công ty CP Du lịch Dịch vụ
Hà Nội (Bên Cho Thuê) và Công ty TNHH Xuân Hương (Bên Thuê, do bà Nguyễn Thị Mai Xuân đại diện) cho
thuê địa điểm: 53A Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Căn cứ các thông báo mà Bên Cho Thuê đã gửi cho Bên Thuê.
Đến thời điểm hiện tại Bên Thuê chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng và
không thông tin phản hồi lại đối với các đề nghị của Bên Cho Thuê.
Bằng Thông báo này, Bên Cho Thuê thông báo sẽ chấm dứt Hợp đồng nói trên và đề nghị Bên Thuê
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ còn tồn đọng, đồng thời bàn giao lại địa điểm thuê cho Bên Cho Thuê trước
ngày 30/11/2021.
Thông báo này được gửi đến Bên Thuê - bà Nguyễn Thị Mai Xuân. Trong trường hợp Bên Thuê không
phản hồi, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ có hiệu lực sau khi Bên Cho Thuê đăng thông báo 3 lần liên tiếp.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tên tôi là: Nguyễn Thị Hồng Hà - Sinh ngày: 02/05/1979 tại Hà Nội
Số CMND: 012031031 Ngày cấp: 12/08/2011. Nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Cụm 3 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Nơi ở hiện tại: Tổ 3, Cụm 3 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Trong quá trình bảo quản và cất giữ tài sản tôi đã làm thất lạc 01 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền
sử dụng đất ở như sau:
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 29394.2001/5918.2001.QĐUB được Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 10/10/2001: Chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở: Bà Trần Thị Hải Yến (đã chết).
Sinh ngày 14/12/1956, hộ khẩu thường trú tại số 34A ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội.
Nay tôi đăng thông báo này để xác nhận việc giấy tờ trên đã bị thất lạc. Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm
về tính chính xác của các thông tin khai báo trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề liên quan.
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TS:QSHNƠ và QSDĐƠ tọa lạc 130A Kênh Tân Hóa, P.Phú Trung, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Theo GCN Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử
dụng đất ở hồ sơ gốc số 2487/97 do UBND TP. HCM cấp ngày 19/04/1997, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 27/10/2003. Theo GCN: Địa chỉ: 1061
Huỳnh Văn Chính, p.19, Q. Tân Bình (số mới: 130A Kênh Tân Hóa, phường Phú Trung, quận Tân Phú), Tp.HCM. TĐ số 175; TBĐ: thứ 2. DT: 538 m2;
HTSD: Riêng: 538 m2.Theo BVSĐNĐ: TĐ: 38 (Thửa phân chiết: 38-1, 38-2), 39 (Thửa phân chiết: 39-1, 39-2); TBĐ số: 35 (BĐĐC 2005); DT theo hiện
trạng: 1052,6 m2. SD riêng: 1052,6 m2; Phân loại vị trí: vị trí 1. Nhà ở:Theo GCN:TổngDTSD: 109 m2.; DTXD: 109 m2; KC nhà: vách ván, mái tôn; số
tầng: 01+ sân.Theo BVSĐNĐ: số tầng: 02 + lửng; Cấp (hạng) nhà ở: 3; KC nhà: tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT + gỗ, mái: BTCT + tôn; Tổng DTSXD
theo hiện trạng: 564,6 m2 (tầng 1: 421,9 m2; tầng 2: 101,3 m2; tầng lửng: 30,8 m2; ban công: 10,6 m2).Lưu ý: Nhà đất thuộc một phần đất giao
thông và một phần đất nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo, diện tích 54,4 (ha), mật độ xây dựng tối đa: 40%, tầng cao: 1-8.GKĐ: 67.221.439.290 đồng
Người có TS:Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú – địa chỉ : 320/21 Độc Lập, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 20/12/2021
Thời gian, địa điểm đấu giá: lúc 14h00 ngày 23/12/2021 tại 25 đường D3, P.Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá
Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa chỉ liên hệ: 25 đường D3, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Tài sản 01: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số 29,40, TBĐ 147, 148-TL2005 tọa lạc tại 145 đường số 8, KP5, P.
Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM, Thửa đất số: 29,40 ; TBĐ số: 147,148-TL2005; diện tích: 296,90m2, đất ở đô thị. Nhà ở DT sàn: 126,70m2;
Kết cấu nhà: Vách gạch, mái tôn; Số tầng: 01; Năm XD: 1990. Giá khởi điểm 13.982.400.000 đồng, tiền đặt trước 699.120.000 đồng.
Tài sản 02: Tài sản bán nguyên lô, không tách rời:
QSDĐ, QSHNỞ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 807, TBĐ số 58 tọa lạc tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
DT 995.0m2. THSD Lâu dài, MĐSD Đất ở tại đô thị, HTSD: riêng.
QSDĐ, QSHNỞ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 808, TBĐ số 58 tọa lạc tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM.
DT 934.5m2. THSD Lâu dài, MĐSD Đất ở tại đô thị, HTSD: riêng.
Giá khởi điểm 29.630.700.000 đồng, đặt trước 1.481.535.000 đồng.
Tài sản 03: QSDĐ, QSHNỞ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 103, TBĐ 75 (BĐĐC-2005) tọa lạc tại 168/8/6 Trần Văn Quang,
P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM. DT 175,44m2; đất ở tại đô thị. THSD: Lâu dài. DTXD: 164,95m2. DT sàn: 489m2. Kết cấu: Tường gạch, sàn BTCT, mái
BTC. Cấp (hạng): Cấp 2. Số tầng: 3 tầng + lửng + sân thượng. Giá khởi điểm 11.871.000.000 đồng, đặt trước 593.550.000 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Chánh, Đ/c: số 139-141-143-145-147 Đường 9A, xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 30/11/2021 đến 16h00 ngày 17/12/2021.
Địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và Tại Trụ
sở Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – CN Bình Chánh ( số 139-141-143-145-147 Đường 9A, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh,
TP. Hồ Chí Minh).
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 15/12/2021 đến 16h00 ngày 17/12/2021.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 20/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT
028.38453169, website: http://minhphap.vn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Khoản nợ (KN) đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH MTV Ngô
Ánh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn
Trạch, bao gồm dư nợ gốc, lãi và phí (nếu có) phát sinh đến ngày
10/6/2021. Tổng dư nợ của khoản vay tính đến ngày 10/6/2021 là:
108.146.482.441 đồng, trong đó dư nợ gốc là 49.750.411.636 đồng
dư nợ lãi là 58.396.070.805 đồng).
Tài sản bảo đảm khoản nợ:
Nhà xưởng và các công trình phụ tại ấp Tân Phong, xã Xuân
Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai theo GCN Quyền sở hữu công
trình xây dựng số 757322611000210, hồ sơ gốc số 002-10 do Sở Xây
dựng tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/04/2008.
+ Tài sản được hình thành từ vốn vay là tài sản gắn liền với đất
thuộc thửa đất số 646, 353 cùng TBĐ số 04 tại ấp Tân Phong, xã Xuân
Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. (Chưa có GCN quyền sở hữu
tài sản trên đất).
Tài sản được hình thành từ vốn vay là tài sản gắn liền với đất
(nhà xưởng) thuộc thửa đất số 644, 640, 352 cùng TBĐ số 04 tại ấp
Tân Phong, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. (Chưa có
GCN quyền sở hữu tài sản trên đất).
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 64, 41, 40, 62, 653, 651,
53, 49 cùng TBĐ số 07; thửa đất số 39, TBĐ số 3 và thửa đất số 550,
TBĐ số 4 tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 03 tọa
lạc tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai theo GCN
QSDĐ số AB 558641, số vào sổ cấp GCN: H 00023 do UBND thị xã
Long Khánh cấp ngày 24/02/2005.
Các quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 265, tờ bản đồ số 09
((thửa 644+645), tờ bản đồ số 09 xã Xuân Bình cũ), tọa lạc tại xã Bình
Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyền sử dụng đất thuộc thửa 38, TBĐ số 03 và thửa đất số
67+63, TBĐ số 07 tọa lạc tại xã Xuân Thạnh (nay là xã Hàng Gòn), thị
xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyền sử dụng đất thuộc thửa 24, TBĐ số 07 và thửa đất số 64,
TBĐ số 08 tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 196, tờ bản đồ số 09 tại
Khu phố 5, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai theo
GCN QSDĐ số AM 651299, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01797 do

THÔNG BÁO BÁN
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành)
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy,
Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: - Tài sản 1: 01 xe ô tô khách đã qua sử dụng
mang BKS: 29B–516.55, nhãn hiệu: FUSO ROSA, số loại:
BE639JLMSDD2, số chỗ ngồi: 19, dung tích: 3908 cm3, màu sơn: đỏ,
số khung: RLMBE639EHS000223, số máy: 4D34P85823, sản xuất năm
2017, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 661076 do Phòng
Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hà Nội cấp ngày 30/12/2019 cho
Công ty CP Dịch vụ Du lịch Quốc Tế Du Ngoạn Việt Nam.
- Tài sản 2: 01 xe ô tô khách đã qua sử dụng mang BKS: 29B505.76, nhãn hiệu: FORD, số loại: TRANSIT, số chỗ ngồi: 10, dung tích:
2420 cm3, màu sơn: đen, số khung: RL3DLT4MFKTR87181, số máy:
K6P27346DURATORQ4D244L, sản xuất năm 2019, theo giấy chứng
nhận đăng ký xe ô tô số 540275 do Phòng Cảnh sát Giao thông –
Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/01/2019 cho Công ty Cổ phần Dịch
vụ Du lịch Quốc tế Du Ngoạn Việt Nam.
- Tài sản 3: 01 xe ô tô khách đã qua sử dụng mang BKS: 29B514.70, nhãn hiệu: FORD, số loại: TRANSIT, số chỗ ngồi: 10, dung tích:
2402 cm3, màu sơn: đen, số khung: RL3DLT4MFJRR76263, số máy:
J9P57811DURATORQ4D244L, sản xuất năm 2019, theo giấy chứng
nhận đăng ký xe ô tô số 605401 do Phòng Cảnh sát Giao thông –
Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/10/2019 cho Công ty Cổ phần Dịch
vụ Du lịch Quốc tế Du Ngoạn Việt Nam.
- Tài sản 4: 01 xe ô tô khách đã qua sử dụng mang BKS: 29B506.91, nhãn hiệu: FORD, số loại: TRANSIT, số chỗ ngồi: 10, dung tích:
2420 cm3, màu sơn: đen, số khung: RL3DLT4MFJBR75657, số máy:
J8P54400DURATORQ4D244L, sản xuất năm 2018, theo giấy chứng
nhận đăng ký xe ô tô số 540278 do Phòng Cảnh sát Giao thông –
Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/01/2019 cho Công ty Cổ phần Dịch
vụ Du lịch Quốc tế Du Ngoạn Việt Nam.
Lưu ý: Tài sản được bán theo nguyên trạng như tại thời điểm
thu giữ/ bàn giao. Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm tìm
hiểu thông tin, thực trạng, pháp lý của tài sản đấu giá.
- Giá khởi điểm của tài sản 1: 648.000.000 VNĐ
- Giá khởi điểm của tài sản 2: 405.000.000 VNĐ

THÔNG BÁO

V/v xác định phần quyền sở hữu, sử dụng
tài sản của người phải thi hành án
trong khối tài sản chung
Căn cứ Điều 74 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung
năm 2014;
Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày
18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung bỡi
Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Bản án số 241/2020/DSST ngày 13 tháng 8 năm 2020
của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 67/QĐ-CCTHADS ngày 19
tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 285/QĐ-CCTHADS ngày 19
tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công.
Xét thấy bà Phạm Thị Lenal, ngụ tại 515 Kênh Tân Hóa, phường
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh có nghĩa vụ phải
thi hành các khoản:
- Thanh toán cho bà Đặng Thị Bích Thủy, ngụ 31/19/1C Huỳnh
Thiên Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
số tiền 2.085.139.280 đồng (trong đó tiền gốc là 1.992.000.000 đồng,
tiền lãi là 93.139.280 đồng) để chấm dứt giấy mượn nợ giữa hai bên.
Trả làm một lần và tiền lãi nếu chậm thi hành án.
- Nộp 73.702.786 đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Bà Phạm Thị Lenal có tài sản chung với người khác gồm:
Quyền sử dụng đất diện tích 112,5m2, loại đất ở đô thị, thuộc
thửa số 184, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại khu phố 2, phường 5, thị xã Gò
Công theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất số CS05064 do Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Tiền Giang cấp ngày 03/4/2019 cho bà Phạm Thị Lenal.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo cho:

UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 12/8/2008.
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 35, 116, 120, 42, 34, 37,
54, 36, 38, 51 cùng thuộc TBĐ số 7; thửa đất số 621, 421, 424, 423
cùng TBĐ số 4; thửa đất số 103, 42, 37 cùng TBĐ số 3 tại xã Hàng Gòn,
thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Các quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 640, 642, 354, 643,
422, 428 cùng thuộc TBĐ 04; thửa đất số 1242, 1238 cùng thuộc TBĐ
số 13 tại xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Lưu ý: Một số tài sản bảo đảm cho khoản nợ đã hết thời hạn sử
dụng đất nhưng chưa được gia hạn mới.
Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch, địa chỉ: Đường 25B, Xã Phú Hội,
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh
Group, địa chỉ: L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park,
720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Minh.
Giá khởi điểm: 54.157.898.022 đồng. Tiền đặt trước:10% giá
khởi điểm.
Bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày
26/11/2021 đến 17h00 ngày 17/12/2021 tại L4-37.OT05 – Landmark
4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình
Thạnh, Tp.HCM.
Nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 15/12/2021,
16/12/2021 và 17/12/2021. Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu
giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh
Trường Thịnh Group theo quy định.
Thời hạn, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ 08h00 ngày
13/12/2021 đến 17h00 ngày 17/12/2021 tại L4-37.OT05 – Landmark
4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình
Thạnh, Tp.HCM.
Mở cuộc đấu giá: Lúc 14h00 ngày 20/12/2021 tại L4-37.OT05 –
Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22,
quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Thông tin chi tiết về khoản nợ, điều kiện và cách thức đăng ký
tham gia đấu giá khách hàng vui lòng liên hệ Cty Đấu giá Hợp danh
Trường Thịnh Group - ĐT: 028.62762586

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TRƯỜNG THỊNH GROUP

- Giá khởi điểm của tài sản 3: 445.000.000 VNĐ
- Giá khởi điểm của tài sản 4: 405.000.000 VNĐ
(Giá khởi điểm không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các
chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài
sản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự làm thủ tục chuyển
quyền sở hữu/sử dụng tài sản đấu giá và các loại thuế, phí, lệ phí liên
quan do người trúng đấu giá chịu.)
- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: Tài sản 1: 120.000.000
VNĐ; Tài sản 2: 80.000.000 VNĐ; Tài sản 3: 80.000.000 VNĐ; Tài sản 4:
80.000.000 VNĐ.
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
– Chi nhánh Thăng Long - Số 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy,
quận Long Biên, TP Hà Nội.
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham
khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận
hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày
02/12/2021 trong giờ hành chính tại Công ty Hà Thành. (Trong
trường hợp thành phố Hà Nội giãn cách xã hội, khách hàng có thể
liên hệ với Công ty Hà Thành để được hỗ trợ mua hồ sơ và đăng ký
từ xa để tham gia đấu giá tài sản).
- Thời hạn đăng ký xem TS: Đến hết ngày 30/11/2021 tại công
ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: Ngày 01/12/2021 và ngày 02/12/2021 tại
288 Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/11/2021 đến 17h30
ngày 02/12/2021 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải
được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà
Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm
nhất là 17h30 ngày 02/12/2021.
- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày
03/12/2021 đối với tài sản 1; 14h30 ngày 03/12/2021 đối với tài sản
2; 15h00 ngày 03/12/2021 đối với tài sản 3; 15h30 ngày 03/12/2021
đối với tài sản 4; tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành – Tầng
04 Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương
thức trả giá lên. Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753 hoặc
024.6686.9672.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HÀ THÀNH

Người phải thi hành án là: Bà Phạm Thị Lenal, ngụ tại 515 Kênh
Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
Những người có chung quyền sở hữu, sử dụng tài sản: Ông
Nguyễn Hoàng Bảo, sinh năm 1982 (chồng bà Lenal), ngụ tại 29
Nguyễn Huệ, khu phố 1, phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Trên cơ sở quy định của Luật đất đai và kết quả xác minh thực
tế, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công xác
định phần quyền sở hữu, sử dụng tài sản của bà Phạm Thị Lenal trong
khối tài sản chung gồm:
Xác định bà Lenal được hưởng ½ đối với tài sản chung là:
Quyền sử dụng đất diện tích 112,5m2, loại đất ở đô thị, thuộc thửa
số 184, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại khu phố 2, phường 5, thị xã Gò Công
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số CS05064 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Tiền Giang cấp ngày 03/4/2019 cho bà Phạm Thị Lenal.
Do tài sản chung là khối thống nhất không thể chia tách được
(đất có chiều ngang 4,5m quá ít) hoặc nếu chia tách sẽ làm giảm
đáng kể giá trị nên Chấp hành viên sẽ tiến hành kê biên toàn bộ tài
sản chung, sau khi xử lý sẽ lấy phần giá trị tài sản tương ứng với tỉ lệ
mà người phải thi hành án được hưởng để thi hành án, số còn lại
được thanh toán lại cho đồng sở hữu.
Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hoặc được thông báo
hợp lệ mà người phải thi hành án và những người có chung quyền
sở hữu, sử dụng tài sản nêu trên không thỏa thuận, không yêu cầu
Tòa án giải quyết hoặc có thỏa thuận nhưng trái quy định, trái đạo
đức xã hội hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác thì Chấp
hành viên Chi cục thi hành án dân sự thị xã Gò Công sẽ tiến hành kê
biên, xử lý tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật.
Vậy Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công thông báo cho
người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan được biết.

CHI CỤC THADS THỊ XÃ GÒ CÔNG,
TỈNH TIỀN GIANG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 46/2 đường Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí
Minh, Theo GCN QSDĐ số vào sổ cấp GCN QSDĐ số H0011/2007/SDĐ do UBND Quận 3, TP.HCM cấp ngày 31/08/2007: thửa đất số:
47 ; TBĐ số: 07, diện tích 68,5 m2, sử dụng riêng, MĐSD: đất ở đô thị. Nhà ở: Diện tích sử dụng: 216,38 m2; DTXD: 62,54 m2, Kết cấu
nhà: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT, Số tầng: 03 tầng + mái che thang.
Giá khởi điểm: 8.106.395.600 đồng, tiền đặt trước 1.621.279.120 đồng
Người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự Quận 3, TP.HCM địa chỉ: 56 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.
Xem tài sản ngày 23/12/2021 và ngày 24/12/2021 tại nơi có bất động sản tọa lạc
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 29/11/2021 đến 16h00 ngày 27/12/2021. Cách thức
đăng ký: Trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu
giá tài sản.
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 27/12/2021 đến 16h00 ngày 29/12/2021.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 30/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú
Nhuận, TP.HCM. ĐT 028.38453169.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO BÁN
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành)
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy,
Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: Lô xe gồm 12 xe ô tô chở tiền là tài sản thanh
lý của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (theo danh sách đính
kèm). Thông tin chi tiết về lô tài sản, khách hàng tham khảo hồ sơ tại
Công ty Hà Thành.
Lưu ý: - Khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục
sang tên và chịu các chi phí sang tên chuyển nhượng (nếu có). Khách
hàng trúng đấu giá không được chuyển nhượng tài sản sang cho
người khác khi chưa hoàn thành thủ tục sang tên chuyển nhượng.
Techcombank và khách hàng trúng đấu giá sẽ đưa điều khoản cụ thể
vào Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá về việc số tiền đặt cọc sẽ
được Techcombank trả lại cho khách hàng trong vòng 07 ngày kể từ
ngày khách hàng hoàn thành sang tên đổi chủ cho toàn bộ xe trúng
đấu giá. Nếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được
toàn bộ giấy tờ xe từ Techcombank, khách hàng không hoàn thành
sang tên đổi chủ cho toàn bộ xe trúng đấu giá, khách hàng trúng
đấu giá sẽ chịu phạt, mất toàn bộ tiền đặt cọc.
- Tổng giá khởi điểm: 1.560.000.000 VNĐ - Giá trên đã bao gồm
thuế Giá trị gia tăng.
- Tiền đặt trước của tài sản: 300.000.000 VNĐ.
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
(Techcombank) – Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội.
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1241/QĐCCTHA-DS ngày 04
tháng 5 năm 2018, Quyết định thi hành án số 1247/QĐCCTHA-DS ngày
04 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc;
Căn cứ kết quả thẩm định giá của Công ty cổ phần giám định
và thẩm định tài sản Việt Nam.
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 64/2021/HĐDVĐGTĐĐT ngày 23/6/2021 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa
Đéc và Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp.
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản lần 1 số 02/QĐ-CCTHADS ngày
20 tháng 10 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc,
Căn cứ Phụ lục 1 ngày 17/11/2021 giữa Chi cục Thi hành án dân
sự thành phố Sa Đéc và Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp.
Căn cứ thông báo tài sản đấu giá số 85/2021/TBĐG-TĐĐT ngày
19/11/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
có ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 64/2021/HĐDVĐG-TĐĐT
ngày 23/6/2021 và Phụ lục 1 ngày 17/11/2021 giữa Chi cục Thi hành
án dân sự thành phố Sa Đéc và Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô
Đồng Tháp để tiếp tục bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thuộc
thửa 71, tờ bản đồ số 42, diện tích 40m2 do bà Huỳnh Thị Lệ đứng
tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản gắn liền đất số CM561886, số vào số cấp giấy chứng nhận
CS04459 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày
18/5/2018 tọa lạc tại 1/44C, Rạch Bình Tiên, khóm Hòa An, phường

THÔNG BÁO

Về việc nhận lại tài sản bán đấu giá
Căn cứ Bản án số 01/2020/KDTM – ST ngày 21 tháng 8 năm 2020;
Bản án số 07/KDTM- ST ngày 24/09/2015; Bản án số 13/KDTM ngày
30/9/2014 của Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 219/QĐ-CCTHADS ngày 12
tháng 11 năm 2020 và số 339/QĐ-CCTHADS ngày 30 tháng 11 năm
2020; số 81/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 10 năm 2020; số 677;
676/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 05 năm 2016; số 214/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 11 năm 2014; số 73/QĐ-CCTHADS ngày 15
tháng 01 năm 2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn
Căn cứ Hợp đồng số 63/2021/HĐDV- ĐGNTN ngày 27 tháng
10 năm 2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất về việc
đấu giá tài sản.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn thông báo cho:
Công ty cổ phần Bình Nguyên. Địa chỉ: Lô 2.11H, khu công
nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần
Thơ có ông Nguyễn Trí Huệ, là đại diện theo pháp luật của Công ty
và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm các ông (bà):
Hồ Tuyết Vân; Lê Thị Chính; Huỳnh Thị Kim Tùng; Nguyễn Phước Lộc;
Nguyễn Văn Hướng; Nguyễn Thị Minh Khai.
Vào lúc 9 giờ 00 ngày 07/12/2021 sẽ tiến hành phiên đấu giá
đối với tài sản là Công trình xây dựng trên đất; dây chuyền; máy móc
thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, đường dây trung áp,
cân đóng bao tự động, cân ô tô điện tử của Công ty cổ phần Bình

khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận
hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày
13/12/2021 trong giờ hành chính tại Công ty Hà Thành. (Trong
trường hợp thành phố Hà Nội giãn cách xã hội, khách hàng có thể
liên hệ với Công ty Hà Thành để được hỗ trợ mua hồ sơ và đăng ký
từ xa để tham gia đấu giá tài sản).
- Thời hạn đăng ký xem TS: Đến hết ngày 07/12/2021 tại công
ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: Ngày 08/12/2021 và ngày 09/12/2021 tại
địa chỉ sau:
•Tài sản từ số 01 đến số 09 (theo danh sách đính kèm) đặt tại:
bãi xe 50B Tân Khai, Tổ 48, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
•Tài sản từ số 10 đến số 12 (theo danh sách đính kèm) đặt tại:
Bãi xe An Phú, 818 đường song hành Xa lộ Hà Nội, Quận 2 (Tp. Thủ
Đức), Hồ Chí Minh.
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/12/2021 đến 17h30
ngày 13/12/2021 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải
được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà
Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm
nhất là 17h30 ngày 13/12/2021.
- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày
14/12/2021 tại trụ sở Công ty Hà Thành: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower,
số 63 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Đấu giá bằng bỏ phiếu kín qua nhiều vòng, theo phương thức
trả giá lên. Khách hàng phải đăng ký tham gia đấu giá trọn gói cả lô
gồm 12 tài sản nêu trên. Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753 hoặc
024.6686.9672.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HÀ THÀNH

2, thành phố Sa Đéc. Công trình xây dựng trên đất gồm nhà ở cất
trên phần đất thuộc thửa đất số 71, tờ bản đồ số 42, diện tích 38m2,
kết cấu: móng, khung BTCT, nền lát gạch men, tường sơn nước, cửa
đi, cửa sổ sắt kính, mái lợp tole (nhà chưa được cấp giấy sỡ hữu nhà).
Giá khởi điểm: 199.265.360đ (Một trăm chín mươi chín triệu,
hai trăm sáu mươi lăm ngàn, ba trăm sáu mươi đồng)
Thời gian xem tài sản, kết thúc nhận hồ sơ: từ ngày thông báo
đến ngày 15h ngày 14/12/2021.
Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ
ngày thông báo đến 15h ngày 14/12/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp
danh Tây Đô Đồng Tháp.
Thời gian nhận tiền đặt trước: 08h ngày 14/12/2021 đến 15h
ngày 16/12/2021
Số tiền đặt trước: 10% giá trị giá khởi điểm của tài sản nộp vào
số tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp: 28271513
mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long-chi nhánh Đồng Tháp.
Thời gian bán đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 17/12/2021
Địa điểm bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng
Tháp, địa chỉ: 382, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 02773.898668.
Nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc sẽ thông báo
nội dung trên trên Báo pháp luật Việt Nam và niêm yết thông báo tại
Ủy ban nhân dân phường 2 cho bà Huỳnh Thị Lệ được biết (ghi chú:
người mua chịu toàn bộ các khoản thuế).

CHI CỤCTHADS TP SA ĐÉC,
TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyên. Địa chỉ Lô 2.11H, khu công nghiệp Trà Nóc II, P. Phước Thới,
quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ để thi hành án. Địa điểm đấu giá
Công ty đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất. Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà
Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận
Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Giá khởi điểm: 4.916.077.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm mười sáu
triệu không trăm bảy mươi bản ngàn đồng).
Trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản 01 ngày làm việc ( Ngày đấu
giá ngày 07/12/2021), Công ty cổ phần Bình Nguyên có quyền nhận lại
tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp
lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Công
ty cổ phần Bình Nguyên có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý
cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu
không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
Hết thời gian mà Công ty cổ phần Bình Nguyên - do ông
Nguyễn Trí Huệ đại diện theo pháp luật và người có quyền lợi nghĩa
vụ liên quan không thực hiện thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô
Môn sẽ đề nghị Công ty bán đấu giá thực hiện theo đúng quy định
pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Vậy, thông báo cho người phải thi hành án Công ty cổ phần
Bình Nguyên - do ông Nguyễn Trí Huệ, giám đốc - đại diện theo pháp
luật của Công ty và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
gồm Hồ Tuyết Vân; Lê Thị Chính; Huỳnh Thị Kim Tùng; Nguyễn Phước
Lộc; Nguyễn Văn Hướng; Nguyễn Thị Minh Khai biết .

CHI CỤC THADS QUẬN Ô MÔN,
TP CẦN THƠ

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá động sản là 01 xe ô tô con
hiệu Lexus, biển kiểm soát: 34A-171.81, năm sản xuất: 2010, là tài sản phát mại thu hồi
nợ của Agribank chi nhánh thành phố Hải Dương.
- Giá khởi điểm: 940.000.000 đồng;
- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/hồ sơ;
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký
trực tiếp từ ngày 1.12.2021 đến 16 giờ 00 ngày 9.12.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền
đặt trước từ ngày 7.12.2021 đến 16 giờ 30 ngày 9.12.2021. Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự chấp
nhận quy chế và trả từ giá khởi điểm trở lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời
gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 11.12.2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi.
Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P Ngọc Châu,
TP Hải Dương. Điện thoại: 0972562562.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 THẮNG LỢI

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi trụ sở làm việc, giao dịch của Văn phòng Công chứng Lê Văn Hạnh
Kính gửi: Quý khách hàng, các quý cơ quan, đơn vị
Văn phòng Công chứng Lê Văn Hạnh trân trọng thông báo tới các quý khách hàng, quý cơ
quan về việc thay đôỉ trụ sở làm việc, giao dịch của Văn phòng như sau:
Từ vị trí cũ: Số nhà 027 đường Quy Hoá, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.
Nay chuyển đến Vị trí mới : Số nhà 074, đường Quy Hóa , phường Kim Tân, thành phố Lào
Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian thay đổi : Từ ngày 29 Tháng 11 năm 2021
Văn phòng Công chứng Lê Văn Hạnh trân trọng thông báo tới các quý khách hàng, quý cơ
quan, đơn vị được biết để đảm bảo thuận tiện trong công tác giao dịch làm việc.
Trân trọng thông báo.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thông báo tìm kiếm bà Trần Thị Kim Yến, sinh năm 1970. Nơi cư trú cuối
cùng: khóm Phú Hưng, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Kim Yến liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để giải quyết
liên quan đến nội dung thông báo thụ lý số 122/2021/TB-TLVA ngày 30/3/2021 và thông báo thụ lý bổ sung số 122.1/2021 ngày 27/5/2021 về
việc bà Đỗ Thị Tư yêu cầu bà Trần Thị Kim Yến trả cho bà Tư số tiền vốn vay là 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng), không yêu cầu
tính lãi. Đồng thời bà Đỗ Thị Tư yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa bà Tư và bà Trần Thị Kim Yến được công chứng tại
Phòng Công chứng huyện Châu Thành số công chứng 1024, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/4/2014 và yêu cầu bà Kim Yến phải trả lại
cho bà Tư số tiền 70.000.000 đồng, bà Tư sẽ trả lại cho bà Yến 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với
đất số BH 995161, vào sổ số cấp giấy CH00933 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 21/6/2011 cho bà Trần Thị Kim Yến đứng tên giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất. Ai biết được tin tức về bà Kim Yến thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Châu Thành theo địa chỉ số 82, Quốc lộ
80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Thời hạn thông báo tìm kiếm là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Kết thúc thời hạn nêu trên nếu không
có tin tức gì của bà Trần Thị Kim Yến thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

TS: QSHNƠ và QSDĐƠ thuộc một phần thửa đất số 28, tờ bản đồ số 05 BĐC xã Tăng Nhơn Phú, địa chỉ 37/12 (số cũ
B104) đường 2, Khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh. QSDĐ: TĐ
số: một phần thửa đất 28; TBĐ số: 05 BĐC xã Tăng Nhơn Phú; DT: 182,8 m2; HTSD: riêng: 182.8m2. Nhà ở: DTXD:
123,25m2. Tổng DTSD: 253,65m2; KC: tường gạch, mái ngói, sàn BTCT; số tầng: 02. GKĐ: 5.921.590.790 đồng.
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức - 2/267 Xa Lộ Hà Nội, Kp.1, P.Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức,
Tp.HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 13/12/2021.
Đấu giá: lúc 08h30 ngày 16/12/2021 tại số 25 đường D3, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo và nộp hồ
sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa chỉ liên hệ: 25
đường D3, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã
Buôn Hồ. Địa chỉ: 1079 đường Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê,
địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk.
3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và TS gắn liền trên đất của ông Y
Čhông M Lô và bà H Diak Niê, địa chỉ tài sản: xã Ea Drông, thị xã Buôn
Hồ, tỉnh Đắk Lắk. TS như sau:
* TS 01: QSD đất thuộc TĐ số 235, TBĐ số 27, DT: 2.749m² (đất
CLN), đất được UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk cấp GCN QSD đất
số BT 114694. T/s trên đất: 289 cây cà phê, 03 cây sầu riêng,…..
* TS 02: QSD đất thuộc TĐ số 234, TBĐ số 27, DT: 6.155m² (đất
CLN), đất được UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk cấp GCN QSD đất
số BQ 099014. T/S trên đất: 312 cây cà phê, cây tiêu, chanh, mít,.....
4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước: Thời gian nộp tiền đặt trước:
ngày 20.21.22/12/2021 (trong giờ hành chính).
TS 01: GKĐ: 133.180.000 đồng; Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng;
TS 02: GKĐ: 253.470.000 đồng; Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng;

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: km 46, quốc lộ 14, xã Pơng Drang,
huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa
chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên
đất của bà H Vư Niê, địa chỉ tài sản: xã Cư Pơng, huyện Krông Buk,
tỉnh Đăk Lăk. Tài sản như sau:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất: đối với TĐ số 28, TBĐ số 119, DT:
1.755,4 m2 (đất CLN) theo GCN QSD đất số CH 594848 do Sở tài
nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp.
Tài sản trên đất: 01 nhà xây DT 63m2, 01 nhà bếp, 01 mái hiên,
cây cà phê, cây xoài, cây điều....
Tài sản 02: Quyền sử dụng đất: đối với TĐ số 14, TBĐ số 91, DT:
7.686,94 m2 (đất CLN) theo GCN QSD đất số CH 594847 do Sở tài
nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp.
Tài sản trên đất: 708 cây cà phê, 114 cây điều, 175m ống nhựa
chôn ngầm dưới đất.
4. Giá khởi điểm; tiền đặt trước:
Tài sản 01: giá KĐ: 162.191.558 đồng; tiền đặt trước:

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản 01: QSDĐ thuộc thửa đất số 22, TBĐ số 19 tại số 959 (số
cũ 203A) Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM. Diện
tích 195,8 m2 đất ở đô thị . Giá khởi điểm 47.148.512.573 đồng, tiền
đặt trước 4.714.851.257 đồng.
Tài sản 02: QSDĐ và quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất
tại địa chỉ số 21 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Thửa đất diện tích 262,1 m2 đất ở đô thị; Công trình xây dựng: Nhà
văn phòng DTXD 206,1 m2, diện tích sàn 1029,4 m2, 06 tầng. Giá khởi
điểm 65.000.274.743 đồng, tiền đặt trước 6.500.027.474 đồng.
Tài sản 03: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thuộc một phần
thửa 44, TBĐ số 37 (theo tài liệu năm 2003) tại 65A KP4, P.Phước Long
B, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM . Thửa đất DT 999,5 m2 đất ở
đô thị, Công trình xây dựng DTXD 135,2 m2, 01 tầng. Giá khởi điểm
77.636.288.664 đồng, tiền đặt trước 7.763.628.866 đồng.
Tài sản 04: QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số 3,
TBĐ số 17 tại 132 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Quận 2 (nay là
thành phố Thủ Đức), TP.HCM. Thửa đất DT 448 m2 đất ở đô thị, Nhà
ở DTXD 138,8 m2, DT sàn 254 m2.Giá khởi điểm 80.369.430.000 đồng,

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia
đấu giá: từ ngày 23/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2021;
tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham
gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền
đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy
chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu
giá đề nghị khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân
và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.
Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày ra thông
báo đến ngày 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2021 tại Công ty Đấu giá
hợp danh Ban Mê, số 201 Nguyễn Văn Cừ, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk.
7. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá: 14 giờ 30 phút
ngày 23/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và
đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá Ban Mê, ĐT:
0262.3900.999 0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
BAN MÊ

24.400.000 đồng
Tài sản 02: giá KĐ: 302.323.407 đồng; tiền đặt trước:
45.400.000 đồng.
Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày: 13.14.15/12/2021
trong giờ hành chính.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia
đấu giá: từ ngày 22/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/12/2021;
tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham
gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền
đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy
chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu
giá đề nghị khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân
và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.
Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 35 phút ngày
16/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và
đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá Ban Mê, ĐT:
0262.3900.999 - 0934 843 846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
BAN MÊ

tiền đặt trước 4.018.471.500 đồng.
Người có các tài sản trên: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển
Việt Nam – CN Quy Nhơn, đ/c: 155 – 157 Lê Hồng Phong, TP.Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định
Xem tài sản tại nơi có bất động sản tọa lạc
Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia
đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/11/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày
10/12/2021.
Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh
pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và Ngân Hàng
TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn (155 – 157
Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
Nôp hồ sơ đăng ký: Nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh
Minh pháp.
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức ngoại trừ
những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Thời gian Nhận tiền đặt trước: Từ 08 giờ 30 phút ngày
08/12/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/12/2021.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 13/12/2021 tại Công ty Đấu giá
hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT
028.38453169.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
MINH PHÁP

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.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hạ Long; địa chỉ: Số 239 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công an thành phố Hạ Long; địa chỉ: Số 2, đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, thành phố Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hạ Long.
4. Tên tài sản đấu giá: 425 xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện các loại (đã qua sử dụng). Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng
của tài sản đấu giá thể hiện tại Bảng kê chi tiết giá trị tài sản kèm theo Biên bản định giá tài sản số 5456/BBĐG-CATP ngày 27/9/2021 của Hội
đồng định giá tài sản Công an thành phố Hạ Long.
5. Nơi có tài sản đấu giá: Kho tạm giữ tang vật, phương tiện của Công an thành phố Hạ Long; địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường
Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
6. Giá khởi điểm: 1.308.480.000đ (một tỉ ba trăm lẻ tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng). Giá chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển
và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).
7. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ; Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000,đ/hồ sơ.
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ
sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 06/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Hạ
Long.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0913252677.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HẠ LONG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Tài sản:
- Tài sản 01: 01 X e ô tô chở tiền nhãn hiệu: Isuzu, số loại:
Trooper, biển số 57K-4788 (biến số mới 51F-760.14), số máy: 174922,
số khung: JACUBS25G-37100387, màu sơn: Bạc; năm, nước sản xuất:
2003, Nhật Bản; Dung tích: 3165 cm3; Số chỗ ngồi: 5.
- Tài sản 02: 01 Xe ô tô chở tiền nhãn hiệu: Mitsubishi, số loại:
Pajero, biển số 51F-650.16, số máy: 6G72-QY0131, số khung:
JMYLNV73W4J-000209, màu sơn: Bạc; năm, nước sản xuất: 2003,
Nhật Bản; Dung tích: 2972 cm3; Số chỗ ngồi: 5.
- Tài sản 03: 01 Xe ô tô khách nhãn hiệu: Toyota Hiace, số loại:
Hiace, biển số 51B-196.44, số máy: 2TR-6831050, số khung:
RL4RX12P-099002585, màu sơn: Xanh; năm, nước sản xuất: 2009, Việt
Nam; Dung tích: 2694 cm3; Số chỗ ngồi: 16.
Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế và bán tách rời
tài sản 01, tài sản 02 và tài sản 03.
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam – Chi nhánh Hàm Nghi. - 32 Hàm Nghi, phường Bến Nghé,
quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường
Thịnh Group- L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A
Điện Biên Phủ, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã
Buôn Hồ. Địa chỉ: 1079 đường Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa
chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và TS gắn liền trên đất của Y Mit Knul
và bà H Iêu Niê, địa chỉ tài sản: Buôn Dhu, xã Ea Drông, thị xã Buôn
Hồ, tỉnh Đắk Lắk. TS như sau:
* TS 01: QSD đất thuộc TĐ số 416, TBĐ số 28, DT 4.415,5m² (đất
CLN), đất đã được UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk cấp GCN QSD
đất số CA 991741. T/s trên đất: 30 cây cà phê, 20 cây hồ tiêu, 46 cây
sầu riêng,…..
* TS 02: QSD đất thuộc TĐ số 411, TBĐ số 28, DT: 3.063,8m² (đất CLN),
đất đã được UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk cấp GCN QSD số CA
991740. T/S trên đất: 260 cây cà phê, 40 cây sầu riêng, 20 cây bơ.
* TS 03: QSD đất thuộc TĐ số 212, TBĐ số 27, DT: 6.337,5m² (đất
CLN), đất đã được UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk cấp GCN QSD
đất số CA 956424. T/s trên đất: 01 nhà xây cấp 4 DT 63m2, 01 nhà xây
cấp 4 DT 24m2 và một số cây trồng.
4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước: Thời gian nộp tiền đặt trước:
ngày 20.21.22/12/2021 (trong giờ hành chính).

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;

Gía khởi điểm: Tài sản 01: 20.000.000 đồng; Tài sản 02:
70.000.000 đồng; Tài sản 03: 100.000.000 đồng.
Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm từng tài sản.
Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày
22/11/2021 đến 17h00 ngày 06/12/20210 tại Cty Đấu giá Hợp danh
Trường Thịnh Group và tại BIDV Chi nhánh Hàm Nghi
Nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 06/12/2021,
07/12/2021 và 08/12/2021. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo
luật định, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho
Cty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.
Thời hạn, địa điểm xem tài sản 01,02,03: Từ 08h00 ngày
01/12/2021 đến 16h30 ngày 03/12/2021 tại nơi có tài sản.
Thời gian kết thúc nhận và địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá:
Lúc 17h00 ngày 08/12/2021 tại Công ty Trường Thịnh Group.
Thời gian, địa điểm công bố giá: Tài sản 01: Lúc 09h00 ngày
09/12/2021; Tài sản 02: Lúc 09h40 ngày 09/12/2021; Tài sản 03: Lúc
10h20 ngày 09/12/2021 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường
Thịnh Group.
Thông tin chi tiết tài sản, điều kiện và cách thức đăng ký tham
gia đấu giá khách hàng liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường
Thinh Group– Điện thoại: 028.62762586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TRƯỜNG THỊNH GROUP

TS 01: GKĐ: 164.333.000 đồng; Tiền đặt trước: 24.700.000 đồng;
TS 02: GKĐ: 207.102.000 đồng; Tiền đặt trước: 31.100.000 đồng;
TS 03: GKĐ: 453.622.000 đồng; Tiền đặt trước: 68.000.000 đồng;
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia
đấu giá: từ ngày 23/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2021;
tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham
gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền
đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy
chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu
giá đề nghị khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân
và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.
Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày ra thông
báo đến ngày 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2021 tại Công ty Đấu giá
hợp danh Ban Mê, số 201 Nguyễn Văn Cừ, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk.
7. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá: 14 giờ 00 phút
ngày 23/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và
đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá Ban Mê, ĐT:
0262.3900.999 0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
BAN MÊ

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.

Liên hệ thông tin - quảng cáo: Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

Số 331 (8.410) Thứ Bảy 27/11/2021

THÔNG TIN - QUảNG CÁO
sinhhungplvn@gmail.com

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vn

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN
THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG

BAN QUẢN LÝ
RỪNG PHÒNG HỘ HƯƠNG KHÊ

Địa chỉ: Khối Hợp Hòa, thị trấn Quỳ Hợp,
huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 02, đường Lê Hữu Trác, thị trấn
Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Chúc mừng
“Ngày Lâm nghiệp Việt Nam
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Chúc mừng
“Ngày
Lâm nghiệp
Việt Nam
28/11/1959 28/11/2021”

