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XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

Như vậy là Covid-19 vẫn là “bóng ma” ám ảnh thế
giới. Những ngày gần đây, báo chí đưa tin Hiệp

hội Y khoa Thế giới (WMA) cảnh báo, nếu virus SARS-
CoV-2 có cơ hội tiếp tục biến đổi, nó có thể tạo ra một
biến chủng virus mới thậm chí dễ lây lan hơn Delta và
chết chóc hơn Ebola. (Trang 2)

Vẫn là “mệnh lệnh”
CHào Ngày MớI

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực tạo lập môi trường kinh doanh theo
cam kết trong các FTA thế hệ mới tiêu chuẩn cao, bao gồm giữ vững ổn định chính
trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế
pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực…

lChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Tọa đàm chuyên gia một số
nội dung phục vụ việc  xây dựng chuyên đề "Chiến lược xây dựng, hoàn
thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030,
định hướng đến năm 2045".

Hôm nay (29/11), 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 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; 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 sắp tới.

chủ tịch nước nguyễn Xuân Phúc:

Việt Nam nỗ lực tạo môi trường kinh doanh
theo các FTA thế hệ mới

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác
xây dựng và thi hành pháp luật

(Trang 3)

(Trang 4-5)

lThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Sửa Luật Phòng chống rửa tiền 2012:
Ngân hàng Nhà nước 

muốn thêm người “người gác cổng”...

Trong đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà
nước  muốn bổ sung “người gác cổng” là các tổ chức, cá nhân

kinh doanh, cung cấp các loại hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền...

(Trang 12)
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Như vậy là Covid-19 vẫn là “bóng ma”
ám ảnh thế giới. Những ngày gần đây,

báo chí đưa tin Hiệp hội Y khoa Thế giới
(WMA) cảnh báo, nếu virus SARS-CoV-2
có cơ hội tiếp tục biến đổi, nó có thể tạo ra
một biến chủng virus mới, thậm chí dễ lây
lan hơn Delta và chết chóc hơn Ebola.
Hôm qua  VTV cũng đưa tin những lo ngại
về biến chủng mới Omicron khiến nhiều
nước quyết định hạn chế đi lại với loạt
quốc gia ở châu Phi. 

Trong nước, F0, F1 diễn biến tăng tại
nhiều địa phương. Tại TP.HCM tỷ lệ phủ
vaccine cao nhất nước nhưng gần đây số
tử vong vẫn tăng. Tình hình cho thấy “cuộc
chiến” chống Covid-19 tuy đã được chặn
đứng ở Việt Nam nhưng chưa phải là thắng
lợi cuối cùng.

Để chống dịch hiệu quả, vấn đề đặt ra
là phải bao phủ vaccine tại cộng đồng, tiếp
tục tăng cường hệ thống y tế. Hệ thống y tế
có thể đáp ứng điều trị là một trong những
tiêu chí của Nghị quyết 128/NĐ-CP của
Chính phủ. Phát hiện ca mắc càng sớm

càng tốt, chủ động đưa gói thuốc từ cơ bản
đến gói thuốc diệt virus trong điều trị thí
điểm đến với người dân càng sớm càng tốt.
Không phải ai cũng ý thức được tiêm vac-
cine là yêu mình, yêu gia đình, cộng đồng
đâu; vẫn còn một bộ phận không nhỏ
người dân chưa chủ động đi tiêm vaccine.

Để giảm tử vong, theo một chuyên gia
y tế, cần tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế
tại y tế cơ sở nhanh nhất, sử dụng thuốc
đúng chỉ định sớm nhất. Chuyên gia này
đánh giá đây là một trong những biện
pháp nền tảng cơ bản.

Sáng thứ 7 tuần trước, khi chủ trì cuộc
họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine,
thuốc điều trị Covid-19, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đã yêu cầu sản xuất bằng
được thuốc và vaccine Covid-19 trong
nước, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả
và đúng pháp luật.

Việt Nam đã chuyển hướng chiến lược
từ “0 Covid-19” sang thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Để
phòng, chống dịch hiệu quả, thực tiễn Việt

Nam và kinh nghiệm quốc tế cho thấy vac-
cine có tính chất quyết định, cộng với ý
thức người dân là rất quan trọng. Việc thúc
đẩy sản xuất vaccine và thuốc điều trị sẽ
giúp tăng cường năng lực y tế trong nước,
góp phần phát triển ngành công nghiệp
dược của Việt Nam. 

Sau 2 năm phòng, chống dịch, Việt
Nam đã đúc rút được các nguyên lý
phòng, chống dịch dựa trên 3 trụ cột về
cách ly, xét nghiệm, điều trị và phương
châm “5K + vaccine + thuốc điều trị +
công nghệ + đề cao ý thức người dân
và các biện pháp khác”.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà
nước là quyết tâm, phấn đấu sản xuất
bằng được vaccine, thuốc điều trị
trong nước để chủ động phòng chống
dịch hiệu quả, tiết kiệm ngân sách và
chứng minh trí tuệ, sức sáng tạo của
con người Việt Nam.

Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp
trên thế giới, do vậy sản xuất bằng được
vaccine và thuốc trong nước để trị bệnh
cứu người là yêu cầu cấp bách. Tuy
nhiên, phải bảo đảm an toàn, khoa học,
hiệu quả và bảo đảm công khai, minh
bạch, chống mọi tiêu cực, sách nhiễu,
lợi ích nhóm... NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MỚI

Vẫn là “mệnh lệnh”

Cuối tuần qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định

nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị
(BCT), Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa
XII không tái cử khóa XIII. Dự buổi lễ có các
Ủy viên BCT: Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội (QH)
Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư
Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên
BCT, nguyên Ủy viên BCT; các đồng chí Bí
thư Trung ương Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã trao Quyết định nghỉ chế độ đối với
6 đồng chí nguyên Ủy viên BCT, gồm:
Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Bí thư Đảng
đoàn QH, nguyên Chủ tịch QH; Tòng Thị
Phóng, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn QH,
nguyên Phó Chủ tịch Thường trực QH;

Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành
ủy TP HCM, nguyên Trưởng đoàn đại biểu
QH TP HCM; Đại tướng Ngô Xuân Lịch,
nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,
nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hoàng
Trung Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà
Nội, nguyên Phó Trưởng Bộ phận Thường
trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội
XIII của Đảng; Nguyễn Văn Bình, nguyên
Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng
ban Kinh tế Trung ương.

Thay mặt BCT, Ban Bí thư Trung ương
Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng chúc mừng, cảm ơn và hoan nghênh
các đồng chí Ủy viên BCT, Ban Bí thư
Trung ương Đảng khóa XII không tái cử
khóa XIII, trong thời gian công tác đã mang
hết tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, kiến

thức và kinh nghiệm của mình, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ công tác mà BCT, Ban
Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
và nhân dân giao phó. Trong thời gian
công tác, các đồng chí đã có rất nhiều
đóng góp cho Trung ương, cho Đảng,
Nhà nước và phục vụ nhân dân, để lại ấn
tượng tốt đẹp, được nhân dân tín nhiệm,
đóng góp vào thành tựu chung của đất
nước trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư mong muốn, với trình độ,
kinh nghiệm đã tích lũy được, các đồng
chí vẫn luôn theo dõi, chia sẻ kinh
nghiệm hay, tiếp tục đóng góp những ý
kiến quý báu để Đảng và Nhà nước
không ngừng hoàn thiện, quyết tâm, nỗ
lực hơn nữa xây dựng đất nước ta ngày
càng phát triển. KHÁNH CHI 

Các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình
Huệ mới đây đã ký ban hành các Nghị

quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách
đặc thù phát triển TP Hải Phòng và các tỉnh:
Nghệ An, Thanh Hoá, Thừa Thiên - Huế.

Theo các Nghị quyết này, HĐND TP
Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa quyết định
áp dụng trên địa bàn các loại phí, lệ phí
chưa được quy định trong Danh mục phí,
lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí;
điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã
được cấp có thẩm quyền quyết định đối với
các loại phí, lệ phí được quy định trong

Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo
Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án.
Ngân sách thành phố, tỉnh được hưởng
100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do
việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí.

Ngoài ra, HĐND TP Hải Phòng được
quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền
lương còn dư của ngân sách thành phố và
cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng
nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu
nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công
chức, viên chức làm việc trong các cơ quan
chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố

quản lý theo hiệu quả công việc với mức
không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc,
chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc
làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. 

Đối với Thanh Hóa, ngân sách tỉnh
được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng
đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất
theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công để đầu tư phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công
của tỉnh Thanh Hóa. Các Nghị quyết có
hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và được
thực hiện trong 5 năm. T.HOÀNG 

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho 4 địa phương

Hoạt động 
nghiên cứu phải

gắn với ứng dụng

Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam vào

cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh
Chính yêu cầu phải nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ của Viện; việc
đầu tư nguồn lực phải xứng đáng với
yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời đẩy
mạnh hợp tác công - tư, với các cơ chế
đặc thù theo hướng quản lý rủi ro, đầu
tư mạo hiểm để có sản phẩm đột phá.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch
Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam Châu Văn Minh nêu
rõ một số kết quả nổi bật gồm: chế tạo
và phóng thành công các vệ tinh
nhỏ; xây dựng và vận hành Trung
tâm Báo tin động đất và Cảnh báo
sóng thần cùng mạng lưới quan trắc;
hoàn thành việc nâng cấp, đưa vào
hoạt động ổn định Trung tâm Giám
định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu
thông tin; chủ động triển khai nghiên
cứu các công trình phục vụ phòng,
chống dịch Covid-19…

Đánh giá cao và cơ bản đồng tình
với các báo cáo, ý kiến, đề xuất tại
cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh
Chính nêu rõ, Đảng, Nhà nước xác
định khoa học công nghệ là quốc sách
hàng đầu, đầu tư cho khoa học công
nghệ là đầu tư cho phát triển. Về cơ
chế, chính sách, Thủ tướng chỉ đạo,
ngoài cơ chế, chính sách chung, cần
tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ
chế, chính sách đặc thù cho Viện,
trong đó có cơ chế, chính sách về tổ
chức, bộ máy, biên chế, tài chính,
nguồn lực. Các vấn đề, vướng mắc
thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp
đó phải giải quyết, nếu thuộc thẩm
quyền của Chính phủ, Chính phủ sẽ
giải quyết ngay, nếu vượt quá thẩm
quyền thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm
quyền xử lý. 

Thủ tướng yêu cầu Viện và các
Bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ,
hiệu quả hơn nữa trong quản lý nhà
nước, xây dựng chính sách và thực
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao. Trong hoạt động nghiên
cứu phải gắn với ứng dụng và phát
triển công nghệ, gắn với sản xuất,
kinh doanh, hoạt động của doanh
nghiệp và các lĩnh vực phát triển kinh
tế - xã hội… ĐÔNG QUANG

Tại Hội thảo định hướng phát triển kỳ thi
Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học

Quốc gia (ĐHQG) TP HCM tổ chức, Trung
tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo,
ĐHQG TP. HCM (Trung tâm) cho biết, hiện
nay, hầu hết các trường đại học, cao đẳng tại
phía Nam và một số trường ở khu vực miền
Trung có sử dụng kết quả kỳ thi này để xét
tuyển sinh viên theo những phương thức
khác nhau.

Kỳ thi năm 2022 dự kiến sẽ có hai
phương án tổ chức. Đợt 1, dự kiến tổ chức

vào ngày 27/3/2022 và đợt 2 vào cuối tháng
Năm hoặc đầu tháng 7/2022. Đồng thời, từ
năm 2022, ĐHQG TP. HCM sẽ mở rộng địa
điểm thi ngoài 7 địa phương như năm 2021,
để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh cả nước
tham gia kỳ thi này.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính (Giám
đốc Trung tâm), việc mở rộng số lượng địa
phương tổ chức không chỉ giúp tăng lượng
thí sinh tiếp cận kỳ thi mà còn giảm gánh
nặng chi phí cho xã hội và về di chuyển,
nhất là trong điều kiện ảnh hưởng của dịch

bệnh. Thí sinh tham gia thi ĐGNL sẽ có
thêm cơ hội xét tuyển vào các trường. Việc
xét tuyển bằng kết quả thi được thực hiện
trước khi xét theo phương thức điểm thi tốt
nghiệp nên sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

Trung tâm khuyến cáo, thí sinh không
cần và không nên tham gia “luyện thi
ĐGNL” theo quảng cáo của một số cá nhân,
đơn vị. Việc xây dựng cấu trúc và nội dung
thi là nhằm sát hạch và kiểm tra năng lực. Vì
vậy trường không chủ trương luyện thi. 

UYÊN NA

Thí sinh tham gia kì thi đánh giá năng lực 
không nên luyện thi theo quảng cáo

lPhó Thủ tướng Thường trực
Phạm Bình Minh vừa ký ban
hành Chỉ thị yêu cầu các Bộ
ngành, địa phương tiếp tục tăng
cường và đổi mới công tác dân
vận của cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp trong
tình hình mới; tổ chức thực hiện
tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm
bảo đảm quyền tiếp cận thông tin
của công dân; thực hiện nghiêm
túc trách nhiệm tiếp công dân,
tăng cường, công khai đối thoại
tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ
việc. Tập trung giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh của công dân, nhất là những
vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo
dài, dư luận quan tâm; giải quyết
kịp thời những bức xúc, nguyện
vọng chính đáng của người dân…  

BẢO AN

TIN VẮN

THỜI SỰ
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Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp
Thụy Sĩ thúc đẩy đàm phán 
ký EFTA

Phát biểu với trên 100 doanh nghiệp
hai nước tại Diễn đàn, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hai nền kinh
tế Việt Nam và Thụy Sĩ mang tính bổ trợ
cho nhau nhiều hơn là cạnh tranh về hàng
hóa và dịch vụ. Do đó, Chủ tịch nước đề
nghị hai nước đẩy mạnh trao đổi truyền
thông sâu rộng về chính sách đầu tư của
mỗi nước tới các doanh nghiệp, đặc biệt
trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như
tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ
cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thụy Sĩ đứng
đầu thế giới về đổi mới sáng tạo trong
thời gian qua.

Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng
doanh nghiệp Thụy Sĩ thúc đẩy đàm phán
ký EFTA; các cơ quan hữu quan hai nước
cần khuyến khích các dòng chảy thương
mại, đầu tư trong bối cảnh mới; tăng
cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp tìm
hiểu thị trường, cơ hội đầu tư và kết nối
kinh doanh.

Chủ tịch nước cũng kêu gọi các doanh

nghiệp Thụy Sỹ ủng hộ để Chính phủ
Thụy Sỹ hỗ trợ cung ứng vaccine phòng
Covid-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế
COVAX, đồng thời cung cấp các thiết bị
y tế, chuyển giao công nghệ nghiên cứu và
sản xuất thuốc điều trị Covid-19.

Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt
Nam sẽ nỗ lực tạo lập môi trường kinh
doanh theo cam kết trong các FTA thế hệ
mới tiêu chuẩn cao, bao gồm giữ vững ổn
định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo
gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về
thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn
nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng,
giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí
về logistics và chi phí hành chính; xây
dựng môi trường - chính sách ổn định, có
tính dự báo cao, thực thi minh bạch và
trách nhiệm giải trình.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc cũng đã chia sẻ nhiều thông tin
về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Việt Nam
như có môi trường vĩ mô ổn định, kinh tế
có xu hướng phục hồi khả quan và kim
ngạch thương mại hai chiều có thể đạt 600
tỷ USD trong năm nay.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Thụy Sĩ
cũng sẽ được hưởng rất nhiều cơ hội khác
khi tới làm ăn ở Việt Nam vì Việt Nam đã
tham gia 15 hiệp định thương mại, trong
đó có nhiều hiệp định quy mô lớn, tiêu
chuẩn cao như Hiệp định Đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do
Việt Nam-EU.

Mong bà con Việt kiều phát huy
tinh thần “tương thân tương ái”

Trong chuyến đi này, tại thành phố
Bern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam
đã có buổi gặp gỡ thân mật đại diện các
hội đoàn, tổ chức hữu nghị và đại diện
cộng đồng người Việt Nam đang sinh
sống và làm việc tại nhiều bang trên đất
nước Thụy Sĩ. 

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh
Lan cho biết, cộng đồng người Việt Nam
tại Thụy Sĩ hội tụ nhiều nhà khoa học,
doanh nhân và trí thức có uy tín làm việc
trong các ngành và lĩnh vực khoa học
công nghệ mũi nhọn như vật lý, công
nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuỗi
khối… Đặc biệt, cộng đồng người Việt
tại Thụy Sĩ rất gắn bó, đoàn kết và luôn
hướng về quê hương, đất nước, sống hữu
nghị, chan hòa với nhân dân nước bạn.

Tiến sỹ Lưu Vĩnh Toàn - thành viên Ban
Chấp hành Hội Thanh niên Việt Nam tại
Thụy Sĩ, đại diện giới trí thức Việt Nam tại
Thụy Sĩ bày tỏ mong muốn đóng góp nhiều
hơn nữa với quê hương, đất nước thông qua
việc tiếp thu, lĩnh hội những tinh hoa khoa
học công nghệ của Thụy Sĩ - quốc gia hàng
đầu thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo. Từ

đó góp phần đưa Việt Nam sánh vai với các
quốc gia trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh
vực công nghệ; đồng thời, tham gia giải
quyết những vấn đề xã hội ở Việt Nam như
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường…

Chia sẻ tình cảm với quê hương, đất
nước, nhiều bà con Việt kiều tại Thụy Sĩ
bày tỏ khát khao sớm được trở về Việt Nam
do cách trở vì dịch bệnh thời gian qua.
Cùng với đó, bà con cũng đề nghị Đảng,
Nhà nước quan tâm và chú trọng đặc biệt
đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đặc biệt là
mô hình đào tạo kép để có nguồn nhân lực
chất lượng cao - động lực để xây dựng và
phát triển đất nước...

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ
vui mừng chứng kiến sự phát triển của bà
con Việt kiều Việt Nam tại Thụy Sĩ trong
công việc, đời sống và tuân thủ nghiêm
pháp luật của nước sở tại. Chủ tịch nước
cũng đánh giá cao vai trò và những hoạt
động tích cực của cộng đồng người Việt
Nam tại Thụy Sĩ, góp phần duy trì, củng cố
đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong
cộng đồng những người Việt xa quê hương,
để cùng ổn định, phát triển trên đất nước
Thụy Sĩ.

Chia sẻ với bà con về tình hình trong
nước, Chủ tịch nước mong muốn bà con
tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân,
tương ái”, hướng về quê hương, đóng góp
cho nhân dân trong nước để cùng chung tay
sớm vượt qua đại dịch. Cùng với đó là tăng
cường đoàn kết; duy trì giáo dục truyền
thống và văn hóa cội nguồn cho thế hệ
trẻ, nhất là việc học tiếng Việt.

NGUYỄN TRUNG (từ Thụy Sĩ)

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Thuỵ Sỹ.  ( Ảnh Nguyễn Trung).

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Việt Nam nỗ lực tạo môi trường 
kinh doanh theo các FTA thế hệ mới

Phát biểu tại Diễn đàn doanh
nghiệp Việt Nam — Thụy Sĩ, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực
tạo lập môi trường kinh doanh
theo cam kết trong các FTA
thế hệ mới tiêu chuẩn cao, bao
gồm giữ vững ổn định chính trị
xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ
những điểm nghẽn của nền kinh
tế về thể chế pháp luật, hạ tầng
cơ sở và nguồn nhân lực…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại TP Bern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp
lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sĩ trong các lĩnh vực: Hạ tầng, công

nghiệp nặng, công nghệ cao, điện, dược phẩm như: ABB, Novatis…
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tại Hội nghị COP 26 vừa qua, Việt Nam đã

cam kết giảm phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050 nên sẽ không chủ trương phát
triển thêm các nhà máy điện than mà tập trung vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như
năng lượng mặt trời, điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi. Do đó, Việt Nam mong muốn các
công ty của Thụy Sĩ đầu tư công nghệ cao, đi tắt đón đầu trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Việt Nam đang có nhu cầu phát triển hạ tầng để kết nối các vùng kinh tế
và mong muốn các doanh nghiệp của Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này…

Trong khuôn khổ chuyến thăm
chính thức liên bang Thụy Sĩ

của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc, chiều 26/11 (giờ địa
phương), tại trụ sở Bộ Tư pháp và
Cảnh sát liên bang (BTP&CSLB)
Thụy Sĩ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã
có buổi làm việc với ông Niklaus
Meier, Vụ trưởng Vụ Tư pháp
quốc tế, BTP&CSLB Thụy Sĩ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng
Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao
việc hai Bộ đã ký Bản ghi nhớ hợp
tác pháp luật và tư pháp (MOU)
năm 2018, đồng thời cảm ơn
BTP&CSLB Thụy Sĩ đã có nhiều
hoạt động thiết thực triển khai
MOU này như hỗ trợ Bộ Tư pháp

Việt Nam trong việc nghiên cứu
kinh nghiệm của Thụy Sĩ về tư pháp
quốc tế nói chung, trong đó có kinh
nghiệm gia nhập và thực thi các
Công ước trong khuôn khổ Hội
nghị La Hay về tư pháp quốc tế
(HccH) như Công ước tống đạt giấy
tờ, Công ước thu thập chứng cứ.

Thứ trưởng mong muốn, trong
thời gian tới, hai Bộ mở rộng hợp
tác sang các lĩnh vực khác thuộc
chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên
như hộ tịch, quốc tịch, con nuôi
quốc tế, và Thụy Sĩ sớm chấp nhận
việc gia nhập của Việt Nam đối với
Công ước thu thập chứng cứ.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề
nghị phía Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ
Việt Nam trong nghiên cứu kinh

nghiệm gia nhập và thực thi
Công ước về bắt cóc trẻ em 1980;
kinh nghiệm thực thi Công ước
New York 1958 về công nhận và
thi hành phán quyết của trọng tài
nước ngoài; kinh nghiệm về xây
dựng và thi hành luật về tư pháp
quốc tế; kinh nghiệm tham gia
UNCITRAL; phối hợp thực hiện
tốt các ủy thác tư pháp theo kênh
Công ước tống đạt và cả kênh
ngoại giao; kinh nghiệm trong
cải cách pháp luật, cải cách tư
pháp vì Thụy Sỹ là quốc gia có
hệ thống pháp luật và tư pháp
phát triển, phục vụ đắc lực sự
phát triển kinh tế - xã hội và hội
nhập quốc tế.

Ông Niklaus Meier ghi nhận

và hứa sẽ báo cáo với cơ quan có
thẩm quyền để sớm có phản hồi
tích cực về đề nghị sớm chấp nhận
sự gia nhập của Việt Nam đối với
Công ước thu thập chứng cứ.

Về các công ước thuộc hệ
thống HccH, ông Niklaus Meier
nhấn mạnh, Thụy Sĩ luôn sẵn sàng
hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu
gia nhập và thực thi các công ước
như Công ước về bắt cóc trẻ em,
Công ước về lựa chọn thẩm quyền
của Tòa án, đồng thời sẵn sàng
phối hợp với Bộ Tư pháp Việt
Nam trong xử lý các vấn đề hộ
tịch, quốc tịch, tương trợ tư pháp
về dân sự; chia sẻ kinh nghiệm
tham gia UNCITRAL.

BTP&CSLB Thụy Sĩ cam kết
sẽ huy động các chuyên gia giỏi
nhất ở từng lĩnh vực để hỗ trợ
Việt Nam về từng vấn đề cụ thể
trên cơ sở đề nghị của Bộ Tư

pháp Việt Nam, đồng thời sẵn
sàng chia sẻ thông tin, kinh
nghiệm cho phía Việt Nam trong
cải cách pháp luật và cải cách tư
pháp nói chung.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ
trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã
chuyển lời mời của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp Lê Thành Long tới Bộ
trưởng BTP&CSLB Thụy Sĩ, kết
hợp tổ chức hoạt động chuyên
môn chia sẻ kinh nghiệm về cải
cách pháp luật và cải cách tư pháp. 

Ông Vụ trưởng cảm ơn và sẽ
báo cáo lên Bộ trưởng về lời mời
này, đồng thời nhất trí với đề nghị
của Thứ trưởng Nguyễn Khánh
Ngọc về việc kết hợp chuyến
thăm (nếu diễn ra) với việc tổ
chức hoạt động chia sẻ chuyên
môn về cải cách pháp luật và cải
cách tư pháp.
NGUYỄN TRUNG (từ Thụy Sĩ)

VIỆT NAM - THỤY SĨ:

Tăng cường hợp tác về pháp luật và tư pháp

Ngày 28/11, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại

biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trụ sở
Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại
Geneva và gặp Tổng Giám đốc Văn phòng
Tatiana Valovaya. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt
hiệu quả giữa Việt Nam với LHQ, coi đây
là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối
ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa. Chủ
tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ
LHQ phát huy vai trò trung tâm trong
quản trị toàn cầu, gìn giữ hòa bình và an
ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững,
bảo đảm quyền con người, ứng phó hiệu
quả với các thách thức chung, đặc biệt là
các thách thức phi truyền thống như biến
đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh lương thực;
đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong
muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện
với LHQ, trong đó có Văn phòng LHQ tại
Geneva, nhất là trong bối cảnh năm
2022 sẽ kỷ niệm 45 năm Việt Nam
gia nhập LHQ.

THờI Sự



4 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vnSố 333 (8.412) Thứ Hai 29/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bannoichinhplvn2020@gmail.com
Tư PHÁP

Đánh giá về mục đích, ý nghĩa
của Hội thảo, Thứ trưởng Phan
Chí Hiếu cho biết, Hội thảo là
diễn đàn  để các cơ quan quản lý
nhà nước, các chuyên gia, nhà
khoa học, những người hoạt động
thực tiễn trao đổi, thảo luận nhằm
tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về
mục tiêu, quan điểm và những
định hướng lớn trong Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng liên quan đến công
tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống
pháp luật và tổ chức thi hành
pháp luật; đồng thời đánh giá
chính xác, khách quan thực trạng
công tác này thời gian qua, từ đó
xác định định hướng hoàn thiện
pháp luật trong từng lĩnh vực
pháp luật; những nhiệm vụ,  giải
pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện
hiệu quả công tác xây dựng, thi
hành pháp luật,  gắn với bối cảnh,
yêu cầu thực tiễn của đất nước. 

Kết quả của Hội thảo còn là
chất liệu giá trị, góp phần xây dựng
Đề án “Chiến lược xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến
năm 2030, định hướng đến năm
2045” đang được các cơ quan có
thẩm quyền tích cực triển khai theo
chỉ đạo của Trung ương. Hội thảo
còn hướng tới mục đích triển khai

thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị
toàn quốc các cơ quan nội chính
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội lần thứ XIII của Đảng ngày
15/9/2021; Định hướng chương
trình xây dựng pháp luật của Quốc
hội khóa XV, Kết luận của đồng chí
Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị
toàn quốc của Chính phủ về công
tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
ngày 16/9/2021.

lĐại hội XIII của Đảng đã đề
ra những định hướng lớn, cơ
bản nào đối với công tác xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp
luật và tổ chức thi hành pháp
luật ở nước ta trong thời gian
tới, thưa Thứ trưởng?

- Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã
xác định 3 đột phá chiến lược, 6
nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cho sự phát
triển của đất nước trong thời gian
tới. Riêng đối với công tác xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
và tổ chức thi hành pháp luật, Văn
kiện Đại hội XIII của Đảng đã dành
nhiều dung lượng để tổng kết, đánh
giá kết quả thực hiện, xác định mục
tiêu, quan điểm và những định
hướng quan trọng, với nhiều nội
hàm mới, trong đó có thể kể tới một

số định hướng lớn sau:
Thứ nhất, từ định hướng phát

triển đất nước “tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn
thiện đồng bộ thể chế phát triển bền
vững về kinh tế, chính trị, văn hóa,
xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp
thời những khó khăn, vướng mắc;
khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn
lực, tạo động lực mới cho sự phát
triển nhanh và bền vững đất nước”,
Báo cáo chính trị xác định rõ mục
tiêu cho công tác xây dựng, hoàn
thiện hệ thống pháp luật: “Xây
dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp
thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi,
công khai, minh bạch, ổn định, lấy
quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của người dân, doanh nghiệp
làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới
sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát
triển nhanh, bền vững”. Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2021 – 2030 còn đưa ra yêu cầu
“Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao
chất lượng thể chế, pháp luật đầy
đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, ổn
định, cụ thể, minh bạch”.

Thứ hai, liên quan đến công tác
thi hành pháp luật Báo cáo chính trị
nhấn mạnh: “Gắn kết chặt chẽ giữa
xây dựng pháp luật với tổ chức thi
hành pháp luật. Tập trung chỉ đạo
quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực

và các điều kiện để thực hiện tốt các
nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu
quả tổ chức thi hành pháp luật,
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
pháp luật”. Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030
xác định: “Đề cao ý thức, trách
nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm
việc theo pháp luật” và “Tăng
cường hiệu lực, hiệu quả các thiết
chế thi hành pháp luật, đảm bảo
chấp hành pháp luật nghiêm minh”;
“Nâng cao năng lực tổ chức thực
hiện có hiệu quả hệ thống pháp
luật… Tăng cường năng lực dự báo
và khả năng phản ứng chính sách
trong điều kiện kinh tế thị trường và
hội nhập quốc tế... Tăng cường khả
năng tiếp cận pháp luật của người
dân và doanh nghiệp…”.

Thứ ba, về xây dựng Nhà nước
pháp quyền, Báo cáo chính trị đặt
ra nhiệm vụ: “Xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh,
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự
phát triển của đất nước. Tăng
cường công khai, minh bạch, trách
nhiệm giải trình, kiểm soát quyền
lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ
cương trong hoạt động của Nhà
nước và của cán bộ, công chức,
viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu

tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ
nạn xã hội”. Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030
còn nhấn mạnh: “Xác định rõ hơn
vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ
và quyền hạn của các cơ quan Nhà
nước, thực hiện tốt chức năng của
Nhà nước, giải quyết đúng đắn mối
quan hệ giữa Nhà nước, thị trường
và xã hội” và “Nhà nước quản lý,
điều hành nền kinh tế bằng pháp
luật, chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch và các công cụ điều tiết trên
cơ sở các quy luật của thị trường”. 

Thứ tư, về kỹ thuật lập pháp,
Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm 2021 – 2030 còn chỉ ra
phương hướng “Xây dựng, hoàn
thiện khung khổ pháp lý, thử
nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số,
kinh tế số, phát triển các mô hình
kinh tế mới, khởi nghiệp sáng tạo,
cung cấp dịch vụ công, quản lý và
bảo vệ môi trường…”.

Bên cạnh đó, trong từng lĩnh
vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc
phòng an ninh, văn hóa, giáo dục,
khoa học, công nghệ, hội nhập
quốc tế…, Văn kiện còn xác định
rõ mục tiêu, quan điểm phát triển,
các định hướng lớn và nhiệm vụ,
giải pháp cụ thể, tạo cơ sở nền tảng
cho công tác xây dựng, thi hành
pháp luật để thể chế hóa và tổ chức
thực hiện hiệu quả trong thực tế. 

lĐể triển khai hiệu quả những
định hướng quan trọng nêu trên,
thời gian tới, công tác xây dựng,
hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ
chức thi hành pháp luật cần tập
trung vào những nhiệm vụ chủ yếu
nào, thưa Thứ trưởng?

- Cùng với những định hướng
lớn nêu trên, công tác xây dựng,
hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ
chức thi hành pháp luật trong thời
gian tới cần tiếp tục bám sát Kết
luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020
của Bộ Chính trị về tổng kết việc
thực hiện Nghị quyết số 48-
NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX
về Chiến lược xây dựng và hoàn
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
đến năm 2010, định hướng đến
năm 2020, Kết luận số 19-KL/TW
ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị
về Đề án định hướng Chương trình
xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc
hội khóa XV, Kết luận của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị
toàn quốc các cơ quan nội chính
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng ngày 15/9/2021, Kết luận
của Thủ tướng Chính phủ tại Hội
nghị của Chính phủ về công tác xây
dựng và hoàn thiện thể chế ngày
16/9/2021, trong đó cần tập trung
nguồn lực thực hiện hiệu quả, thực
chất một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật đảm bảo thống
nhất, đồng bộ, minh bạch, ổn định,
khả thi, tương thích với pháp luật
quốc tế. Tiếp tục cải tiến quy trình

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHAN CHÍ HIẾU:

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo
thống nhất, đồng bộ, minh bạch, ổn định, khả thi

Hôm nay (29/11), 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”.
Trước thềm Hội thảo, TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng
Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo cho biết,
Ban Tổ chức đã nhận được hơn 60 chuyên đề, tham
luận rất có chất lượng, đề cập tới nhiều vấn đề khác
nhau liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trong
đó có nhiều vấn đề mới, phức tạp, thể hiện trách
nhiệm và tâm huyết của các tác giả. lTS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

lThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.
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lập pháp, lập quy theo hướng hiện
đại, tách bạch quy trình xây dựng
chính sách với quy trình soạn thảo,
bảo đảm sự phù hợp với đường lối,
chủ trương của Đảng, tính công
khai, minh bạch, phát huy sự tham
gia thực chất của xã hội, người dân.
Tiếp tục chú trọng nâng cao chất
lượng công tác thẩm định, kiểm tra
văn bản quy phạm pháp luật đảm
bảo gắn kết chặt chẽ với công tác
theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật,
kịp thời rà soát những điểm chưa
thống nhất, mâu thuẫn, không còn
phù hợp với thực tiễn để đề xuất
sửa đổi, bổ sung, nhất là những lĩnh
vực liên quan trực tiếp tới quyền,
lợi ích hợp pháp của người dân,
doanh nghiệp, xử lý những vấn đề
đặt ra trong phòng, chống, khắc
phục hậu quả của đại dịch Covid-
19, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ
môi trường, cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục
hồi, phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Để thể chế hóa kịp thời các
chủ trương, định hướng tại Văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng gắn với bối cảnh
thực tiễn hiện nay, một số lĩnh vực
pháp luật cần chú trọng hoàn thiện
như: (i) pháp luật phục vụ yêu cầu
phát triển toàn diện, đồng bộ thể
chế kinh tế thị trường xã hội chủ
nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh,
bền vững; (ii) pháp luật về bộ máy
nhà nước, nhất là bộ máy hành
chính nhà nước, trong đó cần đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền, ủy
quyền hợp lý, hiệu quả giữa Trung
ương với địa phương gắn với các
cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm
soát quyền lực bằng hệ thống pháp
luật; (iii) đẩy mạnh hoàn thiện pháp
luật nhằm thúc đẩy đổi mới sáng
tạo, phát triển kinh tế số, xây dựng
Chính phủ số. Nghiên cứu xây
dựng, hoàn thiện khung thể chế thử
nghiệm có kiểm soát đối với các
công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô
hình kinh doanh mới,… có giải
pháp pháp lý giải quyết hiệu quả
các vấn đề đặt ra trong bối cảnh
Cách mạng Công nghiệp lần thứ
tư, hội nhập kinh tế quốc tế ngày
càng sâu rộng hiện nay.

3. Tăng cường hiệu lực, hiệu
quả tổ chức thi hành pháp luật,
bảo đảm thượng tôn pháp luật.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể
chế, pháp luật về tổ chức thi hành
và theo dõi thi hành pháp luật, xác
định rõ cơ chế phân công, phối
hợp, kiểm soát giữa các cơ quan
trong thi hành pháp luật. Tăng
cường công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật;  kiểm tra, thanh tra việc
chấp hành pháp luật, phát hiện, xử
lý nghiêm minh, kịp thời các hành
vi vi phạm pháp luật. Bộ Tư pháp
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
các bộ, ngành, địa phương phát
huy vai trò trong tham mưu thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ của Tổ
công tác của Thủ tướng Chính
phủ về rà soát văn bản quy phạm
pháp luật, kịp thời kiến nghị, xử lý
các quy định mâu thuẫn, chồng
chéo gây cản trở, phiền hà cho
doanh nghiệp, người dân, khơi
thông các nguồn lực phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội.

lXin trân trọng cảm ơn 
Thứ trưởng!
PV THU HẰNG (thực hiện)

Để nâng cao chất lượng
công tác 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, trước thềm Hội
thảo, Báo PLVN đã ghi
nhận nhiều đề xuất, kiến
nghị của các Đại biểu.

GS.TS. Phan Trung Lý, Ủy
viên Hội đồng lý luận Trung
ương, Nguyên Chủ nhiệm Ủy
ban Pháp luật của Quốc hội
Khóa XIII: Cần phân định rõ
ràng hơn ranh giới quyền lập
pháp của Quốc hội

Đối với việc thực hiện quyền
lập pháp: cần phân định rõ ràng
hơn ranh giới quyền lập pháp của
Quốc hội; hoàn thiện cơ chế ủy
quyền lập pháp; xiết chặt kỷ luật,
kỷ cương trong hoạt động xây
dựng, soạn thảo văn bản quy phạm
pháp luật, kiên quyết không xem
xét, thảo luận những dự án luật
không bảo đảm các yêu cầu về hồ
sơ trình mà Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật đã quy định;
tiếp tục nghiên cứu để sớm thiết
lập cơ chế bảo vệ Hiến pháp thực
sự hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm việc
thực hiện quyền lập pháp luôn tuân
thủ đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong
quy định của Hiến pháp.

Đối với việc thực hiện quyền
hành pháp: Thứ nhất, Chính phủ
và các bộ cần coi trọng hơn nữa
công tác xây dựng chính sách,
pháp luật để tổ chức triển khai thi
hành Luật, Pháp lệnh. Thứ hai,
nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế
kiểm soát từ cơ quan thực hiện
quyền hành pháp (Chính phủ) đối
với các hoạt động của Quốc hội.
Thứ ba, nghiên cứu mở rộng vai
trò của Chính phủ trong việc bảo
đảm tính thống nhất, thông suốt
của nền hành chính quốc gia, bao
gồm cả các hoạt động hành chính
của cơ quan lập pháp và hoạt động
hành chính của hệ thống tòa án
nhân dân. Thứ tư, nghiên cứu để
từng bước chuyển hoạt động giải
quyết khiếu nại và việc xử phạt vi
phạm hành chính đối với các vi
phạm pháp luật chịu mức chế tài
cao cho hệ thống tòa án nhân dân

thực hiện. Các cơ quan hành chính
nhà nước chỉ đóng vai trò là cơ
quan phát hiện và đề nghị tòa án
xem xét, xử lý.

Đối với việc thực hiện quyền
tư pháp: Cần mở rộng thẩm quyền
của Tòa án trong xét xử các loại vi
phạm, tranh chấp; hoàn thiện quy
định của pháp luật để vừa bảo đảm
yêu cầu kiểm soát vừa bảo đảm
tính độc lập xét xử của Toà án;
Hoàn thiện quy định về vai trò của
Chủ tịch nước trong kiểm soát
quyền tư pháp; Xây dựng mô hình
Hội đồng Tư pháp quốc gia;
Thành lập Toà án sơ thẩm khu vực
hoặc Toà án ở cụm huyện…

TS. Nguyễn Văn Cương, Viện
trưởng Viện Khoa học Pháp lý:
Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương
trong hoạt động xây dựng pháp
luật là một trong những chìa
khóa để bảo đảm thành công.

Khối lượng công việc xây
dựng pháp luật nói chung và hoạt
động lập pháp nói riêng nhằm tiếp
tục thúc đẩy sự phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam trong nhiệm
kỳ 2021-2026 là rất lớn. Điều đó
đòi hỏi sự vào cuộc “từ sớm”, “từ
xa” của các cơ quan có liên quan
trong cả hệ thống chính trị. Việc
vận dụng đúng đắn những bài học
kinh nghiệm đã đúc rút được trong
hoạt động lập pháp những nhiệm

kỳ vừa qua, nhất là phải làm sao
đầu tư thật thỏa đáng nguồn lực
cho công tác dự báo tình hình,
phân tích chính sách, đánh giá
tác động, tham vấn ý kiến của
các đối tượng chịu sự tác động
của văn bản, chuyên nghiệp hóa
và nâng tầm đội ngũ cán bộ,
công chức tham gia quá trình xây
dựng pháp luật chính là điều rất
quan trọng. Thêm vào đó, việc
giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương
trong hoạt động xây dựng pháp
luật, tuân thủ đúng và đầy đủ các
quy định của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm
2020) cũng là một trong những
chìa khóa để bảo đảm thành
công việc thực hiện các nhiệm
vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa mà Đại hội XIII
của Đảng đã đặt ra.

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề
chung về xây dựng pháp luật
Nguyễn Hồng Tuyến: Tập trung
hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thực hiện Nghị quyết số 48-
NQ/TW ngày 24/5/2005 về
Chiến lược xây dựng và hoàn
thiện hệ thống pháp luật Việt
Nam đến năm 2010, định hướng
đến năm 2020, chúng ta đã đạt
nhiều kết quả quan trọng. Thể
chế về Nhà nước pháp quyền
XHCN được bổ sung, hoàn
thiện; rất nhiều dự án luật được
đề xuất xây dựng, nhằm thể chế
hóa các quyền con người, quyền
cơ bản của công dân trên mọi
lĩnh vực được ban hành; các lĩnh
vực pháp luật khác... đạt nhiều
thành tựu.

Thời gian tới, định hướng
chung tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 48-NQ/TW và Kết
luận của Bộ Chính trị: Nghiên
cứu xây dựng và thực hiện
đồng bộ Chiến lược pháp luật
Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 đáp ứng
yêu cầu của Nghị quyết về xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tập trung hoàn thiện hệ
thống pháp luật trên cơ sở các
nguyên tắc của Nhà nước pháp
quyền XHCN của Nhân dân, do
Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự
lãnh đạo của Đảng, bảo đảm
chất lượng, đồng bộ, thống nhất,
hiện đại, khả thi, công khai,
minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận,
chi phí tuân thủ thấp, có sức
cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và
lợi ích hợp pháp của người dân,
doanh nghiệp làm trọng tâm,
thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thích
ứng nhanh với những biến
chuyển nhanh chóng của thực
tiễn, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của đất
nước nhanh, bền vững. Đồng
thời, đặc biệt chú trọng tới
công tác tổ chức thi hành pháp
luật; gắn kết chặt chẽ giữa xây
dựng pháp luật với nâng cao
hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi
hành pháp luật, nâng cao nhận
thức, ý thức thượng tôn pháp
luật trong cán bộ, công chức,
viên chức, người dân và toàn
xã hội.

Cục trưởng Cục Quản lý xử
lý vi phạm hành chính và theo dõi
thi hành pháp luật Đặng Thanh
Sơn: Cần đổi mới về nội dung và
phương thức hoạt động tổ chức
thi hành pháp luật

Để thực hiện những định hướng
cơ bản nhằm đổi mới, nâng cao hiệu
quả công tác tổ chức thi hành pháp
luật như Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII đã nêu thì cần
thiết phải xây dựng và tổ chức triển
khai hiệu quả các giải pháp chủ yếu
sau đây: nâng cao nhận thức của các
cấp, các ngành về vị trí, vai trò của
công tác tổ chức thi hành pháp luật;
tăng cường công tác nghiên cứu
khoa học về lý luận đối với những
vấn đề trực tiếp liên quan đến tổ
chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh
hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi
hành pháp luật; tiếp tục kiện toàn và
đổi mới về tổ chức, bộ máy, biên
chế, tăng cường năng lực đội ngũ
làm công tác tổ chức thi hành pháp
luật; đổi mới về nội dung và phương
thức hoạt động tổ chức thi hành
pháp luật, trong đó chú trọng thực
hiện vào một số lĩnh vực sau: Đổi
mới và nâng cao chất lượng công
tác phổ biến giáo dục pháp luật;
nâng cao hiệu quả công tác xây
dựng, ban hành văn bản quy định
chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh; đổi
mới, nâng cao hiệu quả công tác
theo dõi, đánh giá tình hình thi hành
pháp luật; xây dựng, hoàn thiện cơ
chế giải trình minh bạch, kịp thời
trong tổ chức thi hành pháp luật;
tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động tổ chức thi
hành pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường năng
lực phản ứng chính sách trong quá
trình tổ chức thi hành pháp luật, đặc
biệt là việc tiếp nhận, xử lý phản
ánh, kiến nghị của người dân và
doanh nghiệp về tình hình thi hành
pháp luật

Tiếp tục hoàn thiện chế độ công
chức, công vụ theo hướng chuyên
nghiệp, phù hợp và đáp ứng yêu cầu
của Nhà nước pháp quyền, thực
hiện kiểm tra, giám sát, xử lý
nghiêm minh cán bộ, công chức vi
phạm pháp luật trong quá trình thực
thi công vụ. Cùng đó, đổi mới về cơ
chế phối hợp trong hoạt động tổ
chức thi hành pháp luật.

NHÓM PV (thực hiện)

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng,
hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức

thi hành pháp luật
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Triển khai khám sức khỏe
cho thanh niên trong 
độ tuổi nhập ngũ

Theo Luật Nghĩa vụ Quân sự
(NVQS) 2015, lịch công dân
nhập ngũ năm 2022 sẽ vào
khoảng tháng 2 hoặc tháng
3/2022. Công dân đủ 18 tuổi
được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi
nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25
tuổi; công dân được đào tạo trình
độ cao đẳng, đại học đã được tạm
hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi
nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Do đó, công dân từ đủ 18 tuổi
đến 25 tuổi phải tham gia khám
sức khỏe NVQS, đối với công
dân được đào tạo trình độ cao
đẳng, đại học (chưa nhập ngũ) thì
đến 27 tuổi.

Thời gian khám sức khỏe
NVQS cho đợt nhập ngũ đầu
năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày
1/11/2021 đến hết ngày
31/12/2021. Đối với địa phương
có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy
hiểm thì được điều chỉnh thời
gian gọi nhập ngũ.

Tại thời điểm này, nhiều địa
phương đang chuẩn bị triển khai,
tổ chức khám sức khỏe cho thanh
niên trong độ tuổi nhập ngũ. 

TP. Ninh Bình sẽ tổ chức
khám sức khỏe NVQS cho công
dân từ ngày 30/11/2021 đến ngày
3/12/2021. Ban Chỉ huy Quân sự
thành phố đã cấp Lệnh gọi khám
sức khỏe cho các phường, xã
trước ngày 12/11/2021; Các cơ
quan trước ngày 18/11/2021. 

Về tiêu chuẩn, công dân có
trình độ văn hóa lớp 8 trở lên,
những địa phương khó khăn
không bảo đảm đủ chỉ tiêu gọi
đến số công dân có trình độ văn
hóa lớp 7. Chú trọng tuyển chọn
những công dân đã qua cao đẳng,
đại học để nâng cao chất lượng
xây dựng quân đội.

Về sức khỏe, thực hiện theo
Thông tư số 16 ngày 30/6/2016
của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng
“quy định việc khám sức khỏe
thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Về chính trị, thực hiện theo
Thông tư số 50 ngày 15/4/2016
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng-
Bộ Công an “quy định tiêu chuẩn
chính trị tuyển chọn công dân
vào phục vụ trong Quân đội nhân
dân Việt Nam”.

Trong khi đó, thực hiện kế
hoạch tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ năm 2022, từ ngày
9 đến 30/11, Hội đồng NVQS TP.

Huế tổ chức khám sức khỏe
NVQS và nghĩa vụ công an nhân
dân (CAND) cho các thanh niên
trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ
quân sự trên địa bàn thành phố.

Hội đồng NVQS TP. Huế đã
phát lệnh gọi hơn 2.000 thanh
niên tham gia khám tuyển NVQS
và CAND. Đây là những thanh
niên có phẩm chất đạo đức, sức
khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, đã qua
vòng khám sơ tuyển tại 36
phường, xã và các cơ quan trên
địa bàn thành phố.

Năm nay, do tình hình dịch
Covid-19 bùng phát ở nhiều địa
điểm trong toàn thành phố, vì vậy
để đảm bảo tuyệt đối an toàn, Hội
đồng NVQS TP. Huế chỉ tổ chức
khám tuyển cho các thanh niên ở
vùng xanh và vùng vàng; đồng
thời yêu cầu các địa phương phải
tiến hành test nhanh kháng
nguyên Covid-19 cho tất cả các
thanh niên tham gia khám tuyển.
Riêng đối với thanh niên ở các
vùng cam và vùng đỏ Hội đồng
NVQS sẽ có kế hoạch tổ chức
khám bổ sung.

Nội dung khám tuyển năm
nay sẽ gồm: Đo chiều cao, cân
nặng, vòng ngực, nội, ngoại

khoa, mắt, da liễu, tai mũi họng,
răng hàm mặt và đặc biệt là các
thanh niên sẽ phải tiến hành xét
nghiệm các loại bệnh về đường
máu như HIV, viêm gan B và test
nhanh heroin trong nước tiểu…

Sau khi khám tuyển sức khoẻ
xong, Hội đồng NVQS TP. Huế
sẽ tiến hành phân loại, hoàn
chỉnh hồ sơ những thanh niên đủ
điều kiện sức khoẻ, trình độ văn
hoá phối hợp cùng cấp uỷ, chính
quyền địa phương thâm nhập “3
gặp, 4 biết”, bảo đảm công bằng,
công khai, đúng luật, góp phần
giao quân đạt kết quả tốt.

Để công tác tuyển quân 
đạt chất lượng và hiệu quả cao 

Công tác tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ là khâu đầu
tiên quan trọng, có ý nghĩa quyết
định đến chất lượng nguồn nhân
lực trong quân đội. Thực hiện tốt
công tác tuyển quân là trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị,
các cấp, các ngành và toàn dân.

Năm 2021, công tác tuyển
quân tiến hành trong điều kiện
còn nhiều khó khăn do dịch bệnh
Covid-19 bùng phát ảnh hưởng
đến kinh tế, xã hội của các địa

phương trên cả nước. Bên cạnh
kết quả đạt được, công tác tuyển
quân còn một số hạn chế, bất cập
do công tác tuyên truyền, giáo
dục Luật NVQS còn hạn chế,
chưa sâu rộng. Hoạt động đăng
ký, quản lý công dân trong độ
tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực
hiện quy trình các bước trong
tuyển quân có địa phương chưa
chặt chẽ, có địa phương tỷ lệ
công dân đủ sức khoẻ so với số
lượng điều khám còn thấp dưới
35%; vẫn còn để lọt những công
dân mắc bệnh xã hội, không đủ
sức khoẻ nhập ngũ, phải  bù đổi;
có địa phương giao chỉ tiêu tuyển
quân chưa gắn với địa bàn xây
dựng đơn vị dự bị động viên…

Mục tiêu là tuyển chọn đủ số
lượng, nâng cao chất lượng,
không để xã trắng không có công
dân nhập ngũ, chú trọng tuyển

chọn và gọi nhập ngũ những
công dân đã tốt nghiệp cao đẳng,
đại học, người dân tộc thiểu số để
nâng cao chất lượng xây dựng
đơn vị thường trực, lực lượng dự
bị động viên và tạo nguồn cán bộ
cơ sở cho địa phương. Vì vậy, các
Quân khu đã ra các văn bản, chỉ
thị, hướng dẫn việc tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ để các
địa phương chủ động sớm có kế
hoạch thực hiện công tác tuyển
chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

Theo đó, cơ quan quân sự các
địa phương tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành các văn bản và triển
khai đồng bộ các biện pháp nhằm
khắc phục những hạn chế, yếu
kém trong công tác tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ. Các địa
phương chấp hành nghiêm
nguyên tắc tập trung dân chủ và
phát huy vai trò của nhân dân, của
cả hệ thống chính trị trong công
tác tuyên truyền Luật NVQS và
các văn bản pháp luật có liên
quan; thực hiện đúng, đủ quy trình
các bước, tăng cường chỉ đạo
bước rà duyệt, sơ tuyển ở cấp xã
và khám tuyển ở cấp huyện. 

Cơ quan quân sự các cấp nắm
chắc số lượng, chất lượng công
dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập
ngũ, diện công dân được tạm
hoãn, được miễn gọi nhập ngũ,
công dân đủ điều kiện nhập ngũ
đang tạm vắng… để tham mưu
cho chính quyền giao chỉ tiêu
tuyển quân phù hợp với khả
năng, điều kiện của từng địa
phương, gắn với địa bàn đơn vị
động viên. 

Phát lệnh gọi nhập ngũ đúng
Luật và thực hiện tốt chính sách
hậu phương quân đội, các địa
phương tổ chức tốt Hội nghị hiệp
đồng giao, nhận quân ở 2 cấp;
thực hiện 100% công dân nhập
ngũ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự
có lệnh gọi nhập ngũ, được tiêm
đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-
19 và được xét nghiệm SARS-
CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết
quả âm tính còn hiệu lực đến
ngày giao quân. 

LAM HẠNH-QUANG ĐẠO

11giờ ngày 25/11/2021, Thiếu
tướng phi công huyền thoại, Anh

hùng LLVT nhân dân Nguyễn Hồng
Nhị, người dũng cảm bắn rơi 8 máy bay
Mỹ đã qua đời tại Bệnh viện Quân y 175,
hưởng thọ 84 tuổi. 

Nguyễn Hồng Nhị sinh ngày
22/12/1936, tại Hoài Sơn, Hoài Nhơn,
Bình Định. Chưa đầy 18 tuổi, ông xung
phong nhập ngũ, được biên chế vào
Phòng Tham mưu Khu 5.

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, huấn
luyện tại Nghệ An, sau đó tham gia tiễu
phỉ Vàng Pao ở Lào. Năm 1960, Nguyễn
Hồng Nhị được chọn về học tại Trường Sĩ
quan Lục quân. Trong đợt khám tuyển phi

công năm 1961, ông  trúng tuyển và được
cử sang học lái máy bay phản lực MiG-17
ở Kursopskaia, Liên Xô. Năm 1965 tốt
nghiệp bay MiG-17, về nước ông được
biên chế về Trung đoàn Không quân 921.

Năm 1965, Liên Xô thông báo sẽ viện
trợ cho Việt Nam một phi đội máy bay
MiG-21. Đây là loại máy bay có tính năng
tốt hơn MiG-17, trang bị hỏa lực mạnh
hơn, mang được tên lửa và có trần bay, tốc
độ bay hơn hẳn MiG-17. Để làm chủ loại
máy bay mới, 16 phi công đã tốt nghiệp
bay MiG-17 ở Kursopskaia được cử sang
Liên Xô học chuyển loại máy bay MiG-
21. Đây là khóa đầu tiên của Không
quân nhân dân Việt Nam chuyển loại

MiG-21, do phi công Nguyễn Hồng
Nhị làm trưởng đoàn.

Trận đánh ngày 4/3/1966 đi vào lịch
sử, là ngày mở màn chiến thắng của loại
máy bay mới, máy bay MiG-21 bắn rơi
máy bay Mỹ và cũng là chiến công đầu
tiên trong cuộc đời phi công chiến đấu của
người anh hùng.

Sau trận đánh ngày 4/3/1966, một
niềm vui quá bất ngờ với Nguyễn Hồng
Nhị, ông và các phi công từng lập công
được vào gặp Bác Hồ, được Bác tặng Huy
hiệu của Người.

Chuyến bay mà Thiếu tướng phi công,
Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Hồng
Nhị nhớ suốt đời, chuyến bay mà các phi

công phải nén đau thương, gạt nước mắt
để bước lên máy bay, đấy là chuyến bay
ngang Quảng trường Ba Đình để chào
Bác Hồ kính yêu.

Trong cuộc đời chiến đấu của mình,
Nguyễn Hồng Nhị đã xuất kích hơn 100
trận, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, ông là 1 trong
số 19 phi công ACE (cấp độ bắn rơi năm
máy bay trở lên) của Không quân nhân
dân Việt Nam Anh hùng.

Ngày 18/6/1969, phi công Nguyễn
Hồng Nhị được Nhà nước phong tặng
danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Anh
hùng LLVT nhân dân Nguyễn Hồng Nhị
là Sư đoàn trưởng duy nhất trong Quân
chủng Không quân được phong hàm
Thiếu tướng (năm 1985). NHẬT TUẤN

Vĩnh biệt Anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Hồng Nhị

Từng bước hoàn thiện
công tác giao quân 2022

Tại thời điểm này, nhiều địa phương đang chuẩn bị triển khai, tổ chức khám sức
khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Sau khi khám tuyển sức khoẻ xong,
Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương sẽ tiến hành phối hợp cùng cấp uỷ,
chính quyền địa phương thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, góp phần giao quân đạt kết
quả tốt. 

lTP. Huế khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân có nghĩa vụ có

mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe ghi trong giấy gọi khám
sức khỏe thực hiện NVQS.

Nếu không có mặt để khám sức khỏe NVQS, công dân có thể bị phạt
tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trốn tránh NVQS
với hình phạt có thể lên đến 05 năm tù.



Đây là nhấn mạnh của
Thủ tướng Phạm Minh
Chính tại cuộc họp với
các bộ, ngành, đơn vị về
sản xuất và nhập khẩu
vaccine, thuốc điều trị
Covid-19 trong nước vào
cuối tuần qua. 
Phải sản xuất bằng được
vaccine

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng
Phạm Minh Chính khẳng định,
Việt Nam đã chuyển hướng chiến
lược từ “0 Covid-19” sang thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh. Để phòng,
chống dịch hiệu quả, thực tiễn
Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế
cho thấy, vaccine có tính chất
quyết định, cộng với ý thức người
dân là rất quan trọng. Việc thúc
đẩy sản xuất vaccine và thuốc
điều trị sẽ giúp tăng cường năng
lực y tế trong nước, góp phần
phát triển ngành công nghiệp
dược của Việt Nam.

“Muốn có vaccine, chúng ta
phải “đi bằng hai chân”, vừa phải
nhập khẩu, vừa phải nghiên cứu
để chủ động sản xuất trong
nước”, Thủ tướng cho biết. 

Thủ tướng khẳng định,
Chính phủ rất quan tâm và chỉ
đạo quyết liệt suốt từ đầu năm
đến nay về vấn đề này. Cuộc
họp này bàn công tác hỗ trợ thế
nào, vai trò của Nhà nước thế
nào, vai trò của tư nhân thế nào,
hợp tác công tư thế nào? Cái gì
vướng mắc, cái gì cần phải thúc
đẩy, các nhà sản xuất phải tiếp
tục cái gì? Nếu chưa sản xuất
được thì phải nhập khẩu như thế
nào? Quản lý nhà nước phải
tháo gỡ về mặt cơ chế, chính
sách gì để kịp thời sản xuất và
nhập khẩu vaccine.?

Chỉ đạo của Chính phủ và
Thủ tướng là nhất quán và quyết

liệt để sản xuất bằng được vac-
cine, thuốc điều trị Covid-19 dựa
trên truyền thống nghiên cứu,
sản xuất các loại thuốc và vac-
cine nhiều năm qua; phát huy
năng lực sáng tạo, tinh thần tự
lực tự cường của nhân dân ta,
của ngành dược, ngành y tế, sự
nỗ lực của các nhà khoa học,
chuyên gia, đáp ứng nhu cầu và
nguyện vọng của nhân dân. 

Thủ tướng Phạm Minh
Chính hoan nghênh Bộ Y tế, các
cơ quan, đơn vị liên quan, các
doanh nghiệp, nhà khoa học,
chuyên gia đã hưởng ứng sự
kêu gọi, phát động của Đảng,
Nhà nước, Chính phủ vào cuộc
tích cực, chủ động trong nghiên

cứu, chuyển giao công nghệ,
sản xuất vaccine và thuốc điều
trị trên tinh thần nhân đạo, trị
bệnh cứu người. Qua đó tiết
kiệm ngân sách và chứng minh
trí tuệ, sức sáng tạo của con
người Việt Nam. “Mục tiêu là
làm sao sản xuất bằng được
vaccine, thuốc và sinh phẩm,
trang thiết bị y tế trong nước,
nhanh chóng, kịp thời nhưng
phải khoa học, an toàn, hiệu
quả, công khai, minh bạch”,
Thủ tướng nêu rõ. 

Đặt lợi ích quốc gia và tính
mạng người dân lên trên hết

Cho rằng công việc rất quan
trọng, cần thiết nhưng cũng rất

khó khăn, phức tạp, nhạy cảm
do liên quan tới tính mạng, sức
khỏe người dân. Do đó, Thủ
tướng yêu cầu các cơ quan, đơn
vị có liên quan phải cố gắng, tất
cả phải vì mục tiêu chung, vì lợi
ích quốc gia dân tộc, lợi ích của
người dân, phải đặt sức khỏe và
tính mạng của người dân lên
trên hết, trước hết, tránh tiêu
cực, lợi ích nhóm. “Cần hết sức
tránh hai khuynh hướng là chủ
quan, nóng vội và trì trệ, bảo
thủ, cản trở sự phát triển, bảo
đảm thực chất, không chạy theo
thành tích”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên
quan cần làm việc với tinh thần
trách nhiệm cao nhất, không chịu
bất cứ một tác động, sức ép nào.
Các cơ quan quản lý, chuyên môn
cần làm việc công tâm, khách
quan, trung thực, hiệu quả để đạt
mục tiêu của Đảng, Nhà nước,
Chính phủ, Thủ tướng đề ra, bảo
đảm các yêu cầu về chuyên môn,
kỹ thuật.

Bộ Y tế, các bộ ngành liên
quan cần khẩn trương rà soát
lại, hoàn thiện thể chế, hành
lang pháp lý, bổ sung các cơ
chế, chính sách cần thiết để hỗ
trợ, thúc đẩy sản xuất thuốc và
vaccine trong nước. Vấn đề
thuộc thẩm quyền của cấp nào
thì đề xuất cấp đó tháo gỡ trên
tinh thần tôn trọng thực tiễn,
bám sát thực tiễn, xuất phát từ
thực tiễn, lấy thực tiễn làm
thước đo; nâng cao năng lực
quản lý nhà nước trong lĩnh
vực này.

Bộ Y tế chủ trì, các cơ quan,
đơn vị cần phối hợp chặt chẽ,
hiệu quả để mọi việc thông suốt,
xử lý ngay các vướng mắc, không
để kéo dài, ách tắc. Công tác
truyền thông cần chủ động, tích
cực nhưng thận trọng, trung thực
và khách quan. DIỆU THẢO
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Trước những diễn biến phức
tạp và số F0 tăng cao trong

những ngày gần đây, Sóc Trăng,
Vĩnh Long nâng cấp độ dịch
Covid-19 lên cấp độ 3. 

Theo đó, từ 00 giờ hôm nay
(29/11), tỉnh Sóc Trăng nâng
cấp độ dịch Covid-19 từ cấp 2 -
nguy cơ trung bình lên cấp 3 -
nguy cơ cao. 

Tỉnh phân loại cấp độ dịch
Covid-19 để áp dụng các biện
pháp hành chính “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19” đối với cấp huyện

và cấp xã. Cụ thể, với cấp huyện,
có 2 đơn vị cấp độ dịch “vùng
xanh”, 2 đơn vị “vùng vàng” và 7
đơn vị “vùng cam”. Riêng cấp xã
có 34 đơn vị “vùng xanh”, 43 đơn
vị “vùng vàng”, 32 đơn vị có cấp
độ dịch “vùng cam”.

Trước tình hình này, Chủ tịch
UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn
Lâu yêu cầu quản lý chặt chẽ các
trường hợp F0, F1 tại nhà; tăng
cường lực lượng tuần tra, kiểm
soát các cơ sở kinh doanh, dịch
vụ ăn uống trong việc chấp hành
các quy định phòng, chống dịch;

đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân
thực hiện nghiêm túc thông điệp
5K, hạn chế ra đường khi không
thật sự cần thiết, hạn chế số lượng
người làm việc tại cơ quan và
không tổ chức các cuộc họp, hội
nghị, hội thảo chưa thật sự cần
thiết trong thời gian này để hạn
chế nguy cơ lây lan dịch bệnh,…

Trong khi đó, Chủ tịch UBND
tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời
cũng đã ban hành quyết định về
việc nâng cấp độ dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 2 lên
cấp độ 3, thời gian áp dụng từ
ngày 30/11.

Cụ thể, toàn tỉnh có một
huyện ở cấp độ 2 là huyện Bình
Tân; 6 huyện, thành phố ở cấp độ
3 gồm: Thành phố Vĩnh Long và

các huyện Long Hồ, Mang Thít,
Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn;
thị xã Bình Minh đang ở cấp độ 4
(nguy cơ rất cao). Đối với cấp xã,
tỉnh Vĩnh Long có 17 xã ở cấp độ
1, 28 xã ở cấp độ 2, 31 xã ở cấp
độ 3 và 31 xã ở cấp độ 4.

Để nâng cao hiệu quả phòng,
chống dịch Covid-19, tỉnh đang
cách ly tập trung 1.671 trường
hợp F1; cách ly tại nhà 6.299
trường hợp F1. Đến nay, tỉnh
Vĩnh Long thành lập 7 bệnh viện
dã chiến với quy mô gần 4.000
giường bệnh để đảm bảo công tác
thu dung, điều trị các trường hợp
mắc Covid-19… 

14 ngày qua Cần Thơ ghi
nhận 10.056 ca bệnh mới (trung
bình hơn 700 ca mỗi ngày). Sở Y

tế TP Cần Thơ đã có tờ trình đề
nghị nâng cấp độ dịch của thành
phố lên cấp độ 4.

Theo đó, căn cứ hướng dẫn
xác định cấp độ dịch, TP Cần Thơ
đang thuộc cấp độ 3. Tuy nhiên do
không đạt yêu cầu tối thiểu 80%
người từ 50 tuổi trở lên được tiêm
đủ liều vaccine phòng Covid-19
nên phải tăng lên 1 cấp độ. 

Vì vậy, theo Sở Y tế áp dụng
mức nguy cơ và cấp độ dịch trên
địa bàn thành phố lên cấp 4. Cụ
thể, hiện tại Cần Thơ có 3 quận,
huyện cấp độ 3 và 6 quận, huyện
cấp độ 4. Đơn vị xã, phường, thị
trấn hiện có 2 đơn vị cấp độ 1; 4
đơn vị cấp độ 2; 35 đơn vị cấp độ
3 và 42 đơn vị cấp độ 4… 

DƯƠNG THẮNG

SẢN XUẤT VACCINE, THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 TRONG NƯỚC: 

Đảm bảo an toàn, khoa học,
công khai, minh bạch

Việt Nam chưa
ghi nhận 
biến chủng mới 
Omicron

Mới đây, Tổ chức Y tế
thế giới (WHO) đã

thông báo ghi nhận biến
chủng mới đáng lo ngại của
virus SARS-CoV-2, được
gọi là Omicron (B.1.1.529)
được phát hiện tại một số
quốc gia Nam Châu Phi như
Nam Phi, Botswana... Biến
chủng Omicron có tới 32 đột
biến ở protein gai, là biến thể
nhiều đột biến nhất của virus
SARS-CoV-2 và được dự
báo có thể lây lan nhanh hơn,
nguy cơ tái nhiễm cao hơn
các biến chủng khác (biến
chủng Omicron có thể lây
lan nhanh hơn 500% biến
chủng Delta).

Hiện tại Việt Nam chưa
ghi nhận trường hợp mắc
Covid-19 với biến chủng
mới Omicron. Tuy nhiên, để
chủ động kiểm soát tình
hình dịch Covid-19 trong
nước và đồng thời ngăn
chặn nguy cơ xâm nhập và
lây lan của biến chủng
mới này, Bộ Y tế chỉ đạo hệ
thống giám sát tăng cường
giám sát dịch nhằm phát
hiện sớm những dấu hiệu
bất thường của các ổ dịch. 

Yêu cầu các Viện Vệ sinh
dịch tễ/ Pasteur chủ động thực
hiện giải trình tự gien các
trường hợp nghi ngờ nhiễm
biến chủng mới, đặc biệt là
những trường hợp có tiền sử
dịch tễ về từ các quốc gia khu
vực Nam Phi. 

Đồng thời đã báo cáo và
đề xuất Chính phủ xem xét
chỉ đạo tạm dừng tổ chức các
chuyến bay quốc tế đến và đi
từ các quốc gia: Nam Phi,
Botswana, Namibia, Zim-
babwe, Eswatini, Lesotho,
Mozambique và tạm dừng
cấp phép nhập cảnh với hành
khách đến/đi về từ các quốc
gia trên… YẾN NHI 

Sóc Trăng, Vĩnh Long 
nâng cấp độ dịch

l Mục tiêu là phải sản xuất bằng được vaccine trong nước.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đến thời
điểm này, tại Việt Nam có 9 loại vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử

dụng khẩn cấp.
Về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng vaccine

trong nước, hiện có các ứng viên như Nano Covax, COVIVAC, ARCT-154,
HIPRA, Sputnik V, vaccine do Công ty Shionogi (Nhật Bản) phát triển.

Bộ Y tế cũng đang hướng dẫn các đơn vị trong việc chuyển giao công
nghệ sản xuất vắc-xin Covid-19 từ các quốc gia khác như Cuba, Ấn Độ…
và có thư gửi WHO giới thiệu các đơn vị của Việt Nam tham gia chương
trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ mRNA của WHO.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam đang sử dụng một số thuốc điều trị
đặc hiệu như: Molnupiravir, Remdesivir, Favipiravir...; thuốc kháng thể kép
cho bệnh nhân Covid-19 nặng và một số thuốc hỗ trợ khác, dược liệu, thuốc
cổ truyền… Một số loại thuốc điều trị đặc hiệu, thuốc cổ truyền, dược
liệu… cũng đang được nghiên cứu.
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Tình hình dịch bệnh
chuyển biến phức tạp,
nhiều tỉnh ở Tây Nguyên
đang đẩy nhanh tiến độ
tiêm chủng Covid-19
cho trẻ em từ 12 đến
dưới 18 tuổi.

Cụ thể, sáng ngày 28/11,
Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng -
Nguyễn Đức Thuận cho biết,
tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành
tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 cho trẻ em trong độ
tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm
1 mũi đạt 44,8% trong tổng số
134.688 trẻ em của tỉnh ở độ
tuổi này.

Tính đến nay toàn tỉnh Lâm
Đồng đã đạt 99,16% người dân

độ tuổi từ 18 trở lên tiêm 1 mũi
vắc xin phòng Covid-19; chiếm
73,78% dân số, với 1.011.904
mũi 1. Có tổng cộng 2.910 ca
Covid-19; trong đó, đang cách
ly điều trị 2.064 ca, ra viện 834
ca, tử vong 8 ca.

Cùng ngày, tỉnh Kon Tum
cũng đã triển khai tiêm vắc xin
phòng Covid-19 cho gần 66
ngàn học sinh các trường THPT.
Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum
đã ban hành kế hoạch triển khai
chiến dịch tiêm vắc xin phòng

Covid-19 cho toàn bộ trẻ từ 12
- 17 tuổi trên toàn tỉnh. Trong
đó, học sinh đang theo học do
Sở GD&ĐT quản lý là hơn
47.000 em. Dự kiến thời gian
thực hiện từ tháng 11/2021 –
1/2022. Tỉnh Kon Tum ưu tiên
tiêm trước cho lứa tuổi 16 - 17
tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến
độ cung ứng vắc xin và tình
hình dịch bệnh.

Việc tiêm chủng nhằm phòng,
chống dịch chủ động bằng việc sử
dụng vaccine phòng Covid-19
cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Mục
tiêu, có trên 95% trẻ từ 12 đến 17
tuổi trên toàn tỉnh đủ điều kiện
tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi
vaccine phòng Covid-19.

Kon Tum đặt mục tiêu, tối
thiểu 70% người từ 18 tuổi trở
lên được tiêm vaccine phòng
Covid-19 trong năm 2021 và
trên 70% dân số toàn tỉnh được
tiêm vaccine phòng Covid-19

đến hết quý I/2022. 
Trong ngày 28/11, Sở Y tế

tỉnh Đắk Nông cũng tiến hành
đợt tiêm vắc xin Covid-19 đầu
tiên cho trẻ em. Theo kế hoạch,
trong đợt đầu tiên, tỉnh Đắk
Nông sẽ sử dụng 29.250 liều
vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12
đến dưới 18 tuổi, tại thành phố
Gia Nghĩa, các huyện Đắk
R’lấp, Krông Nô và một phần
của huyện Đắk Mil. Các địa
phương còn lại sẽ được triển
khai ngay khi Đắk Nông được
phân bổ thêm vaccine.

Trước khi tiến hành tiêm vắc
xin, các nhân viên y tế sẽ tiến
hành khám sàng lọc cho các em
học sinh. Các địa điểm tiêm
chủng, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở
vật chất, trang thiết bị hỗ trợ lực
lượng y tế quá trình tiêm. Bên
cạnh đó, bố trí và sắp xếp khu vực
giãn cách, thực hiện 5K để đảm
bảo an toàn. PHAN HOÀ

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố
phương án kì thi THPT 2022,
về cơ bản giữ ổn định như năm
2021, tăng cường phân cấp
cho địa phương, thích nghi với
bối cảnh dịch bệnh, hiện một
số trường đại học thuộc khối
ngành kỹ thuật đã ký kết biên
bản thỏa thuận hợp tác, tham
gia và sử dụng kết quả kỳ thi
đánh giá tư duy để xét tuyển
đại học năm 2022. 
Tăng chỉ tiêu đối với xét điểm học bạ,
tuyển thẳng

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong
đợt 1 xét tuyển sinh ĐH năm 2021, có tới
265 nhóm ngành tăng mức điểm chuẩn từ
5 điểm trở lên, 30 nhóm ngành có mức
điểm chuẩn tăng từ 9 - 11 điểm. Trong đó,
dẫn đầu là nhóm ngành Kỹ thuật và Công
nghệ (với 70 mã ngành tăng điểm chuẩn từ
5 điểm trở lên), tiếp đến là các nhóm ngành
như Kinh doanh, Kinh tế…

Cùng với đó là sự đột phá của ngành
Sư phạm tăng từ 2 - 10 điểm so với năm
trước. Đây là điều khó lường trước khiến
nhiều thí sinh đã không trúng nguyện
vọng nào khi cộng trừ biên độ tăng 2-3
điểm so với năm trước trong những lựa
chọn của mình.

Có thể nói, trong bối cảnh dịch bệnh,
kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đã diễn ra
căng thẳng, vất vả do vừa phải thực hiện ở
quy mô kỳ thi quốc gia, vừa phòng chống
dịch bệnh. Đề thi có mức độ giảm tải phù
hợp với điều kiện học tập của thí sinh sau
quãng thời gian dài dạy - học trực tuyến.
Đó là lý do khiến kết quả thi khá cao và
điểm chuẩn tăng đột biến gây hoang mang
dư luận.

Theo đó năm nay, các tỉnh, thành sẽ chủ
trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa
phương theo khung thời gian do Bộ GD-
ĐT quy định, phù hợp với tình hình dịch
bệnh ở địa phương. Nội dung thi nằm trong
chương trình giáo dục THPT hiện hành,
chủ yếu là lớp 12. Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ
đã khuyến cáo những trường đại học,
ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ
sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm

công cụ sàng lọc, sơ tuyển, sau đó cần có
thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm
phân loại tốt hơn. Và như thế, khả năng
biên động điểm chuẩn xét tuyển ĐH cũng
sẽ khó lường.

Như vậy, hai năm lại đây, đề thi tốt
nghiệp THPT trong bối cảnh dịch bệnh đã
không còn đủ tính phân loại để xét tuyển
ĐH, thời gian tổ chức thi thì phụ thuộc
vào tình hình dịch bệnh. Do đó, để chủ
động tuyển sinh, đa số các trường ĐH đã
cắt giảm dần chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm
thi tốt nghiệp THPT, tăng chỉ tiêu tuyển
sinh cho các phương thức khác như xét
điểm học bạ, tuyển thẳng... Có trường áp
dụng cùng lúc tới 6 phương thức xét
tuyển, có trường lại tổ chức thêm kỳ thi
tuyển sinh riêng như ĐH Bách khoa Hà
Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia
TP.HCM, ĐH Việt - Đức, Học viện Báo
chí và Tuyên truyền… `

Năm 2021, phương thức tuyển sinh dựa
trên kết quả học bạ chiếm tỉ lệ chỉ tiêu
tuyển sinh trung bình khoảng 30%, thậm
chí có trường chiếm tới 65% chỉ tiêu như
ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Tuyển sinh năm 2022 có gì mới? 
Năm 2022, ngoài việc giữ ổn định

phương án tuyển sinh như năm 2021,
nhiều trường ĐH dự kiến sử dụng kết
quả kỳ thi đánh giá tư duy/năng lực để
tuyển sinh. Bộ GD-ĐT tiếp tục hỗ trợ các

trường đại học trong công tác tuyển sinh.
Cũng có trường sử dụng kết quả quá
trình học tập và thi tốt nghiệp THPT là
cơ sở đánh giá nền tảng; sau đó, kết hợp
thêm các tiêu chí đánh giá khác theo tiêu
chí riêng của từng trường.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa cho
biết, nhà trường đã có dự kiến về cách thức
tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022, trong
đó giảm đáng kể chỉ tiêu cho phương thức
dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp 2022, dồn
chỉ tiêu chủ yếu cho phương thức dựa vào
kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền,
Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà
Nội, trường sẽ xây dựng hệ thống đánh giá
riêng là tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy để
làm căn cứ lựa chọn thí sinh. Nhà trường
dự kiến tổ chức kỳ thi này nhiều lần trong
năm. Đồng thời, có thể khai giảng khóa
mới 2 lần trong năm, vào học kỳ mùa thu
và học kỳ mùa xuân giống như thông lệ
quốc tế. Trong năm 2022, ĐH Quốc gia Hà
Nội cũng dự kiến tổ chức 7-8 đợt trong
năm cho khoảng 30.000 thí sinh, phục vụ
tuyển sinh diện rộng. Đợt thi sớm nhất có
thể diễn ra từ tháng 2, sau đó rải rác đến
tháng 8/2022.

PGS Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám
đốc ĐH Quốc gia Hà Nội nhận định,
năm tới, những ngành có tỷ lệ chọi cao
sẽ tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá

năng lực, vì nếu dựa vào kết quả kỳ thi
tốt nghiệp THPT sẽ khá khó khăn.
Ngành nào điểm chuẩn không cao lắm
thì vẫn sẽ giữ ổn định các phương thức
tuyển sinh, trong đó có phương thức dựa
vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tương tự, PGS.TS Bùi Đức Triệu,
Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh
tế Quốc dân nhận định: Năm 2022, dự báo
các trường sẽ đi theo đúng phương hướng
của Bộ GD-ĐT và ngày càng độc lập, ít
phụ thuộc vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT
hơn.  ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ đưa ra
phương án tuyển sinh phù hợp để bảo đảm
hài hòa xu hướng này. Tuy nhiên, những
thay đổi vẫn phải có lộ trình, không gây
sốc cho thí sinh và xã hội.

Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Phong Điền
chia sẻ: “Nhà trường sẽ xây dựng hệ thống
đánh giá riêng là tổ chức kỳ thi đánh giá tư
duy để làm căn cứ lựa chọn thí sinh.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho
phép các trường khác dùng chung kết quả
kỳ thi; trước hết là trường kỹ thuật công
nghệ, hoặc những trường nguồn tuyển dựa
vào thí sinh dự thi các môn khoa học tự
nhiên gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh; Tiếng
Anh, Tiếng Việt”.

Do đó, mới đây, các Trường ĐH Bách
khoa Hà Nội, ĐH Công nghệ Giao thông
Vận tải, ĐH Giao thông Vận tải; ĐH Mỏ -
Địa chất; ĐH Thăng Long; ĐH Thủy lợi;
ĐH Xây dựng Hà Nội đã ký kết Biên bản
thỏa thuận hợp tác tham gia tổ chức và sử
dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy do ĐH
Bách khoa Hà Nội chủ trì thực hiện trong
năm 2022 để xét tuyển đại học. Theo Thứ
trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, đây
là nhóm trường đại học có sự hợp tác và
hoạt động thiết thực trong nhiều năm. Bộ
GD-ĐT hoan nghênh chủ trương này. Làm
sao để có ít kỳ thi, nhưng đã thi phải tin
cậy, chất lượng, đảm bảo công bằng. Bộ
GD-ĐT sẽ sửa đổi quy chế theo hướng đơn
giản, không đi quá chi tiết nhưng đề ra
những nguyên tắc theo đúng quy định của
pháp luật. Những thay đổi lớn mà các
trường và thí sinh phải có sự chuẩn bị thì
sẽ có lộ trình. NGUYỄN MỸ

Nhiều địa phương đẩy nhanh 
tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh

Các trường Đại học dần chủ động
trong tuyển sinh

lDự báo năm 2022 sẽ có nhiều phương án tuyển sinh, xét tuyển. (Ảnh minh họa)

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ
trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-
ĐT) cho biết, trước mắt, Bộ tiếp tục hỗ
trợ các trường đại học trong công tác
tuyển sinh. Năm 2022, các trường vẫn
sử dụng cơ sở dữ liệu từ phía Bộ GD-ĐT,
nhất là phần điểm thi, học bạ, phần
mềm tuyển sinh, lọc ảo… Những cải
tiến (nếu có) sẽ tạo thuận lợi hơn cho
các trường, thí sinh.

l Lâm Đồng tiêm vắc xin cho học sinh.
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Mặc dù chịu không ít rủi ro từ
phẫu thuật làm đẹp, nhưng
không ít chị em phụ nữ vẫn
quyết định can thiệp dao kéo để
cải thiện nhan sắc. Một trong lý
do dẫn tới quyết định đó đến từ
mặc cảm hình thể sau sinh. 
Nỗi buồn sau sinh

Thời gian qua, người ta chứng kiến
không ít câu chuyện đau lòng đến từ
những vụ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực,
hút mỡ bụng. Những biến chứng bất ngờ
sau phẫu thuật, những cơ sở thẩm mỹ
chui, không có chức năng phẫu thuật, xử
lý thiếu trách nhiệm đã khiến nhiều chị
em mất đi mạng sống, hoặc chịu những
di chứng dai dẳng suốt đời. 

Có trường hợp, một phụ nữ ở quận 10,
TP HCM, nâng ngực tại một bệnh viện tư,
sau đó phải tiến hành phẫu thuật tổng
cộng 4 lần nữa, vì bị lệch, bị rõ túi đặt
ngực, rồi không thích ứng, cuối cùng phải
rút túi ngực ra, để lại vết sẹo xấu xí và thể
hình càng xập xệ hơn trước khi phẫu
thuật, dù đã tốn hàng nửa tỉ đồng. Đau xót
hơn, có trường hợp phẫu thuật hút mỡ
bụng, sau đó hôn mê và mãi mãi không
gặp được chồng con nữa. 

Hậu quả trước mắt là thế, nhưng hàng
ngày vẫn có không ít chị em chọn phẫu
thuật thẩm mỹ để cải thiện vóc dáng, hình
thể. Và chiếm phần nhiều trong số đó là
những phụ nữ đã có gia đình, đặc biệt là
những người bị mất đi vóc dáng sau sinh.
Trên một nhóm kín về tâm sự phẫu thuật,
làm đẹp của phụ nữ, có thể đọc được rất
nhiều dòng chia sẻ xúc động của các chị
em. Có chị kể, trước kia từng có vóc dáng
rất chuẩn, rất đẹp nhưng sau khi sinh 2
con, bụng rạn, lớp mỡ thừa dày, xấu xí.
Đến nỗi, chị lâm vào trầm cảm sau sinh
chỉ vì ngoại hình của mình. Mặc cảm
khiến chị sợ hãi mỗi khi gần chồng, xa
lánh chồng, dần dà tạo thành khoảng cách
giữa hai vợ chồng. 

Có chị, sau sinh cũng không dám
“gần” chồng vì vóc dáng xập xệ, định
bụng để con dứt sữa sẽ tập tành lấy lại
vóc dáng, nhưng rồi phát hiện ra chồng
ngoại tình với đồng nghiệp công ty trẻ,
đẹp hơn mình. Rồi nặng hơn, có những
người không dám ra đường vì cơ thể xấu
xí, mặc gì cũng không đẹp, ngại giao tiếp,
từ chối gặp bạn bè cũ... Từng ấy lý do đã

khiến họ bất chấp tất cả, bỏ khoản tiền
không nhỏ, chấp nhận rủi ro để chọn phẫu
thuật làm đẹp. 

Có chị còn tâm sự, vì đam mê làm
đẹp nhưng không có tiền, phải đi vay
mượn bạn bè, thậm chí vay nóng với
khát khao thay đổi được nhan sắc hiện
tại. Kết quả, vì chọn cơ sở thẩm mỹ
“chui” cho đỡ tốn kém, chị gặp biến
chứng nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó,
gia đình còn lục đục vì chồng chị không
chấp nhận chuyện vợ lừa dối mình đi
vay tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Bước qua mặc cảm
Trong số các nguyên do khiến nhiều

người phụ nữ phải “liều” phẫu thuật, có
phần đến từ thái độ của người bạn đời.
Phụ nữ sau sinh, tâm lý yếu, chăm con vất
vả, cộng với mặc cảm hình thể, khiến họ
trở nên nhạy cảm hơn bình thường nhiều
lần. Khi ấy, chỉ cần một lời chê bai, dè
bỉu, thiếu cảm thông hay thiếu tế nhị từ
chồng, đã có thể kích lên một quả bom
hẹn giờ trong lòng người vợ. 

Chị Lê My A., ngụ Tân Bình, TP
HCM chia sẻ, chị quyết định phẫu thuật
hút mỡ bụng chỉ vì một câu nói của
chồng. Sau sinh, bụng rạn, da chùng, chị
vốn đã rất khổ sở. Có lần, nhìn thấy vợ
thay quần áo, anh đã đùa ví bụng chị như
“một tấm chăn cũ nhàu”. Chị kể, câu nói
ấy như một con dao đâm thẳng vào tim
chị, nhân nỗi tự ti của chị lên nhiều lần.
Nó khiến chị cảm thấy tổn thương bởi
chính người đầu ấp tay gối của
mình. Và thúc đẩy chị quyết định

phẫu thuật hút mỡ bụng. Chị chọn bệnh
viện uy tín để phẫu thuật, cộng với may
mắn cơ địa không dị ứng nên ca phẫu
thuật an toàn, giúp chị phần nào trút bỏ
được mặc cảm. 

Nhiều người vợ sau sinh đã phải đối
mặt thái độ thiếu tế nhị, phũ phàng từ
chồng. Một ánh mắt dè bỉu, một lời đùa
kém duyên, hay cả sự chê bai thẳng
thừng, so sánh bây giờ với thời con gái,
so sánh vợ mình với người khác... Các
đức ông chồng thì vô tư, hoặc vô tâm.
Chỉ có người vợ là âm thầm chịu đựng
tổn thương, khiến quan hệ vợ chồng sứt
mẻ, hoặc liều lĩnh đưa ra những lựa chọn
sai lầm. 

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã đăng
tải những hình ảnh bụng đầy vết rạn,
thâm đen sau khi sinh con. Hòa Minzy
chia sẻ, cô đăng bộ ảnh với mong muốn
được lan tỏa năng lượng tích cực của một
người mẹ, để cho thấy rằng, người phụ nữ
đã đánh đổi nhiều thế nào để được làm
mẹ. Và mong muốn cánh đàn ông hiểu,
cảm thông, chia sẻ với sự hy sinh ấy. 

Đã có những người vợ, lựa chọn khác
đi. Họ không chạy theo sự ám ảnh đẹp -
xấu. Không tìm mọi cách quay lại với
nhan sắc khi xưa nữa. Họ cải thiện sự xấu
xí bằng thái độ lạc quan, tích cực, bằng
chế độ ăn uống lành mạnh, bằng những
bài tập thể dục, và trên hết là sự thẳng
thắn chia sẻ cùng chồng những vấn đề
của mình. TRÂN TRÂN 

Phụ nữ lạc quan để vượt qua
mặc cảm sau sinh

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ
đoạn clip vợ ẵm con nhỏ bắt gian

chồng ngoại tình với cấp dưới tại phòng
trọ. Chị vợ mang theo con nhỏ chỉ tầm 2
tuổi, đến tận nơi truy vấn nhân tình của
chồng. Sau đó, bế con nhỏ trên tay, người
vợ tranh cãi với chồng, rồi hai vợ chồng
cùng giằng co, giành bế con, cãi cọ nhau
trước mặt con. Nhìn đứa trẻ vô tội trên tay
người mẹ với cặp mắt ngơ ngác nhìn
“chuyện ba người”, người xem ai cũng xót
xa. Nhiều người bày tỏ lo lắng, liệu sự cố
này có để lại những “vết hằn” trong tâm lý
đứa trẻ hay không?

Chuyện cha mẹ đưa con cái đi theo
những cuộc đánh ghen không phải là
hiếm, và cũng không chỉ được phản ánh
thông qua những clip lan truyền trên
mạng xã hội. Nhiều người, nghĩ rằng đứa

trẻ là một chiếc neo, là một áp lực, đưa
đi theo trong những cuộc đánh ghen để
khiến đối phương nhìn thấy con mà động
lòng, mà day dứt vì “tội lỗi” của mình.
Nhưng, thực tế đâu có như thế. Kéo con
vào những bi kịch hôn nhân, “nhuộm
đen” tuổi thơ của con là cách hành xử sai
lầm của cha mẹ, để rồi từ đó, bao hậu
quả không hay đã xảy ra. 

Chị Lê Nguyệt H., ngụ đường Phạm
Văn Hai, Tân Bình đã từng thấm thía sai
lầm của mình khi từng mang con đến
cuộc đánh ghen. Chồng ngoại tình với
nhân viên, sau nhiều lần hỏi, chồng chối
bay chối biến, hôm ấy, khi họ đang ôm
ấp nhau trong một quán cà phê kín đáo
vào giờ nghỉ trưa, chị cùng con gái 5
tuổi xông vào “bắt tại trận”. Chứng kiến
cảnh chồng mình và nhân tình thân mật,

chị tức tối lao đến, vừa khóc, vừa cào
cấu chồng. Khi ấy, chồng chị vì xấu hổ,
đã cho chị hai cái tát ngay chốn đông
người. Chị nhớ, khi ấy, vừa đau vừa
nhục nhã, nhưng điều gây cho chị đau
đớn nhất là tiếng con gái mình khóc lên
thất thanh, hoảng loạn. Sau đó, hai vợ
chồng chị ly hôn, con gái chị trở nên
lầm lì, ít nói.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh
Nga, chuyện cha mẹ giấu giếm bất hòa
để con sống trong bình yên giả tạo là
không nên, vì trẻ con rất nhạy cảm, có
thể nhận ra, giấu kín tâm tư của mình và
tổn thương theo một cách khác. Nhưng
cha mẹ lôi con vào những cuộc chiến
hôn nhân lại càng tệ hơn. Nhất là chuyện
đưa con đến những cuộc đánh ghen, biến
con mình thành một đứa trẻ tội nghiệp,
phải chứng kiến cảnh tượng bị “bắt quả
tang” đầy nhục nhã của cha, mẹ mình,
còn phải tận mắt nhìn thấy cuộc ẩu đả,

chửi bới nhau của cha mẹ giữa chốn
đông người.

Theo bà Minh Nga, đừng nghĩ “trẻ
con không biết gì”, bởi những ấm ức, bất
hòa trong hôn nhân, những lời cay đắng,
độc địa mà bố mẹ dành cho nhau sẽ để
lại những ám ảnh, tổn thương dai dẳng
trong lòng con trẻ. Tốt nhất, cha mẹ nên
giữ cách hành xử văn minh với nhau.
Dẫu có giận hờn, rạn nứt, bất hòa, hãy vì
con mà tìm một cách giải quyết khác. Và
nếu không thể ở bên nhau được nữa, hãy
chuẩn bị cho con tinh thần, bằng những
cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, coi đứa trẻ
đúng nghĩa như một thành viên trong gia
đình để nói cho con hiểu sự việc. Làm
sao để mà dẫu cho cha mẹ có không yêu
thương nhau nữa, thì đứa trẻ vẫn cảm
nhận được sự tôn trọng của cha mẹ dành
cho nhau. Làm được điều ấy sẽ giảm
thiểu những tổn thương, đổ vỡ trong
lòng con cái. NGỌC MAI

Ứng dụng công
nghệ số quảng bá
lễ hội hoa 
tam giác mạch

Trong bối cảnh ảnh hưởng của
dịch Covid-19, chương trình

Lễ hội Hoa tam giác mạch năm
2021 được tỉnh Hà Giang tổ chức
trực tuyến vào cuối tuần qua.
Đây là lần đầu tiên Hà Giang tổ
chức một chương trình trải
nghiệm du lịch online trực tuyến
nhằm quảng bá Lễ hội Hoa tam
giác mạch và hình ảnh du lịch Hà
Giang. 

Với chủ đề “Hoa của đá”
được phát sóng 45 phút, khán giả
và du khách được thưởng thức
nhiều chương trình đặc sắc như
bức tranh toàn cảnh về Hà Giang,
giới thiệu những vẻ đẹp về thiên
nhiên và con người trên Cao
nguyên đá Đồng Văn; những
hình ảnh về các danh thắng, di
tích vùng Công viên địa chất toàn
cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Đặc biệt, du khách còn được
thưởng thức chương trình nghệ
thuật, giới thiệu nét văn hóa độc
đáo của vùng Cao nguyên đá gắn
với hình ảnh hoa tam giác mạch.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn,
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang,
trong năm 2021 và những năm
tiếp theo, tỉnh Hà Giang xác định
phát triển du lịch là nhiệm vụ
trọng tâm, đột phá của cả hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở,
tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư của
doanh nghiệp, phát huy vai trò và
sự đồng thuận của người dân. Hà
Giang phát triển du lịch theo
hướng bền vững, bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của đồng bào các
dân tộc, giữ gìn cảnh quan thiên
nhiên, bảo vệ môi trường, nhất là
quản lý tốt quy hoạch Công viên
Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá
Đồng Văn đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt. 

Tỉnh cũng tập trung huy động
các nguồn lực cho phát triến du
lịch; đa dạng hóa các sản phẩm
du lịch theo hướng chuyên
nghiệp, chất lượng, hiệu quả;
đồng thời tăng cường liên kết,
hợp tác, mở rộng thị trường và
nâng cao năng lực cạnh tranh của
ngành du lịch. V.TÂN

Đừng bắt con “gánh” sai lầm 

l Ảnh minh họa.
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PHÁP LUậT 

Còn bất cập trong 
lưu thông, sử dụng và 
tồn trữ tiền chất 

Thượng tá Chu Văn Phú,
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy, Bộ
Công an cho biết, không chỉ
hoạt động thẩm lậu từ nước
ngoài có xu hướng ngày càng
gia tăng, tình hình sản xuất ma
túy trong nước có dấu hiệu
càng phức tạp. Quản lý chặt
chẽ tiền chất, không để tội
phạm có cơ hội lợi dụng điều
chế, sản xuất ma túy tổng hợp
đang là đòi hỏi cấp bách. Tuy
nhiên, hiện nay, công tác kiểm
soát hoạt động hợp pháp liên
quan đến ma túy cũng còn gặp
không ít khó khăn, vướng mắc.

Bởi việc theo dõi, chống
thất thoát tiền chất ở các khâu
xuất nhập khẩu, lưu thông, sử
dụng và tồn trữ tiền chất còn
nhiều bất cập. Các đơn vị nhập
khẩu tiền chất về để kinh
doanh không chỉ bán lại cho
các đối tượng trực tiếp sử dụng
mà còn bán cho nhiều đối
tượng kinh doanh khác; các
đơn vị này lại bán cho các đối
tượng khác tạo thành một khâu
trung chuyển phức tạp, do đó
rất khó kiểm soát đến khâu
cuối cùng. Thực trạng trên
càng khó kiểm soát, phát hiện
và xử lý kịp thời khi sự phối
hợp của các cơ quan chức
năng trong kiểm soát hoạt
động hợp pháp liên quan đến

ma túy chưa được triển khai
nhịp nhàng.

Ngoài ra, đến nay một số
hoạt động chưa được đưa vào
kiểm soát hoạt động hợp pháp
liên quan đến ma túy như tạm
nhập tái xuất, tạm xuất tái
nhập. Trong khi đó, đây là các
hoạt động trên thực tiễn diễn ra
thường xuyên, rất dễ bị các đối
tượng lợi dụng hoạt động
phạm tội về ma túy.

Đặc biệt là hiện nay một số
loại thuốc có chứa chất ma túy,
tiền chất cũng chưa được quy
định thuộc đối tượng chịu sự
kiểm soát (như: thuốc tiền
chất, thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất gây nghiện,
thuốc dạng phối hợp có chứa

Nhiều chính sách mới 
có hiệu lực trong tháng 12

Trong tháng 12, nhiều chính sách sẽ có hiệu lực như lệ phí
trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; Bỏ bồi dưỡng
ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức hay hạn mức
trả tiền bảo hiểm.
Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 26/11/2021, Chính phủ chính
thức ban hành Nghị định 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối
với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe
ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, Nghị định 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ lần
đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe
tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước như sau:

Từ ngày 1/12/2021
đến hết ngày 31/5/2022:
Mức thu lệ phí trước bạ
bằng 50% mức thu quy
định tại Nghị định số
20/2019/NĐ-CP ngày
21/02/2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị
định số 140/2016/NĐ-
CP ngày 10/10/2016 của
Chính phủ về lệ phí

trước bạ: Các Nghị quyết
hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa
đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Cũng theo Nghị định, từ ngày 01/6/2022 trở đi:
Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số
20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước
bạ: Các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương
và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng vừa qua, số lượng ô tô nhập
khẩu vẫn tăng rất mạnh. Theo đó, lũy kế trong chín tháng, lượng xe nhập khẩu về
Việt Nam vẫn tăng cao, đạt 114.377 chiếc, tăng 71,5% so cùng kỳ năm 2020. Riêng
ô tô con, chín chỗ trở xuống số lượng nhập lên hơn 78.000 chiếc, tăng 57,8%. 

Trong khi tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân dưới chín chỗ ngồi tại Việt Nam
còn rất thấp: Mục tiêu đề ra vào năm 2020 đạt từ 30% đến 40%, năm 2025 lên từ
40% đến 45% và năm 2030 đạt từ 50% đến 55%, nhưng đến nay mới đạt bình
quân khoảng từ 7 đến 10%. Giới chuyên gia cho rằng, việc Chính phủ đồng ý giảm
50% thuế lệ phí trước bạ sẽ là một động lực cho ngành sản xuất ô tô trong nước
tăng trưởng và hạn chế ô tô nhập khẩu. Nghị định 103/2021/NĐ-CP có hiệu lực
từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Bỏ bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức
Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 10/12/2021, sửa đổi

Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Cụ thể, theo quy định mới, nội dung bồi dưỡng công chức, viên chức bao gồm:

Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý
nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. Như vậy, so với Nghị
định 101/2017/NĐ-CP hiện hành sẽ không còn nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc,
tin học, ngoại ngữ.

Một chính sách đáng quan tâm nữa có hiệu lực trong tháng 12 là quy định liên
quan tới hạn mức trả tiền bảo hiểm. Theo đó, từ ngày 12/12/2021, Quyết định
32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm có hiệu lực, áp dụng cho đối tượng
là người được bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo
hiểm tiền gửi; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo
hiểm tiền gửi.

Trong đó, tại Điều 3 quy định số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho
tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi
(gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi
phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng. Trước đó, theo Quyết
định 21/2017/QĐ-TTg, hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng.

GIA KHÁNH

Lợi dụng sơ hở của
đồng nghiệp, Đạt đã
tham ô hơn 74 tỷ
đồng của ngân hàng.
Với hành vi này, Đạt
phải trả giá bằng tự
do cả đời.

TAND TP Hà Nội vừa đưa
bị cáo Trần Đình Đạt (SN
1983, nguyên Trưởng quỹ
Phòng giao dịch nội bộ và
giao dịch 3 thuộc Chi nhánh
Hà Nội – Ngân hàng TMCP
An Bình) ra xét xử về tội
“Tham ô tài sản”. Liên quan
vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo
Phan Thanh Đăng (SN 1963,
nguyên Phó GĐ chi nhánh Hà
Nội kiêm Trưởng phòng giao
dịch Hoàng Quốc Việt – Ngân
hàng TMCP An Bình),
Nguyễn Kiều Hương (SN
1982, Trưởng phòng dịch vụ
nội bộ và giao dịch 3 – Chi
nhánh Hà Nội) và Phạm
Công Thủy (SN 1990, Thủ
quỹ Ngân hàng TMCP An
Bình chi nhánh Hà Nội) về

tội “Thiếu trách nhiệm gây
thiệt hại đến tài sản của Nhà
nước, cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp”.

Theo cáo trạng, ngày
7/5/2018, Đạt được tái bổ
nhiệm giữ chức vụ Trưởng
Phòng giao dịch nội bộ và
giao dịch 3 thuộc Chi nhánh
Hà Nội. Đạt được giao nhiệm
vụ quản lý kho tiền của Phòng
giao dịch Hoàng Quốc Việt.
Công việc hàng ngày của Đạt
là xuất, nhập tiền và tài sản
đảm bảo của ngân hàng.

Theo quy trình công tác và
nhiệm vụ được giao, trước 8
giờ sáng ngày làm việc, Ban
quản lý kho quỹ gồm Phan
Thanh Đăng, Nguyễn Kiều
Hương và Trần Đình Đạt cùng
có mặt để dùng chìa khóa, mật
mã được giao mở cửa kho
tiền, kiểm tra. Nếu thiếu một
trong 3 chìa khóa thì không
mở cửa được kho tiền. Sau đó
giao kho tiền cho bộ phận kho
quỹ để điều tiền đi các  phòng
giao dịch. 

Khi bộ phận kho quỹ kiểm

tra tiền khớp đúng đủ số tiền
trên hệ thống thì báo với Ban
quản lý kho quỹ để kiểm tra số
lượng tiền, tài sản đảm bảo
trong kho quỹ đủ với hệ thống
sổ sách thì tiến hành khóa kho
quỹ, kết thúc ngày giao dịch. 

Trong thời gian từ tháng
1/2019 đến 14/3/2019, Phan
Thanh Đăng giữ 1 chìa khóa
và 1 mật mã của kho tiền
nhưng Đăng đã giao cho Đạt
để mở, đóng cửa kho tiền.
Nguyễn Kiều Hương giữ 1
chìa khóa và 1 mật mã kho
tiền. Hàng ngày, Hương thực
hiện việc đóng mở khóa kho
tiền theo quy định nhưng vào
cuối giờ giao dịch hàng ngày,
Đăng và Hương không kiểm
tra số lượng tiền, tài sản đảm
bảo trong kho quỹ. 

Lợi dụng sơ hở của Đăng
và Hương trong việc quản lý
kho tiền, Đạt nhiều lần tự ý
vào kho quỹ lấy tiền của
Phòng giao dịch Hoàng
Quốc Việt ra sử dụng vào
mục đích cá nhân số tiền hơn
74 tỷ đồng.

lẢnh minh họa.

Cán bộ “thụt két” ngân hàng 
hơn 74 tỷ đồng lĩnh án tù chung thân

Thách thức trong quản lý,
kiểm soát các loại tiền chất

Theo số liệu thống kê của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải
quan), số lượng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần xuất, nhập
khẩu hợp pháp trong các năm vẫn tiếp tục tăng, trung bình đạt mức
10%/năm. Do đó, việc kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, không để tội
phạm lợi dụng sử dụng vào mục đích sản xuất ma túy là hết sức cấp thiết.

lCần sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ ngành trong việc quản lý nhập khẩu tiền chất.

Thay đổi về cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Từ ngày 23/12/2021, Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định

23/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thay đổi việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ
bắt buộc.

Theo đó, từ ngày 23/12/2021 tới đây, thay vì sử dụng mẫu cũ cố định tại Phụ lục
I Nghị định 23/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được chủ động thiết kế Giấy
chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận vẫn phải
đảm bảo có các nội dung nêu tại Điều 7a Nghị định 97/2021/NĐ-CP gồm: Tên, địa
chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; Thuộc
danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy
định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy); Địa chỉ tài sản được bảo hiểm; tài sản
được bảo hiểm; số tiền bảo hiểm; mức khấu trừ bảo hiểm. 



Đến ngày 14/3/2019,
ngân hàng phát hiện việc
thiếu hụt tiền trong kho quỹ
nên yêu cầu Đạt về trụ sở
kiểm kê. Đêm cùng ngày, Đạt
nhận trách nhiệm về việc
“thụt két” tiền ngân hàng. Tại
cơ quan điều tra, Đạt khai sau
khi lấy tiền của ngân hàng đã
giao cho vay và đưa cho em
gái nhờ chuyển vào các tài
khoản ngân hàng. 

Đối với Đăng và Hương,
cơ quan tố tụng xác định,
theo quy trình công tác và
nhiệm vụ được giao, Đăng và
Hương phải có trách nhiệm
cùng với Đạt quản lý kho
quỹ, làm các công việc mở
kho quỹ, quản lý, kiểm đếm

tiền, tài sản đảm bảo trong
kho quỹ. Nhưng Đạt và
Hương không thực hiện kiểm
kê dẫn đến việc Đạt được
toàn quyền quản lý kho tiền
để tự ý lấy tiền của ngân hàng
trong thời gian dài, chiếm
đoạt số tiền đặc biệt lớn. 

Còn Phạm Công Thủy
không làm đúng nhiệm vụ
được giao, không thực hiện
đúng quy trình rút séc từ
Ngân hàng Nhà nước, bàn
giao tiền của ngân hàng
không đúng nơi quy định,
dẫn đến việc bị thất thoát 18
tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn có
căn cứ xác định Đạt đưa
người bên ngoài ngân hàng

vào kho tiền của Phòng giao
dịch để mua bán đô la Mỹ.
Tại cơ quan điều tra, Đạt khai
mua bán đô la Mỹ với cửa
hàng vàng bạc Thịnh Quang
ở số 35 Hà Trung (Hoàn
Kiếm, Hà Nội). Tuy nhiên,
xác minh tại địa chỉ trên
không có cửa hàng vàng bạc
Thịnh Quang, do vậy chưa có
căn cứ để xác định rõ việc
mua bán đô la Mỹ của Đạt.

Với hành vi nêu trên, sau
khi nghị án, HĐXX TAND
TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo
Đạt mức án chung thân theo
đúng tội danh bị truy tố. 3 bị
cáo còn lại nhận mức án từ 27
tháng đến 30 tháng tù.

HỒNG MÂY
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HÀ NỘI:
Hôm nay xét xử phúc thẩm vụ án Công ty
Nhật Cường

Theo dự kiến, hôm nay (29/11), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà
xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây

hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật
Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường). 

Phiên toà được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của
VKSND TP Hà Nội. Dự kiến, phiên toà diễn ra trong ba ngày (từ ngày 29/11
đến 1/12).

Trước đó, ngày 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo
trong vụ này. Sau đó, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 11 bị
cáo. Trong đó, nhóm bị cáo từng làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn
Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc
Huy (Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (Trưởng
ngành hàng Apple), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng), Lê Hoài Phương
(nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc). Các bị các khác
gồm: Nguyễn Bảo Trung (trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội),
Ngô Đức Tùng (trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn
Hiệp (trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu
(Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn). Trong đơn
kháng cáo, 11 bị cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt,
miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. 

Sau phiên toà sơ thẩm, Viện KSND TP Hà Nội cũng đã kháng nghị bản án.
Theo kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP
Hà Nội đã không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa
với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót. Viện KSND TP
Hà Nội cũng kháng nghị về phần áp dụng biện pháp tư pháp. C.BẢN

BÌNH PHƯỚC:
Án mạng từ mâu thuẫn tình ái

Ngày 28/11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thành phố Đồng
Xoài đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng

khiến 1 người chết, 1 người bị thương, xảy ra tại khu công nghiệp Đồng Xoài
3 (xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài).

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quốc Trường (28 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng,
Bình Phước) và Trịnh Công Quỳnh (41 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài) cùng có
quan hệ tình cảm với Vũ Xuân Thủy (24 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố
Đồng Xoài) nên giữa Trường và Quỳnh xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 21 giờ ngày 26/11, Trường gọi điện hẹn Quỳnh ra khu đô thị “Cát
Tường Phú Hưng” (thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài 3, xã Tiến Hưng, thành
phố Đồng Xoài) để nói chuyện. Sau đó Trường đã cùng với Đào Lê Duy Phong
(24 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài) cùng đi xe máy đến gặp Quỳnh. Một tiếng
sau, nhóm của Quỳnh khoảng 10 người đi trên 2 xe ô tô đến địa điểm gặp
Trường. Tại đây, nhóm người trên xe ô tô cầm theo dao, mã tấu cùng với
Quỳnh đuổi chém Trường và Phong. Phong bị chém vào vùng đầu, gục tại
chỗ, còn Trường bị thương tích.

Sau đó nhóm của Quỳnh bỏ đi, còn Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Bình Phước, tuy nhiên đến chiều 27/11, nạn nhân đã tử vong. Vụ
việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. M.THÀNH

QUẢNG BÌNH:
Khởi tố doanh nhân cưỡng đoạt tài sản của
ngư dân

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết
vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Sinh Thành

(SN 1982) và Ngô Mạnh Linh (SN 1987) cùng trú tại huyện Quảng Trạch
(Quảng Bình) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thành là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thành
Phát, có trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) chuyên
kinh doanh mua bán thủy, hải sản tại Cảng cá Phước Thịnh ở xã Quảng Đông,
huyện Quảng Trạch. Theo Cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5
đến tháng 8/2021, trên vùng biển thuộc các xã Quảng Phú, Quảng Đông và Cảnh
Dương thuộc huyện Quảng Trạch, các ngư dân tập trung đến khai thác sò biển.
Sau khi khai thác, ngư dân tập kết vào các bến và liên hệ thương lái các tỉnh Nghệ
An, Hà Tĩnh đến thu mua. Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp thu mua hải sản,
Phan Sinh Thành cùng đồng bọn đến các điểm tập kết hải sản để thực hiện hành
vi đe dọa, ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái tới tập kết mua bán tại Cảng
cá Phước Thịnh. Đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng, chưa được phép
hoạt động. Tại đây, Phan Sinh Thành cùng đồng bọn soạn thảo các hợp đồng dịch
vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép với mức giá từ 3.000 đến 5.000
đồng/kg sò, sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ
có 32 nạn nhân ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị Thành cùng các đối
tượng cưỡng đoạt số tiền trên 800 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Công an
tỉnh Quảng Bình cũng đã thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng nhiều chứng cứ
khác có liên quan.

Trước đó, Thành cùng 5 đối tượng khác đã dùng dao, kiếm, móc sắt đánh đập,
gây thương tích cho các ngư dân nên bị Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng
Bình khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc đang được Công
an tỉnh Quảng Bình tiếp tục đấu tranh, mở rộng. P.HÒA

dược chất hướng thần, thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền
chất, thuốc thú y có chứa chất
ma túy, tiền chất). Thực tế,
các đối tượng đã lợi dụng sản
xuất ma túy tổng hợp từ các
loại thuốc này.

Theo Cục Cảnh sát điều
tra tội phạm về ma túy, tính
đến nay cả nước có hơn 40 vụ
sản xuất trái phép chất ma
túy, trong đó phần nhiều là
các vụ sản xuất ma túy tổng
hợp từ các loại tiền chất trôi
nổi hoặc bằng cách chiết xuất
tiền chất từ thuốc tân dược.

Quản lý chặt từ khâu
cấp phép đến hậu kiểm

Tại Việt Nam, nhu cầu sử
dụng tiền chất phục vụ phát
triển kinh tế-xã hội rất lớn.
Hiện có khoảng 900 doanh
nghiệp thường xuyên có hoạt
động xuất, nhập khẩu tiền
chất trong lĩnh vực công
nghiệp và y tế. Thời gian qua,
Tổng cục Hải quan đã tích
cực phối hợp với các Bộ,
ngành, cơ quan quản lý nhà
nước liên quan thực hiện việc
kiểm soát nguồn tiền chất sau
khi nhập khẩu, sử dụng trên
thị trường hoặc xuất khẩu đi
các nước khác. Từ đó, đã
góp phần ngăn chặn được
việc sử dụng bất hợp pháp
tiền chất vào sản xuất ma
túy tại Việt Nam.

Thông qua các Kế hoạch
chỉ đạo về kiểm soát ma túy,
tiền chất, Kế hoạch kiểm tra
tiền chất dùng trong công
nghiệp, tiền chất, chất gây
nghiện, chất hướng thần dùng
trong y tế, thức ăn chăn nuôi,
thuốc thú y có chứa ma túy,
tiền chất, từ năm 2011 đến
năm 2021, Tổng cục Hải
quan đã kiểm tra, phát hiện

60 vụ vi phạm hành chính.
Các vi phạm pháp luật

trong hoạt động hợp pháp
liên quan đến ma túy chủ yếu
là vi phạm hành chính với các
hành vi như: nhập khẩu
không có giấy phép, nhập
khẩu vượt qua số lượng tiền
chất xin cấp phép, ngày cấp
phép sau ngày thông quan
hàng hóa…

Thông qua việc kiểm tra,
kiểm soát và áp dụng biện
pháp nghiệp vụ soi chiếu qua
tuyến hàng không (bưu điện,
chuyển phát nhanh), trong
khoảng 10 năm qua, lực
lượng Hải quan đã chủ động
phát hiện, bắt giữ hơn 67 kg
tiền chất (Ephedrine, Pseude-
phedrine), hơn 9.800 hộp
thuốc tân dược chứa hoạt
chất gây nghiện.

Đánh giá về tình hình
kiểm soát các hoạt động hợp
pháp liên quan đến ma túy tại
Việt Nam cho thấy, các cơ
quan chức năng cơ bản mới
chỉ kiểm soát được tiền chất
trong khâu nhập khẩu vào
Việt Nam, các hoạt động mua
bán tiếp theo của các đơn vị,
cá nhân, đường đi và mục
đích sử dụng của các loại tiền
chất này vẫn đang đặt ra
nhiều thách thức trong công
tác quản lý, kiểm soát.

Hơn nữa, hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật liên
quan đến kiểm soát các hoạt
động hợp pháp liên quan đến
ma túy chưa đồng bộ, còn
một số điểm bất cập, không
phù hợp, chưa đáp ứng
được các yêu cầu thực tiễn.
Bên cạnh đó, xuất hiện các
loại ma túy và tiền chất mới
ngày càng nhiều, thủ đoạn
gian lận của tội phạm ngày
càng tinh vi…

Để đẩy mạnh công tác
phòng, chống nhập lậu và sử
dụng tiền chất sai mục đích,
ông Nguyễn Văn Lịch cho
rằng, các cơ quan quản lý
chuyên ngành (Bộ Công
Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn) cần quản lý chặt từ
khâu cấp phép tiền chất đến
hậu kiểm việc sử dụng tiền
chất, không để thất thoát vào
các mục đích bất hợp pháp.
Tăng cường kiểm tra, kiểm
soát ở khâu sản xuất, tiêu thụ
đúng mục đích, đối tượng;
cấp phép đúng năng lực sản
xuất của doanh nghiệp, định
mức tiêu hao nguyên liệu.
Bên cạnh đó, cũng cần
thường xuyên cập nhật các
loại tiền chất trong danh mục
quản lý của Chính phủ.

HOÀNG GIANG

lCác bị cáo tại tòa.

Theo báo cáo của Cơ quan phòng chống ma túy và tội
phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), thị trường ma túy và tiền
chất bất hợp pháp gia tăng nhanh chóng, "Tam giác vàng" vẫn
là địa bàn sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất cho cả khu vực
và thế giới. Tình hình thất thoát, sản xuất và mua bán tiền
chất để sản xuất ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng đáng quan
ngại và khó kiểm soát. Sự xuất hiện các tiền chất thay thế mới
được sử dụng sản xuất ma túy tổng hợp với phương thức, thủ
đoạn tinh vi, xảo quyệt, hoạt động có tổ chức, thường xuyên
thay đổi địa bàn hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng chức
năng trong phát hiện, điều tra, xử lý. 
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Trong đề xuất sửa đổi Luật
Phòng chống rửa tiền, Ngân
hàng Nhà nước  muốn bổ sung
“người gác cổng” là các tổ
chức, cá nhân kinh doanh,
cung cấp các loại hình dịch vụ
tiềm ẩn rủi ro rửa tiền...
Nhiều lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro rửa
tiền ngoài vòng pháp lý

Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT)
2012  quy định 4 nhóm đối tượng áp dụng
gồm: Tổ chức tài chính (FI); Tổ chức, cá
nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính
có liên quan (DNFBPs); Tổ chức, cá nhân
Việt Nam và  người nước ngoài sinh sống
tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài, tổ
chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt
động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch
tài chính, giao dịch tài sản khác với Tổ
chức tài chính (FI); Tổ chức, cá nhân khác
có liên quan đến PCRT. 

Trong 4 nhóm đối tượng áp dụng, có 2
nhóm đối tượng được quy định là “đối
tượng báo cáo” gồm: Các tổ chức tài chính
(FIs) là các tổ chức được cấp giấy phép
thực hiện một hoặc một số hoạt động theo
quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật PCRT;
và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành
nghề phi tài chính liên quan (DNFBPs)
thực hiện một hoặc một số hoạt động theo
quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật PCRT.

Theo ông Phạm Tiên Phong (Cục
trưởng Cục PCRT, Cơ quan Thanh tra
giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà
nước), về cơ bản, đối tượng báo cáo áp
dụng các biện pháp PCRT, thực hiện nghĩa
vụ báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin
theo quy định của Luật PCRT. Các đối
tượng báo cáo đóng vai trò như người
“người gác cổng” với trách nhiệm báo cáo
Ngân hàng nhà nước khi nghi ngờ hoặc có
cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao

dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc
liên quan tới rửa tiền. Do đó, đối tượng báo
cáo là các tổ chức, cá nhân có vai trò quan
trọng trong việc triển khai có hiệu quả công
tác PCRT...

Tuy nhiên, ông Phong cho rằng, nếu
các lĩnh vực ngành nghề có rủi ro rửa tiền
chưa được đưa vào là đối tượng báo cáo để
triển khai nghĩa vụ PCRT sẽ làm giảm hiệu
quả của công tác PCRT. Đồng thời, các
lĩnh vực chưa chịu sự điều chỉnh của pháp
luật về PCRT dễ dàng bị tội phạm lạm
dụng cho các mục đích tội phạm trong đó
có hoạt động rửa tiền.

Những lĩnh vực ngành nghề được nhắc
tới là: Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung
gian thanh toán; Các tổ chức, cá nhân cung

cấp dịch vụ tài sản ảo; Các tổ chức, cá nhân
cung cấp dịch vụ cho vay trực tuyến (cho
vay ngân hàng): Các tổ chức, cá nhân kinh
doanh dịch vụ cầm đồ.

Đòi hỏi tất yếu…
Lý giải việc Ngân hàng Nhà nước

muốn bổ sung một số lĩnh vực ngành
nghề thuộc đối tượng phải báo cáo để
triển khai nghĩa vụ PCRT, ông Phạm Tiên
Phong cho biết, đó là đòi hỏi tất yếu từ
thực tiễn. Bởi trong bối cảnh cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0, hoạt động của các
FI và DNFPBs phát triển nhanh chóng với
sự xuất hiện của nhiều loại hình, phương
thức cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng
mới. Bên cạnh mặt tích cực, các sản
phẩm, dịch vụ tài chính mới này cũng

tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các mục
đích tội phạm nói chung trong đó có rửa
tiền. Theo Khuyến nghị của  Lực lượng
đặc nhiệm tài chính về chống rửa
tiền (FATF), các quốc gia trên thế giới đã
và đang đưa thực hiện các biện pháp để
quản lý các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền, một
trong các biện pháp đó là đưa các tổ chức,
cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực này
trở thành đối tượng báo cáo và chịu sự
điều chỉnh của pháp luật về PCRT…

Cũng theo lãnh đạo Cục PCRT, mặc dù
việc đưa các đối tượng này trở thành đối
tượng báo cáo sẽ dẫn tới việc gia tăng chi
phí và công việc cho các tổ chức báo cáo
và các cơ quan quản lý nhưng chi phí này
chắc chắn không lớn mà sẽ phục vụ cho lợi
ích chính đáng trong quá trình điều hành,
phòng ngừa rủi ro của các tổ chức này mặt
khác mang lại nhiều lợi ích về nhiều mặt
cho xã hội.

Việc mở rộng phạm vi đối tượng báo
cáo sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý để cơ
quan có thẩm quyền quản lý, thanh tra,
giám sát các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền;
đối tượng báo cáo bắt buộc phải xây dựng
và triển khai cơ chế PCRT và tuân thủ các
nghĩa vụ PCRT như thực hiện nhận biết
và cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo
giao dịch đáng ngờ… qua đó giảm thiểu
rủi ro rửa tiền xảy ra ở đối tượng báo cáo,
góp phần làm lành mạnh, an toàn và ổn
định cho hệ thống tài chính quốc gia. Bên
cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền được
cung cấp thêm nhiều nguồn thông tin từ
các đối tượng, lĩnh vực khác nhau để phân
tích, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ
việc liên quan đến rửa tiền, qua đó góp
phần nâng cao hiệu quả công tác phòng
ngừa, đấu tranh PCRT...

Việc này cũng góp phần tăng cường
nhận thức về công tác PCRT đến nhóm các
đối tượng báo cáo được mở rộng. Qua đó sẽ
góp phần giảm thiểu tội phạm, đặc biệt là
các tội phạm kinh tế gắn với tham nhũng,
lừa đảo, buôn lậu…, tăng cường trật tự, an
toàn xã hội, tăng niềm tin của dân chúng vào
sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Hiện Dự án Luật PCRT (sửa đổi)
đang được Ngân hàng Nhà nước phối
hợp với các bộ, ngành có liên quan đề
xuất đưa vào chương trình xây dựng
Luật của Quốc hội... THANH THANH 

SỬA LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 2012:

Ngân hàng Nhà nước muốn 
thêm người “người gác cổng”...

l Dịch vụ cầm đồ là một trong những lĩnh vực ngành nghề được đề xuất phải báo cáo và chịu sự
điều chỉnh của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

“Việc mở rộng phạm vi của đối tượng báo cáo nói riêng và việc sửa đổi, bổ sung
Luật PCRT cũng cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc tuân thủ các chuẩn mực

quốc tế về PCRT và sẽ nhận được sự đánh giá và ghi nhận của cộng đồng quốc tế, qua đó
tạo vị thế, môi trường hợp tác đầu tư, thương mại, tạo thuận lợi để Việt Nam được hưởng
các chính sách ưu đãi (chi phí vay, thời gian vay, thời gian trả nợ, nội dụng vay, hạn mức
vay...) cũng như góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, phát triển
các ngành kinh tế...”- ông Lê Tiến Phong khẳng định.

Ngày 28/11, tại xã Na Ngoi,
huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ

An, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) và Ban Quản lý dự án
Điện 1 đã tổ chức lễ triển khai thi
công xây dựng công trình đường
dây 220kV Nậm Mô (Lào) -
Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ
Việt Nam).

Tại lễ triển khai thi công, Tổng
Giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị
thi công trên công trường cần đảm
bảo tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn kỹ
thuật, quy trình quy phạm và thực
hiện theo chỉ dẫn của đơn vị Tư vấn
giám sát và Chủ đầu tư trong quá
trình thực hiện đảm bảo chất lượng
thi công xây dựng; phối hợp chặt
chẽ với Tập đoàn Phongsubthavy
(Lào) và Tổng công ty Truyền tải
điện Quốc gia trong công tác thi
công, đấu nối đồng bộ cả tuyến
đường dây đảm bảo vận hành an
toàn, thông suốt.

Đồng thời, EVN cũng yêu cầu

các đơn vị trên công trường phối
hợp chặt chẽ với UBND các huyện
Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An)
và các địa phương trong phạm vi thi
công đảm bảo tuân thủ đúng quy
định của chính quyền địa phương
cũng như các yêu cầu về bảo vệ
môi trường.

Dự án công trình đường dây
220 kV Nậm Mô - Tương Dương
là đường dây mạch kép từ biên giới
Việt Nam - Lào đến trạm biến áp
220 kV Tương Dương. Đường dây
có chiều dài 74,4 km với tổng mức
đầu tư 588 tỷ đồng do EVN là chủ
đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1
là đơn vị được EVN giao Quản lý
dự án và Tư vấn giám sát.

Đường dây có vai trò truyền tải
điện năng nhập khẩu từ cụm Nhà
máy thủy điện Nậm Mô (Lào) về
Việt Nam nhằm thực hiện cam kết
song phương về quan hệ hợp tác
giữa Chính phủ nước CHXHCN
Việt Nam và CHDCND Lào trong

lĩnh vực phát triển năng lượng.
Theo thỏa thuận đã được ký kết

giữa 2 Chính phủ Việt Nam và
Chính phủ Lào, đến năm 2025 Việt
Nam sẽ nhập khẩu nguồn điện từ
Lào khoảng 3.000 MW và đến năm
2030 lên tới 5.000 MW.

Đây là công trình truyền tải điện
thứ 2 phục vụ nhập khẩu điện từ
Lào về Việt Nam (sau đường dây
220kV Xekaman 1 - Pleiku 2).
Công trình có ý nghĩa quan trọng
trong việc góp phần đảm bảo cung
cấp điện cho miền Bắc trong những
năm tới.

Công trình dự kiến sẽ được triển
khai thi công trong 9 tháng và hoàn
thành đưa vào vận hành trong tháng
8/2022, đồng bộ với cụm dự án
Nhà máy thủy điện Nậm Mô (Lào).

Nhân dịp tổ chức lễ triển khai
thi công công trình đường dây 220
kV Nậm Mô - Tương Dương, EVN
cũng đã trao tặng ủng hộ an sinh xã
hội số tiền tổng cộng là 400 triệu
đồng cho huyện Kỳ Sơn và huyện
Tương Dương để hỗ trợ phòng
chống Covid-19 và ủng hộ Quỹ Vì
người nghèo của địa phương. 

HOÀNG TÚ

Đầu tư đường dây gần 600 tỷ đồng
để nhập điện từ Lào

Cảng Quy Nhơn chính thức ra mắt
Cổng thông tin điện tử E-Port

Ngày 28/11, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức
buổi lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử E-Port Cảng Quy

Nhơn và Khởi công dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1.
Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng, thể hiện
quyết tâm không ngừng nâng cao năng lực cũng như khẳng định
vai trò quan trọng của Công ty và Cảng Quy Nhơn trên lĩnh vực
cảng biển khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

“Việc đưa vào sử dụng cổng thông tin điện tử cung cấp dịch
vụ cảng điện tử -Eport đã phần nào đáp ứng được xu hướng
chuyển đổi số của Công ty và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
trong mục tiêu trở thành cảng điện tử, hiện đại đồng thời góp
phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh Covid-19”, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công
ty Cổ phần cảng Quy Nhơn chia sẻ.

Cùng ngày, Cảng Quy Nhơn cũng tiến hành Lễ khởi công
Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn.
Theo đó, bến số 1 sẽ được mở rộng ra phía khu nước trước bến
hiện tại thêm 35 m (tổng chiều dài bến sau khi nâng cấp là
480m), đảm bảo tiếp nhận đồng thời 2 tàu hàng tổng hợp, tàu
container 30.000 tấn (DWT) đầy tải.

Việc đầu tư nâng cấp bến số 1 đã đưa công suất xếp dỡ,
thông qua hàng hóa của Cảng Quy Nhơn từ 8.000.000
tấn/năm lên đến 15.000.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu vận
chuyển hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, cũng như mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn cho
cảng Quy Nhơn. NGỌC CHÂU
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Bổ sung quy định quan trọng 
về bán thực phẩm đa cấp

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ
người tiêu dùng (Bộ Công Thương) nhận thấy thực

trạng đưa thông tin theo hướng “thổi phồng” công dụng sản
phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong
hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra khá phổ biến. 

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân này thành lập các nhóm kín
trực tuyến như “tư vấn sức khỏe”, “chăm sóc sức khỏe chủ
động” hay “nhân chứng dùng sản phẩm”, tập hợp hàng
trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia. Trong đó, các
đối tượng này chia sẻ, trao đổi những thông tin, video clip
có sử dụng hình ảnh bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để mô
tả, tư vấn và hướng dẫn sử dụng các thực phẩm, hoặc mô tả
công dụng thực phẩm như là một “kinh nghiệm thực tế” hay
“nhân chứng sống” của người đã từng bị bệnh.

Hành vi dạng này sẽ gây tác động tới số lượng người
tham gia lớn vì thông tin lan truyền trên môi trường mạng
diễn ra rất nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng bởi ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. 

Để xử lý triệt để tình trạng đưa thông tin sai lệch như
trên, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ xem xét thông
qua Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp, trong đó bổ sung một số quy định
điều chỉnh vấn đề này. 

Theo đó, dự thảo Nghị định cấm DN và người tham gia
bán hàng đa cấp cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình
thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của
các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư
cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ,
dược sỹ, nhân viên y tế; Cấm cung cấp thông tin về thực
phẩm dưới nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến
người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.
Trong trường hợp vi phạm, ngoài việc bị xử phạt hành
chính, DN bán hàng đa cấp còn bị thu hồi giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. HOÀNG TÚ

50% doanh nghiệp gặp trở ngại
khi tiến hành thủ tục giải phóng
mặt bằng
Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam (VCCI), trong số 10 nhóm thủ tục hành chính
(TTHC) về đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan được
đánh giá, các doanh nghiệp (DN) cho biết còn gặp khó khăn
nhất định khi tiến hành các thủ tục về đất đai, giải phóng
mặt bằng và thủ tục quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Cụ thể, tỉ lệ DN gặp trở ngại với hai nhóm thủ tục kể
trên lần lượt là 50% và 48%, cao nhất trong các thủ tục được
đánh giá. Đối với nhóm thủ tục liên quan đến thẩm định,
thẩm duyệt, bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây
dựng, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và
thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, tỉ lệ DN gặp khó khăn
trong việc thực hiện 3 nhóm thủ tục này lần lượt là 43,7%,
42,9% và 41,4%.

Báo cáo của VCCI cũng chỉ ra mặc dù đã có sự cải thiện
so với năm 2019 khi khảo sát cho thấy có 4/10 nhóm thủ
tục được DN phản ánh dễ dàng hơn so với năm trước đó
(bao gồm “quyết định chủ trương đầu tư”, “các thủ tục về
đất đai, giải phóng mặt bằng”, “các thủ tục liên quan đến
quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị” và “Kết nối cấp
điện”), thì vẫn có đến 6 nhóm thủ tục còn lại có mức độ
thuận lợi khi thực hiện thủ tục giảm so với năm 2019. Một
vài thủ tục thậm chí có tỉ lệ DN gặp khó khăn khi tuân thủ
cao hơn đáng kể như “thẩm duyệt về phòng cháy chữa
cháy”, “thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường”
và “thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng”. Đặc biệt,
thời gian để hoàn thành thủ tục về cấp phép xây dựng vẫn
tương đối dài, bình quân là gần 24 ngày nếu không tính thời
gian chấp thuận và xin quyết định chủ trương đầu tư.

Kết quả Báo cáo này là trải nghiệm trực tiếp của gần
2.000 DN có thực hiện hoạt động xây dựng công trình trong
2 năm gần nhất, trong số gần 10.200 DN phản hồi khảo sát
của VCCI.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, từ đầu năm đến nay,
ngành xây dựng đã cắt giảm, đơn giản hóa 59/172 điều kiện
đầu tư kinh doanh đối với 9 ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện (đạt 34,3%); cắt giảm, đơn giản hóa 9 TTHC.
Đồng thời, cắt giảm yêu cầu, điều kiện đối với một số đối
tượng khi thực hiện hoạt động xây dựng trong 3 ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện... HIỂU MY

Người tiêu dùng vẫn là
nguồn tin chính

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục
trưởng Tổng cục Quản lý thị trường
(QLTT) nhận định, công tác phòng
chống hàng giả, hàng nhái đã có
nhiều nỗ lực nhưng hàng giả, hàng
nhái vẫn đang hoành hành, đang
phát triển ở mức phức tạp, tinh vi
và len lỏi khắp các con phố, ngõ,
hẻm của Việt Nam. Đặc biệt trong
giai đoạn các kênh bán hàng trực
tuyến đang nở rộ hiện nay thì việc
phân phối hàng nhái, hàng giả càng
có thêm nhiều đất để tung hoành. 

Hàng nhái, hàng giả ở Việt Nam
hiện có 2 nguồn: đa phần hàng từ
nước ngoài đưa lậu vào Việt Nam
và 1 phần được sản xuất trong nội
địa. Hàng biên giới có nhiều lực
lượng kiểm soát như hải quan, biên
phòng…; Hàng sản xuất trong nội
địa có lực lượng QLTT, công an…
kiểm soát.  “Còn lực lượng nữa
đóng vai trò rất quan trọng trong
công tác phòng chống hàng giả,
chính là doanh nghiệp (DN) và
người tiêu dùng (NTD). Đây là
nguồn thông tin rất lớn trong hoạt
động nghiệp vụ của chúng tôi” -
ông Linh nói. 

Phòng chống hàng giả là nhiệm
vụ của lực lượng chức năng như
QLTT nhưng không thể thiếu vai
trò của DN và NTD. 

Theo ông Linh, kiểm tra, xử
phạt chỉ là phần ngọn và nếu cứ chỉ
chạy theo hoạt động này thì không
thể kiểm soát được tình hình. Do
đó, công tác phòng chống hàng giả,
hàng nhái là nhiệm vụ chung của tất
cả cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia
vào thị trường và tiêu dùng, bắt đầu
từ những nguồn thông tin liên quan
đến những mặt hàng có nghi ngờ
giả mạo xung quanh mỗi người.

“Chúng tôi mong muốn, NTD
cần nâng cao sự hiểu biết của mình
về những sản phẩm mình đang có
nhu cầu mua, nhu cầu sử dụng như
giá, công dụng, tính năng, lợi ích,…
nhất là đối với những sản phẩm,
hàng hoá ảnh hưởng trực tiếp đến
sức khoẻ của họ như mỹ phẩm,
thuốc tân dược, thực phẩm chức
năng, thực phẩm chế biến. Đồng
thời chủ động tố giác các hành vi vi
phạm (nếu phát hiện ra) để bảo vệ
mình, những NTD khác và những
nhà sản xuất, kinh doanh chân
chính. Đây cũng chính là cách để
tất cả cùng chung tay trong hoạt
động phòng chống hàng giả, hàng
nhái - một hoạt động vô cùng phức
tạp hiện nay” - ông Linh bày tỏ. 

85% vụ việc là từ nguồn tin
của khách hàng

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám
đốc Quan hệ và thị trường chính
phủ của Công ty TNHH 3M cho
biết, 3M có hoạt động ở 70 quốc
gia, vùng lãnh thổ. Do đó, công tác
phòng chống hàng giả, hàng nhái
được công ty rất chú trọng do đa
phần sản phẩm sản xuất kinh doanh
đều liên quan trực tiếp đến NTD.
3M đã có những công cụ để báo
cáo về tình hình sản xuất tiêu thụ
hàng giả, hàng nhái trên toàn cầu.

Báo cáo cho thấy đây là vấn đề khá
lớn, đặc biệt ở khu vực Đông Nam
Á, trong đó có Việt Nam. 

Theo ông Đức, hầu hết sản
phẩm khẩu trang 3M được làm
giả hết sức tinh vi, bằng mắt
thường và cảm quan cũng khó
phân biệt. Hiện, ngoài việc phối
hợp với các cơ quan chức năng
của Việt Nam thì 3M chủ động có
nguồn tin và theo dõi thị trường
bằng cách hợp tác với các đơn vị
hỗ trợ bảo vệ thương hiệu và tiêu
dùng ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, ông Đức luôn đánh
giá rất cao vai trò của NTD trong
việc phát hiện ra hàng giả, hàng
nhái bởi khi NTD mua hàng, thấy
có dấu hiệu làm giả, làm nhái sẽ
báo với 3M (qua kênh hotline và
kênh báo cáo online). Tất cả các
thông tin nhận được đều được 3M
xử lý ngay lập tức. 

Đại diện Công ty CP Thời trang
Yody cũng cho biết, Yody đang xây
dựng nhiều kênh thông tin để
khuyến khích NTD phát hiện hàng
giả và thông báo với Công ty.
Ngoài ra, Yody cũng tích cực thông
tin để NTD phân biệt được hàng
thật - hàng giả để vừa bảo vệ quyền
lợi NTD, vừa bảo vệ chính DN.  

NHẬT THU

TIN TứCPHÒNG CHỐNG HÀNG GIẢ:

Không thể thiếu vai trò của 
doanh nghiệp, người tiêu dùng
Vai trò của người tiêu dùng trong công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái luôn
được cơ quan chức năng và doanh nghiệp sản xuất đánh giá cao. Theo thống kê, có
đến trên 80% các vụ hàng giả, hàng nhái đều được phát hiện từ nguồn tin của người
tiêu dùng. 

l Người tiêu dùng ngày càng có thêm kênh thông tin để phân biệt hàng giả - hàng thật.

Ra mắt Phòng trưng bày hàng thật - hàng giả
Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả - hàng nhái 29/11, sáng

28/11/2021, Tổng cục QLTT đã chính thức ra mắt Phòng Trưng bày nhận
diện hàng thật - hàng giả tại 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây
sẽ là nơi công khai giới thiệu những sản phẩm, mặt hàng giả, nhái, vi phạm
sở hữu trí tuệ đã bị lực lượng QLTT trong cả nước phát hiện, xử lý. 

Đặc biệt, đây còn là nơi để các DN, NTD chia sẻ thông tin về những sản
phẩm của đơn vị đang bị làm giả, nhái trên thị trường giúp NTD nhận biết
và nâng cao kỹ năng trong lựa chọn sản phẩm. 

Dự kiến, Phòng Trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả sẽ mở cửa thường
xuyên và trưng bày theo từng lĩnh vực, chuyên đề để giúp NTD, khách tham
quan tìm hiểu về các sản phẩm vi phạm trên thị trường hiện nay.
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Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng
danh nghĩa báo chí để sách nhiễu
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban

hành Công văn số 4854/BTTTT-CBC gửi UBND
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Hội Nhà báo
Việt Nam; các cơ quan chủ quản báo chí; Tổng Biên tập
các cơ quan báo chí về việc chấn chỉnh tình trạng lợi
dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái
pháp luật.

Theo đó, thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo các
đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí theo
Nghị định số 119/2000/NĐ-CP quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động
xuất bản, trong đó tập trung về các hành vi cơ quan báo
chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích; hành vi
người đứng đầu cơ quan báo chí cử hoặc giao quyền
cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí
không đúng tôn chỉ, mục đích; hành vi nhà báo hoạt
động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong
giấy phép của cơ quan đang công tác. Đối với những
vụ việc phức tạp, có dấu hiệu vi phạm hình sự, Bộ
TT&TT sẽ chuyển, phối hợp các cơ quan chức năng
xem xét, xử lý.

Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các sở, ngành,
địa phương, cơ sở trực thuộc phối hợp, cung cấp, minh
bạch thông tin đối với những yêu cầu cung cấp thông tin
đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm quyền
được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan
báo chí hoạt động đúng pháp luật; kiên quyết không thực
hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu
lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi. Đồng
thời, UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn cơ quan, tổ
chức, cá nhân, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi
dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc
có hiện tượng sách nhiễu, lưu lại bằng chứng, kịp thời
báo cho cơ quan chức năng của địa phương (cơ quan
công an, Sở TT&TT, Hội Nhà báo cấp tỉnh...) xử lý
nghiêm theo quy định. 

Các cơ quan chủ quản báo chí chú trọng công tác xây
dựng Đảng trong cơ quan báo chí; nâng cao vai trò, trách
nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức
đảng, của người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với hoạt
động của cơ quan báo chí trực thuộc; thường xuyên kiểm
tra, giám sát, kiểm điểm, xem xét, xử lý nghiêm trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí nếu cơ quan
báo chí bị xử lý vi phạm hoặc để nhà báo, phóng viên,
cộng tác viên vi phạm quy định pháp luật; tập trung đầu
tư, bảo đảm kinh phí thường xuyên và các điều kiện cần
thiết cho hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc. 

Người đứng đầu cơ quan báo chí tăng cường kỷ luật,
kỷ cương thông tin và công tác quản lý nhà báo, phóng
viên, cộng tác viên; không cấp giấy giới thiệu cho người
không phải phóng viên cơ quan báo chí, không cấp giấy
giới thiệu cho cộng tác viên nhưng ghi chức danh là
phóng viên. Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên
thường trú tại địa phương, do ở xa tòa soạn, cần tuyển
chọn kỹ lưỡng những nhân sự có phẩm chất tốt về chính
trị, đạo đức và theo dõi, giám sát hoạt động một cách
thường xuyên, chặt chẽ.

Bộ TT&TT cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam
nâng cao vai trò giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề
nghiệp cho đội ngũ người làm báo; chỉ đạo các Hội Nhà
báo cấp tỉnh, các liên chi hội, chi hội nhà báo đẩy mạnh
theo dõi, giám sát, kiểm tra, kết luận rõ ràng đối với
người làm báo vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp
người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người
làm báo Việt Nam để làm cơ sở xử lý tiếp theo. 

HÀ SƠN

Theo đó, đối với việc thực hiện
Chương trình 30a giai đoạn 2016-
2020 đối với Dự án 1, qua thanh tra
20 công trình thuộc Tiểu dự án 1 (Hỗ
trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện
nghèo) với tổng nguồn vốn đầu tư là
28.038,615 triệu đồng, cho thấy còn
tồn tại, sai sót trong tất cả các khâu
từ lập, thẩm tra, thẩm định, thiết kế
và dự toán công trình, đến khâu
chấm xét thầu, nghiệm thu, thanh
quyết toán công trình.

Cụ thể: Có 12/20 công trình, đơn
vị tư vấn lập thiết kế, dự toán áp
dụng mã hiệu định mức không phù
hợp và tính tăng khối lượng nhưng
trong khâu thẩm tra, thẩm định thiết
kế, dự toán của Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện Sơn Tây không phát hiện
để điều chỉnh, dẫn đến làm tăng giá
trị dự toán công trình với tổng số tiền
hơn 270 triệu đồng. 

Ngoài ra, trong quá trình chấm,
xét thầu, Tổ tư vấn kiểm tra đơn giá
chi tiết dự thầu không chỉ ra các sai
sót, chưa thực sự quan tâm đến đơn
giá chi tiết dự thầu mà chủ yếu xem
xét giá dự thầu không vượt giá gói
thầu (giá trị dự toán xây lắp được
duyệt) để đề nghị cấp có thẩm quyền
phê duyệt kết quả trúng thầu.

Cùng với đó, chủ đầu tư, tư vấn
giám sát, nhà thầu thi công không
căn cứ thực tế thi công mà sử dụng
số liệu dự toán tính tăng khối lượng
so với thiết kế và hồ sơ dự thầu để
làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán,
quyết toán khối lượng cho nhà thầu
thi công xây dựng công trình và các
đơn vị tư vấn, các chủ đầu tư (Ban

Quản lý dự án) có liên quan với tổng
số tiền sai phạm lên đến hơn 392
triệu đồng…

Qua  thanh tra Tiểu dự án 3 (Hỗ
trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa
sinh kế và nhân rộng mô hình giảm
nghèo) thực hiện trong năm 2019 cho
thấy, vẫn còn một số hạn chế, đó là:
một số cây giống như cau, cam, xoài
bị chết khoản 5%, cây mít Thái Lan
chết khoảng 40%. Tại dự án chăn
nuôi gà kiến tại xã Sơn Màu tỷ lệ chết
hơn 50% (119/207 con), nguyên nhân
gà chết được xác định là do các hộ
dân chưa có kinh nghiệm trong việc
chăn nuôi gà theo phương pháp công
nghiệp nên khi phát hiện bệnh không
kịp thời để báo cáo chính quyền địa
phương hỗ trợ, có 04/17 con trâu bị
bệnh chết thuộc xã Sơn Bua, mặc dù
cán bộ thú y địa phương có điều trị
nhưng không khỏi…

Đối với việc thực hiện chính sách
hỗ trợ học sinh và trường phổ thông
ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn
thuộc huyện theo Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016
của Chính phủ.  Qua thanh tra tại
10/10 trường phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học và THCS trên địa bàn
huyện Sơn Tây đã phát hiện một số
hạn chế, sai sót.

Cụ thể, về trình tự, thủ tục xét
duyệt học sinh bán trú hưởng chính
sách hỗ trợ: có 08/09 xã (trừ xã Sơn
Tinh), UBND xã trực tiếp trình
UBND huyện phê duyệt danh sách
học sinh bán trú là không đúng quy
định tại điểm d khoản 3 Điều 1
Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT

ngày 11/12/2015 của Bộ GD&ĐT. 
Mặc dù học sinh bán trú vẫn được

hưởng chính sách hỗ trợ theo quy
định, nhưng nhà trường thực hiện
chưa đảm bảo quy trình xét duyệt (chỉ
tổ chức xét duyệt bán trú và xét duyệt
chính sách hỗ trợ học sinh bán trú
cùng lúc) và không lập hồ sơ đề nghị
hỗ trợ gửi về Phòng GD&ĐT để trình
UBND huyện phê duyệt…

Ngoài ra, Phòng Tài chính - Kế
hoạch và Phòng GD&ĐT huyện Sơn
Tây không tách riêng biệt từng nội
dung nguồn kinh phí giao dự toán
cho các trường dẫn đến 10/10 trường
cấp phát kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho
học sinh không theo hằng tháng là
chưa đúng quy định.

Có 02/10 trường chưa thực hiện
việc mua sắm bổ sung, sửa chữa
dụng cụ thể dục, thể thao, nhạc cụ,
máy thu hình phục vụ sinh hoạt văn
hóa, thể dục, thể thao và các vật
dụng khác cho học sinh, chưa lập
tủ thuốc dùng chung cho khu bán
trú và mua các loại thuốc thông
thường để xử lý những trường hợp
cấp cứu đột xuất…

Trước những tồn tại, vi phạm
trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã
ban hành các quyết định thu hồi, nộp
vào tài khoản tạm giữ tổng số tiền sai
phạm hơn 392 triệu đồng. Đồng thời
kiến nghị Chủ tịch UBND huyện
Sơn Tây chỉ đạo Phòng Kinh tế và
Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các chủ
đầu tư, đại diện chủ đầu tư căn cứ
vào các sai phạm đối với 12 công
trình được thanh tra mà còn trong
thời hiệu xử lý vi phạm thì thực hiện
lập thủ tục tham mưu trình cấp có
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành
chính theo quy định tại Nghị định số
139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017
của Chính phủ…

Trưởng các Phòng Tài chính - Kế
hoạch, GD&ĐT, Chủ tịch UBND
các xã, hiệu trưởng các trường thực
hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ,
chính sách cho học sinh theo đúng
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị
định số 116/2016/NĐ-CP của Chính
phủ. Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có
liên quan tổ chức thực hiện kiểm
điểm, khắc phục sai phạm.

TRUNG THỨ

Liên quan sự việc một hộ dân
chờ cả buổi nhận 2.000 đồng

hỗ trợ thiệt hại do hai cơn bão,
ngày 28/11, ông Vũ Văn Thẩm,
Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh
Quảng Nam cho rằng sự việc
không sai về bản chất nhưng
cách làm “tắc trách, phản cảm”.
“Chỉ 2.000 đồng mà phát giấy

mời người dân đi nhận là không
tốt. Cách làm sai về mặt phương
pháp hỗ trợ, có gì đó hơi quan
liêu, vô cảm, thiếu trách nhiệm”,
ông Thẩm nói.

Theo người đứng đầu
Huyện uỷ huyện Phú Ninh, với
những hộ dân được hỗ trợ ít nên
tổ chức một cuộc họp xin ý

kiến, có thể đưa ra phương án
dồn hết số tiền nhỏ này lại để
hỗ trợ địa phương hoặc xung
công quỹ. “Cách làm của xã
không đúng, các cơ quan cấp
trên không hướng dẫn cho xã.
Việc này gây ảnh hưởng tác
động xấu nên phải kiểm điểm
rút kinh nghiệm để sau này mọi
việc phải thận trọng, sát dân
hơn”, ông Thẩm nói.

Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ
tịch xã Tam Vinh, cho biết chưa

nhận được yêu cầu của Huyện
ủy, khi có sẽ làm theo. “Xã làm
đúng quy định. Số tiền ít cũng
phải hỗ trợ, không hỗ trợ cũng
không được. Người dân làm
đơn đề nghị thì xã phải thống
kê, lên danh sách hỗ trợ”, ông
nêu quan điểm. Đợt đầu chi trả
hỗ trợ nên không ghi số tiền
trong giấy mời. Sắp tới chi trả
một thôn khác, xã sẽ tìm
phương án để người dân biết
trước số tiền khi đến nhận.

Trước đó, ngày 25/11, bà
Nguyễn Thị Kim Truyện (51
tuổi, trú xã Tam Vinh) nhận
giấy mời của chính quyền xã
đến nhà văn hóa thôn nhận hỗ
trợ thiệt hại do hai cơn bão
trong năm 2020. Lúc 14h, bà có
mặt, nộp giấy ngồi chờ đến
lượt. Chờ đến 17h chưa đến
lượt, do có việc, bà nhờ một
người bạn nhận giùm. Tối cùng
ngày, người này mang trả 2.000
đồng tiền hỗ trợ. V.TÂN

Kiểm điểm rút kinh nghiệm việc hỗ trợ
thiệt hại bão 2.000 đồng

SƠN TÂY, QUẢNG NGÃI:

Tồn tại, vi phạm trong thực hiện
chương trình giảm nghèo

Việc thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 - Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu
Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a), việc thực hiện chính sách hỗ trợ
học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số
116/2016/NĐ-CP tại huyện Sơn Tây (giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/8/2020),
đã được Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra một số tồn tại, vi phạm.

l Ảnh minh họa.
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l Bà Trần Thị Hoài Thương (quận 12,
TT Hồ Chí Minh) hỏi: Đất tranh chấp là
của hộ gia đình chúng tôi, nhưng đã được
ông A (cha tôi) lén lút đăng ký kê khai cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(GCN). Sau đó, ông A chuyển nhượng
cho ông B; ông B được cấp GCN và tiếp
tục chuyển nhượng cho ông C. Đến khi
ông C được cấp GCN thì gia đình chúng
tôi phát hiện ra việc kê khai gian dối, nên
đã khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy
GCN đứng tên ông C. 

Xin hỏi trong trường hợp này, Tòa án
chỉ hủy GCN đứng tên ông C hay hủy cả
GCN đứng tên ông A, ông B.

Luật gia Trần Mộng Bình cho biết:
Trong trường hợp này, Tòa án phải xem
xét đánh giá về tính hợp pháp của các
quyết định hành chính là GCN đứng tên
ông A, ông B, ông C. 

Nếu việc chuyển nhượng đất giữa
ông B với ông C là ngay tình và đúng
theo quy định của pháp luật về chuyển
nhượng đất thì Tòa án bác yêu cầu khởi
kiện hủy GCN đứng tên ông C, bởi

khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm
2015 (về việc “Bảo vệ quyền lợi của
người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân
sự vô hiệu” quy định: “Trường hợp
giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản
đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước
có thẩm quyền, sau đó được chuyển
giao bằng một giao dịch dân sự khác
cho người thứ ba ngay tình và người
này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác
lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó
không bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà
chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước
có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với
người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp
người thứ ba ngay tình nhận được tài sản
này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có
thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà
theo bản án, quyết định của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản
nhưng sau đó chủ thể này không phải là
chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định
bị hủy, sửa”.

Thông báo trả lời 
đơn khiếu nại của UBND 
có là đối tượng 
khởi kiện?
lĐoàn Văn Hậu (quận Hồ Tây, TP Hà
Nội) hỏi: Tôi có nộp đơn khiếu nại
nhiều lần đến cơ UBND về quyền sử

dụng đất thì được biết đã hết thời hiệu
khiếu nại và UBND cho biết việc khiếu
nại quá thời hiệu của tôi không có lý do
chính đáng. Do việc khiếu nại gay gắt,
nhiều lần nên UBND đã ban hành văn
bản Thông báo có nội dung cho rằng
quyết định hành chính đã được ban
hành theo đúng quy định của pháp luật.
Tôi không đồng ý với nội dung Thông
báo này của UBND. Vậy, tôi có quyền
khởi kiện vụ án hành chính đối với văn
bản này không? 

Luật gia Trần Mộng Bình cho biết:
Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều
11 Luật Khiếu nại thì khiếu nại thuộc
một trong các trường hợp sau đây không
được thụ lý giải quyết: “Thời hiệu, thời
hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do
chính đáng”.

Theo quy định tại điểm b khoản 1
Điều 28 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP
ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính
phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu
nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
thì đơn khiếu nại đã hết thời hạn, thời
hiệu theo quy định của pháp luật được
xếp lưu đơn.

Theo các quy định nêu trên thì khi
khiếu nại đã hết thời hiệu khiếu nại, cơ
quan có thẩm quyền không được thụ lý
mà xếp lưu đơn. Tuy nhiên, trường hợp
cơ quan, người có thẩm quyền ban hành
văn bản hành chính trả lời cho người
khiếu nại xác định quyết định hành
chính đúng pháp luật; văn bản này bị

khởi kiện thì tùy từng trường hợp cụ thể
mà Tòa án xem xét văn bản đó có phải
là đối tượng khởi kiện của vụ án hành
chính hay không, cụ thể:

+ Trường hợp cơ quan, người có
thẩm quyền ban hành quyết định để giải
quyết khiếu nại thì đây là quyết định
hành chính thuộc đối tượng khởi kiện;
khi giải quyết vụ án hành chính thì Tòa
án phải xem xét tính hợp pháp của cả
quyết định hành chính ban đầu;

+ Trường hợp cơ quan, người có
thẩm quyền ban hành văn bản bằng hình
thức công văn, thông báo,… có nội
dung thể hiện diễn biến việc ra quyết
định hành chính, quá trình xác minh
khiếu nại, từ đó căn cứ các quy định của
pháp luật để ra kết luận đối với việc
khiếu nại thì xác định văn bản hành
chính này là quyết định giải quyết khiếu
nại. Văn bản này có nội dung làm ảnh
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp
của đương sự nên được xác định là đối
tượng khởi kiện vụ án hành chính. Khi
giải quyết vụ án thì Tòa án phải xem xét
tính hợp pháp của quyết định hành chính
ban đầu;

+ Trường hợp cơ quan, người có
thẩm quyền ban hành văn bản  bằng
hình thức công văn, thông báo,… có nội
dung cho rằng việc khiếu nại đã hết thời
hiệu theo quy định của pháp luật thì văn
bản hành chính này không phải là quyết
định giải quyết khiếu nại và không thuộc
đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. n

Bảo đảm cho người bị 
thu hồi đất có cuộc sống,
sinh kế tốt hơn

Nghị quyết 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; 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.

Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu
cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ
tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối
không gian phát triển liên

ngành, liên vùng, các hành lang
kinh tế và các vùng động lực
phát triển của quốc gia; giữ ổn
định 3,5 triệu ha đất trồng lúa;
bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn
định ở mức 42-43%.

Đồng thời, khai hoang, phục
hóa, lấn biển, đưa diện tích đất
chưa sử dụng vào sử dụng; hạn
chế tình trạng suy thoái đất; cải
tạo, phục hồi diện tích đất bị
thoái hóa gắn với bảo vệ môi
trường và phát triển bền vững.

Nghị quyết quy định cụ thể
định hướng, tầm nhìn quy hoạch
sử dụng đất quốc gia đến năm
2050. Theo đó, tài nguyên đất
được sử dụng hiệu quả, đáp ứng
mục tiêu đẩy mạnh toàn diện,
đồng bộ công cuộc đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
thực hiện đột phá chiến lược về

xây dựng hệ thống kết cấu hạ
tầng kinh tế-xã hội đồng bộ và
phát triển đô thị hiện đại, xanh,
văn minh, hoàn thành mục tiêu
trở thành nước phát triển, thu
nhập cao.

Không gian sử dụng đất
được phân bổ dựa trên tiềm
năng của các vùng sinh thái
nông nghiệp, lợi thế hành lang
kinh tế ven biển và 6 vùng kinh
tế-xã hội, bảo đảm cân đối được
yêu cầu an ninh lương thực,
mục tiêu thiên niên kỷ về môi
trường, văn hóa, quốc phòng,
an ninh; bảo đảm cân bằng của
hệ sinh thái tự nhiên.

Nghị quyết đưa ra các nhiệm
vụ và giải pháp cần thực hiện:
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, nhất
là bảo đảm cho người bị thu hồi
đất có cuộc sống, sinh kế tốt hơn,
quan tâm phúc lợi xã hội cho
người chưa đến tuổi lao động,
không còn tuổi lao động và các
đối tượng chính sách, yếu thế
trong xã hội.

Công khai, minh bạch 
quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất 

Nghị quyết đề ra giải pháp
là 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; tăng
cường phân công, phân cấp đi
đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm
soát việc thực hiện thẩm quyền
được phân cấp; quan tâm thu
hút đầu tư, phát triển tăng
nguồn thu cho ngân sách nhà
nước; thúc đẩy phát triển vùng
sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế, xã hội khó khăn.

Đồng thời, hoàn thiện các
quy định để tạo điều kiện thuận
lợi cho người sử dụng đất
chuyển mục đích sử dụng đất để
thực hiện các dự án đầu tư theo
quy hoạch; cho phép linh hoạt
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi trong phạm vi tối đa 300
nghìn ha đất trồng lúa nhưng
không làm thay đổi tính chất,
điều kiện sử dụng đất trồng lúa,
có thể chuyển đổi trở lại trồng
lúa khi cần thiết; hạn chế và

kiểm soát chặt chẽ việc chuyển
đổi đất trồng lúa, nhất là đất
chuyên trồng lúa nước sang đất
phi nông nghiệp, đặc biệt là đất
khu công nghiệp.

Để ứng phó với biển đổi khí
hậu, phục hồi quỹ đất bị suy
thoái, Nghị quyết quy định khai
thác hợp lý, hiệu quả diện tích
đất chưa sử dụng, đất bãi bồi
ven sông, ven biển cho phát
triển rừng, phát triển cây xanh
trong đô thị và khu công
nghiệp; quản lý chặt chẽ rừng
tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng
phòng hộ; thúc đẩy, khuyến
khích phát triển đô thị, khu
công nghiệp, khu chế xuất theo
mô hình tuần hoàn, ít phát thải
khí nhà kính, bảo đảm quỹ đất
cho phát triển các khu xử lý, tái
chế rác thải liên vùng, liên tỉnh.

Lựa chọn các công nghệ tiên
tiến, công nghệ ít phát thải trong
thu hút các dự án có sử dụng đất
với các khu vực nhạy cảm về
môi trường; tăng cường các giải
pháp cải tạo, bảo vệ môi trường
đất, nước và đa dạng sinh học,
đặc biệt đối với đất sản xuất
nông nghiệp bị thoái hóa; ngăn
ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất,
ô nhiễm đất...

Nghị quyết yêu cầu tăng
cường kỷ luật, kỷ cương trong
việc thực hiện quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh
kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử
lý tình trạng lãng phí đất đai,
đất được giao, cho thuê nhưng
chậm đưa vào sử dụng; xử lý
nghiêm các hành vi gây ô
nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái
hóa đất; công khai, minh bạch
quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất theo quy định của pháp luật
bằng các hình thức phù hợp với
từng nhóm đối tượng... P.V

THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
Tại 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, Quốc hội yêu cầu
tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong việc thực
hiện quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất, đẩy mạnh
kiểm tra, thanh tra, giám
sát, xử lý tình trạng lãng
phí đất đai, đất được
giao, cho thuê nhưng
chậm đưa vào sử dụng.

l Ảnh minh họa.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Đất được cấp Sổ đổ 
không đúng nhưng đã
chuyển nhượng cho
người thứ 3 ngay tình
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QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM

NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, TP HCM

Căn cứ Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 71 Bộ luật Dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 55/2021/TLST-DS ngày 9 tháng 3 năm 2021 về việc yêu cầu tuyên bố một

người là đã chết theo đơn yêu cầu của ông Bùi Thanh Vũ, sinh năm 1993; địa chỉ 25/1B ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP
HCM.

QUYẾT ĐỊNH
Thông báo tìm kiếm ông Bùi Văn Nê, sinh ngày 2/2/1953.
Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 25/1B 1B ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM.
Ông Bùi Văn Nê vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1993.
Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Bùi Văn Nê liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn theo địa chỉ 94/7 đường Quang

Trung, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP HCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông
Bùi Văn Nê thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm theo địa chỉ số 14/9
đường Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM và người yêu cầu là ông Bùi Thanh Vũ theo địa chỉ như trên.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong
thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức của ông Bùi Văn Nê thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu
cầu tuyên bố một người là đã chết.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, TP HCM

Nhằm ổn định thị trường thời điểm cuối

năm 2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT)

Thanh Hoá tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá

cả, hàng hóa trên thị trường, tăng cường công

tác trinh sát, nắm bắt nguồn tin, xây dựng

phương án kiểm tra đột xuất.

Thời điểm cuối năm 2021, trước Tết Nguyên
đán Nhâm Dần là thời điểm mà hoạt động hàng
hóa trên thị trường có mức luân chuyển tương
đối lớn do nhu cầu tiêu dùng của người tiêu
dùng tăng cao. Chính vì vậy, hoạt động buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn
biến phức tạp hơn; cùng với đó là các thủ đoạn
hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả ngày càng tinh vi và tiềm ẩn nhiều yếu
tố phức tạp với sự xuất hiện của nhiều phương
thức, thủ đoạn mới. Nhằm bảo vệ người tiêu
dùng được ổn định thị trường thời điểm cuối
năm, Cục QLTT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi
phạm đối với các mặt hàng phục vụ nhu cầu
thiết yếu của người dân trong thời điểm dịch
bệnh và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã
hội của tỉnh Thanh Hoá gặp nhiều khó khăn,
thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-
19, dịch viêm da nổi cục ở trâu bò… Trên địa
bàn tỉnh, dịch bệnh vẫn được kiểm soát chặt
chẽ, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và
phát triển. Tuy nhiên, do tác động của dịch
bệnh Covid-19, giá nguyên vật liệu đầu vào
của một số ngành công nghiệp như: sản xuất,
chế biến thức ăn chăn nuôi; sản xuất thép tăng
cao, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của khu vực doanh nghiệp tiếp tục gặp khó
khăn; nhiều nhóm hàng tiêu thụ chậm. doanh
thu từ các hoạt động thương mại, dịch vụ, du
lịch bị giảm sút. Do nhiều địa phương thực
hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-
19 nên nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu
phục vụ nhu cầu của người dân tăng cao; tuy
nhiên do sự chuẩn bị từ trước nên không xảy
ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa; đẩy giá, ép
giá bán hàng hóa. 

Theo đó, hoạt động gian lận thương mại vẫn
còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực như: khuyến mại,
lợi dụng tâm lý ham rẻ, sính hàng ngoại của
người dân để đánh lừa người tiêu dùng bán
hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất
xứ, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn
thực phẩm; hành vi vi phạm quy định về nhãn
hàng hóa, niêm yết giá… Hoạt động buôn bán
pháo nổ, vật liệu nổ vẫn còn xảy ra với quy mô
nhỏ lẻ vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021; hoạt động buôn bán hàng giả, hàng kém

chất lượng, hàng giả mạo các nhãn hiệu của các
thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Gucci…
vẫn diễn ra khá phức tạp.

Trong quý III năm 2021, Cục QLTT tỉnh Thanh
Hoá kiểm tra 1.840 vụ, xử lý được 1.533 vụ, trong
đó: Xử lý về hàng cấm, hàng nhập lậu 228 vụ,
lĩnh vực giá 425 vụ, vi phạm vệ sinh an toàn
thực phẩm 403 vụ, vi phạm khác trong kinh
doanh 348 vụ. Tổng số tiền thu là 4.613,3 triệu
đồng, trong đó tiền phạt vi phạm hành chính
4.165,4 triệu đồng, tiền bán hàng tịch thu 447,9
triệu đồng, trị giá hàng đã tiêu huỷ 2.509,3 triệu
đồng, trị giá hàng chờ bán, chờ tiêu huỷ 4.026,6
triệu đồng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Cơ quan
Thường trực Ban chỉ đạo 389: Tổng số vụ vi
phạm 3.617 vụ; chuyển khởi tố hình sự 717 vụ;
số vụ xử lý vi phạm hành chính 2.900 vụ; Tổng
số tiền thu 107.439 triệu đồng; trong đó: Phạt vi
phạm hành chính 36.051 triệu đồng; bán hàng
tịch thu 688 triệu đồng; truy thu thuế 70.700

triệu đồng. Trị giá hàng tịch thu, tiêu huỷ 6.610
triệu đồng.

Nhằm ổn định thị trường và bảo đảm
quyền lợi của người tiêu dùng trong thời điểm
cuối năm 2021, Cục QLTT tỉnh sẽ tiếp tục theo
dõi sát diễn biến giá cả, hàng hóa trên thị
trường, tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt
nguồn tin, xây dựng phương án kiểm tra đột
xuất. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị
trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận
chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất,
kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng,
hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ
sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt trong dịp Tết
Nguyên đán tập trung vào các mặt hàng trọng
điểm như: pháo nổ; quần áo, giày dép, lương
thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả,
rượu bia, thuốc lá, xì gà, nước giải khát, động
vật và sản phẩn chế biến từ động vật, hàng
điện tử, điện lạnh; thuốc lá; nhóm hàng dược

phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và vị
thuốc y học cổ truyền…

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với
các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết của người
dân trong thời điểm dịch bệnh và dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đặc biệt trên các
ứng dụng, sàn giao dịch thương mại điện tử,
mạng xã hội (Facebook, Zalo…) ; các kho hàng,
đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển
phát nhanh, logistic. 

Nắm bắt tình hình vi phạm tại các địa bàn
nổi cộm có liên quan đến mặt hàng đường,
phân bón, xăng dầu; tình hình lưu chuyển hàng
hóa tại các kho chứa hàng của các doanh
nghiệp kho vận, doanh nghiệp nhập khẩu hàng
thực phẩm, mỹ phẩm, tân dược; kịp thời phát
hiện doanh nghiệp có dấu hiệu thay đổi thời
hạn sử dụng trên nhãn, bao bì hàng hóa để đưa
ra tiêu thụ trên thị trường.

Chủ động nắm vững diễn biến tình hình
hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách để kịp
thời phát hiện, nhận diện các vấn đề nổi cộm,
các lĩnh vực mặt hàng vi phạm mới nổi để kịp
thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý. Phối hợp chặt
chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng
chức năng có liên quan trong công tác đấu
tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm,
hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng vi
phạm an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh hoạt động
trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, hiệp
hội ngành hàng để công tác kiểm tra, xử lý hàng
giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt
hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin, tăng cường công tác hợp tác
quốc tế trong đấu tranh phòng chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả.

Tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu
thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản
xuất bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất,
thông suốt giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn.
Chủ động có các giải pháp hỗ trợ bảo đảm sản
xuất, cung ứng, lưu thông đối với nhóm hàng
hóa là trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất,
ô xy y tế, phương tiện, dịch vụ phục vụ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.

ĐỨC THỌ - LÊ THƯỜNG

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THANH HÓA:

Tăng cường hoạt động kiểm tra, 
kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2021

THÔNG BÁO
(V/v thành lập Công ty Luật TNHH Vitam)

1. Tên tổ chức hành nghề luật sư: Công ty Luật TNHH VITAM

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Phòng 1603 tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0898080863
3. Lĩnh vực hành nghề của Công ty:

* Tham gia tố tụng
* Tư vấn pháp luật
* Dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật
* Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật
4. Giám đốc Công ty Luật:

Họ và tên: NÔNG THỊ THƠ

Địa chỉ: số nhà 203 đường Thống Nhất, khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 15393/TP/LS-CCHN    Ngày cấp: 18/4/2018
5. Giấy đăng ký hoạt động Công ty Luật:

Giấy đăng ký hoạt động số: 01021931/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp ngày 5/11/2021.
6. Thông tin khác (nếu có);

............................................................................................................................

THÔNG BÁO
Chi cục thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của bà Vũ Thị Thảo, Nơi

ĐKHKTT: TDP 5, TT EaDrăng, huyện EaH’leo; Nơi ở: Thôn 3, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk. Để đảm bảo cho
thi hành Quyết định thi hành án số: 617/QĐ-CCTHADS ngày 17/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện
EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk.

Tài sản cưỡng chế, kê biên gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất  tại thửa đất số 135, tờ bản đồ số 08,
diện tích 500m2; đất đã được UBND huyện EaH’leo cấp GCNQSDĐ  số BX 789974 ngày 25/4/2015 cho bà Vũ Thị
Thảo, địa chỉ thửa đất: Thôn 3, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk.

Nay thông báo cho bà Vũ Thị Thảo được biết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng tải thông tin
này trên báo pháp luật Việt Nam (đăng tin 02 kỳ liên tiếp), yêu cầu bà Vũ Thị Thảo có mặt tại Chi cục thi hành án
dân sự huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk, để giải quyết việc thi hành án. Hết thời hạn nói trên nếu bà Vũ Thị Thảo không
có mặt thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản của ông nói trên để đảm
bảo việc thi hành án. Các quyết định, văn bản tiếp theo về thi hành án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bà
Vũ Thị Thảo, Chi cục thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ thực hiện việc niêm yết công khai theo quy định.

CHI CỤC  THADS HUYỆN EAH’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

THÔNG BÁO
Chi cục thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của bà Đinh Thị Na, địa chỉ:

Thôn 2, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk. Để đảm bảo cho thi hành Quyết định thi hành án số: 775/QĐ-CCTHADS
ngày 05/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk.

Tài sản cưỡng chế, kê biên gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất  tại thửa đất số 66, tờ bản đồ số 37, diện tích
8.566,5m2; đất đã được UBND huyện EaH’leo cấp GCNQSDĐ  số CC 613200 ngày 13/9/2016 cho ông Trần Xuân Hoàng, bà
Đinh Thị Na, địa chỉ thửa đất: Thôn 8, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk.

Nay thông báo cho bà Đinh Thị Na được biết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng tải thông tin này trên Báo
pháp luật Việt Nam (đăng tin 02 kỳ liên tiếp), yêu cầu bà Đinh Thị Na có mặt tại Chi cục thi hành án dân sự huyện EaH’leo, tỉnh Đăk
Lăk, để giải quyết việc thi hành án. Hết thời hạn nói trên nếu bà Đinh Thị Na không có mặt thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện
EaH’leo sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản của ông nói trên để đảm bảo việc thi hành án. Các quyết định, văn bản tiếp theo về thi
hành án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bà Đinh Thị Na, Chi cục thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ thực hiện việc niêm
yết công khai theo quy định.

CHI CỤC  THADS HUYỆN EAH’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK
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THÔNG BÁO
Về việc giao tài sản cho người trúng đấu giá

Căn cứ Quyết định thi hành án số Quyết định thi hành án số 20/QĐ-CCTHA ngày  07/12/2020  của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án
dân sự thành phố Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 02 /QĐ-CCTHADS, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương
Căn cứ vào Thông báo  về việc đấu giá thành số 292/TB-ĐGGK ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Gia Khánh

về việc bán đấu giá thành với giá 1.912.000.000đ ( Một tỷ chín trăm mười hai  triệu đồng ). Người trúng đấu giá là ông Lương Trần Quân, đăng
ký HKTT: 3/195 Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương tiến hành giao tài sản cho người trúng đấu giá 
Thời gian giao tài sản : 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2021
Địa điểm giao tài sản: Số 25, ngõ 2 Trần Thánh Tông, khu 7, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.
Yêu cầu ông Nhữ Văn Đoán và bà Nguyễn Thị Phương Thanh có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để tham gia buổi giao tài sản cho

người trúng đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết
Trước ngày 17 tháng 12 năm 2021 phải tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu quản lý của mình ra khỏi thửa đất thửa số

177, tờ bản đồ số 29, địa chỉ: Khu 7, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương để giao trả nhà- quyền sử dụng đất cho người mua
được tài sản bán đấu giá .

Nếu ông bà không tự nguyện chuyển tài sản,Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương sẽ thuê trông coi bảo quản tài sản và mọi
chi phí ông bà phải chịu. Hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 nếu ông bà không đến nhận tài sản thì Chi cục thi hành án

dân sự thành phố Hải Dương sẽ xử lý số tài sản trên theo quy định của pháp luật.   

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG      

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền

với đất tại thửa đất số 411a, tờ bản đồ số 20, diện tích đất theo giấy chứng
nhận QSDĐ là 90m2, diện tích theo kê biên thực tế là 87 m2 (Diện tích
thực tế kê biên ít hơn diện tích trong giấy CNQSDĐ là 03m2), địa chỉ thửa
đất tại thôn Minh Đức, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số CM932259, số vào sổ CH02085 do
UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 09/02/2018 mang tên bà Mai Thị Thi.

(Chi tiết tài sản đấu giá trong Thông báo đấu giá của Công ty
đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).

Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên: 352.000.000 đồng.
(Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng
đất (nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá
phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên. Trường hợp tài sản đấu
giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng
trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng. 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 70.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí
hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của
Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc.

3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham
gia đấu giá

3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng

ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm

tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo

chứng thực (đối với cá nhân); Đăng ký kinh doanh; quyết định thành
lập, CMND người đại diện phải được photo chứng thực (đối với tổ
chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác
thay mặt mình tham gia đấu giá, văn bản ủy quyền phải được công
chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung

theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường

hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ
quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ
phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ

và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 02/12/2021 đến hết ngày 18/12/2021
(giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và
tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 16/12/2021, ngày
17/12/2021 và ngày 20/12/2021;

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 117002891911
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa
– PGD Cao Thắng;

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 ngày 21/12/2021 . 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh

Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NĂM CHÂU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh  
2. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Thành/Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 - 568A Lê Văn Việt , phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP. Hồ Chí
Minh /284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh.

Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD)– Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

3. Thông tin về khoản nợ đấu giá: 
- Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Ông Lê Hồng Hà tại Ngân hàng NNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 theo Hợp

đồng tín dụng số 6302-LAV-201100568/HĐTD ngày 29/09/2011 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành và Ông Lê Hồng Hà. 
- Giá khởi điểm: 4.707.146.397 VNĐ; Tiền đặt trước: 470.714.639 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ 29/11/2021 đến 01/12/2021 tại Văn phòng giao dịch

Công ty Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh -  N2 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
5. Thời gian địa điểm đấu giá: 14h30 ngày 03/12/2021 tại Văn phòng giao dịch Công ty Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh -  N2 Điện

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. (Đấu giá theo thủ tục rút gọn)
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – N2 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí

Minh – ĐT: 028.6270.4858

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH  

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh  
2. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Thành/Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 - 568A Lê Văn Việt , phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP. Hồ Chí
Minh /284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh.

Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD)– Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

3. Thông tin về khoản nợ đấu giá: 
- Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Ông Đinh Hồng Hải tại Ngân hàng NNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 theo

Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100567/HĐTD ngày 29/09/2011 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành và Ông Đinh
Hồng Hải. 

- Giá khởi điểm: 7.944.109.800 đồng  VNĐ; Tiền đặt trước: 794.410.980  VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ 29/11/2021 đến 01/12/2021 tại Văn phòng giao

dịch Công ty Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh -  N2 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
5. Thời gian địa điểm đấu giá: 13h00 ngày 03/12/2021 tại Văn phòng giao dịch Công ty Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh -  N2

Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. (Đấu giá theo thủ tục rút gọn).
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – N2 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ

Chí Minh – ĐT: 028.6270.4858

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH  

THÔNG BÁO BÁN

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt 
2. Người có TS1: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(BIDV) – Số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. TS2:
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa
nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
TS1: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thanh Hùng tại Chi

nhánh BIDV Vĩnh Long (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm
toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực
hiện giao dịch mua bán nợ. (Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến
ngày 16/06/2021 là 238.719.623.683 đồng, trong đó dư nợ gốc là
143.510.747.661 đồng, dư nợ lãi là 95.208.876.022 đồng).

TS2: Quyền sử dụng 490 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại
thửa đất số: 732, tờ bản đồ số: 24. Địa chỉ: Ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ,
huyện Đức Hòa, Long An. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 490
m2; sử dụng chung: Không m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông
thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước

công nhận QSDĐ. Thửa đất có GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số: BB 624255; số vào sổ cấp GCN: CH00250 do
UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 11/05/2010 cho ông
Phạm Minh Hùng, cập nhật thay đổi chủ sở hữu cho bà Trần Thị Mai
Tiên ngày 07/11/2019.  

- Giá khởi điểm TS1: 126.865.371.932 VNĐ; TS2: 1.174.000.000 VNĐ; 
Tiền đặt trước TS1: 12.686.537.193 VNĐ; TS2: 117.400.000 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong

giờ hành chính, TS1: từ 29/11/2021 đến 03/12/2021 tại VPGD Công
ty Sao Việt và Trung tâm Xử lý nợ BIDV – Tầng 3, số 53 Võ Văn Tần,
P.Tân An, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. TS2: từ 24/11/2021 đến
14/12/2021 tại VPGD Công ty Sao Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

5. Thời gian địa điểm đấu giá TS1: 15h00 ngày 06/12/2021; TS2:
10h00 ngày 17/12/2021 tại Văn phòng giao dịch Công ty Sao Việt -
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Đ/c: N2 Điện Biên Phủ, Phường 25,
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. (Đấu giá theo thủ tục rút gọn).

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi

nhánh TP. Hồ Chí Minh – Đ/c: N2 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình
Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh – ĐT: 028.6270.4858/0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

SAO VIỆT 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, Điều 95 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) ;
Căn cứ Bản án số: 310/2020/DSPT ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Bản án số: 20/2019/DSST ngày 29/8/2019 của

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 128/QĐ-CCTHADS ngày 08/01/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Xét thấy ông Trần Phương Hà có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ông Trần Phương Hà (HKTT: Số 57, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội;

Nơi ở hiện tại: Thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)
Bằng biện pháp kê biên, xử lý tài sản của: ông Trần Phương Hà, bà Trần Thị Thu (HKTT: Số 57, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP

Hà Nội; Nơi ở hiện tại: Thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) và ông Trần Trọng Thắng (Địa chỉ: Số 502 Quang Trung, phường
La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội), bà Ninh Thị Lan (Nơi ĐKHKTT cuối cùng: Số 57, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Tài sản kê biên, xử lý gồm:
Quyền sử dụng đất có diện tích 42,25m² và phần nhà ở nằm trên diện tích 42,25m² đất thuộc thửa đất số 11C, tờ bản đồ số 00 tại khu tái

định cư 4A, phường La Khê (nay là số nhà 502 phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội), theo Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 930409, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-01394 do UBND quận Hà Đông
cấp ngày 29/3/2012 cho anh Trần Phương Hà và chị Trần Thị Thu.

Điều 2. Ông Trần Phương Hà, bà Trần Thị Thu và ông Trần Trọng Thắng, bà Ninh Thị Lan không được chuyển dịch, sang nhượng các tài
sản nêu tại Điều 1 cho đến khi thi hành án xong hoặc có quyết định của cơ quan thi hành án dân sự quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điều 3. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHI CỤC THADS QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án số 128/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành
phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 14/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà
Đông, TP Hà Nội;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với ông Trần Phương Hà, Nơi ở hiện
tại: thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bằng biện pháp kê biên, xử lý tài sản.

Tài sản kê biên, xử lý gồm: 
Quyền sử dụng đất có diện tích 42,25 m2 và phần nhà ở nằm trên diện tích 42,25 m2 thuộc thửa đất số 11C, tờ bản đồ số 00 tại khu tái

định cư 4A, phường La Khê (nay là số nhà 502 phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) theo giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 930409, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-01394 do UBND
quận Hà Đông cấp ngày 29/3/2012 cho ông Trần Phương Hà và bà Trần Thị Thu

Thời gian cưỡng chế: Từ 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2021.
Địa điểm cưỡng chế: tại thửa đất số 11C, tờ bản đồ số 00 tại khu tái định cư 4A, phường La Khê (nay là số nhà 502 phố Quang Trung,

phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).
Dự trù chi phí cưỡng chế người phải thi hành án phải chịu là: 97.290.000 đồng (Chín mươi bẩy triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).  
Yêu cầu ông Trần Trọng Thắng, bà Ninh Thị Lan, anh Trần Phương Hà, chị Trần Thị Thu có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để chứng

kiến việc cưỡng chế thi hành án và thực hiện các quyền của người phải thi hành án: Thỏa thuận về giá tài sản kê biên, tổ chức thẩm định giá,
tổ chức bán đấu giá. Nếu vắng mặt, coi như đã từ bỏ các quyền nêu trên. Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông sẽ tổ chức cưỡng chế và
thẩm định giá, bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này sẽ không được giải quyết.

CHI CỤC THADS QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thái
Nguyên, ủy quyền cho Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi
nhánh Việt Bắc  tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1.Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và thương mại
Thảo Huyền tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi
nhánh Thái Nguyên, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát
sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ (Tổng dư nợ của
Khoản Nợ tạm tính đến ngày 15/07/2021 là:  25,145,897,891 đồng)

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên bao gồm:  (Theo hợp đồng
thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số
01/2016/5944792/HĐBĐ ngày 20/12/2016 ký giữa Công ty CP sản
xuất thép kết cấu và xây dựng Thành Trung với BIDV Thái Nguyên)
tài sản bảo đảm là là trụ sở làm việc của Công ty thành Trung bao
gồm: 01 nhà làm việc 2 tầng diện tích 1 tầng là 330m2, 01 nhà xưởng
khung thép, nhà, đường, sân vườn, cây cảnh, tường bao quanh, công
trình phụ... và toàn bộ các tài sản khác gắn liền với đất,  địa chỉ tại
Km19, QL3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

* Giá khởi điểm: 22.700.000.000,đ (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ
bảy trăm triệu đồng./.) 

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc
chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác
(nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ.

Khách hàng trúng đấu giá phải nộp thuế thu nhập (nếu có) và
các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản,
phí đăng ký và các chi phí khác khi thực hiện mua Khoản Nợ. Việc
mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Tiền đặt trước: 1.135.000.000,đ (Bằng chữ: Một tỷ một trăm
ba mươi lăm triệu đồng./.)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ

- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu
giá theo phương thức trả giá lên

*Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/11/2021 đến
ngày 06/12/2021 (trong giờ hành chính) tại:

- Văn phòng số 17 đường Lương Thế Vinh thành phố Thái
Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

- Trụ sở chính BIDV Thái Nguyên – Phòng QLRR, tầng 6 tòa nhà
BIDV Thái Nguyên, số 653 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

*Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày
29/11/2021 đến ngày 06/12/2021  (trong giờ hành chính) tại: Văn phòng
số 17 đường Lương Thế Vinh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

* Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan:
Từ ngày 03/12/2021đến ngày 06/12/2021   (trong giờ hành chính)
tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái
Nguyên

*Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/12/2021 đến ngày
06/12/2021 (trong giờ hành chính): Khách hàng tham gia đấu giá
nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Thành
An – Chi nhánh Việt Bắc; số: 3901.000.1256535 tại Ngân hàng BIDV
Thái Nguyên. Trừ trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp trước
không chờ đến thời gian quy định. 

*Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày
08/12/2021 tại: địa chỉ số 17 đường Lương Thế Vinh thành phố Thái
Nguyên tỉnh Thái Nguyên.  Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: 0913992049

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

THÀNH AN – CHI NHÁNH VIỆT BẮC

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh An Bình
Người có tài sản: Công ty Cổ phần Dầu khí Mua bán nợ Miền Nam Địa chỉ: Số 06 Đường số 1A, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B,

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 585, tờ bản đồ số 54, địa chỉ: Phường Long Phước, quận 9, thành phố

Hồ Chí Minh; Diện tích: 1054,1 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: đất ở: 1048,3 m2, đất trồng cây lâu năm: 5,8 m2; Thời hạn sử
dụng: đất ở: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 27/04/2069; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1048,3 m2 ; Công nhận QSDĐ
như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 5,8 m2.  Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI
781647; số vào sổ cấp GCN: CH 05766 do UBND quận 9, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/10/2017 cho ông Đặng Quốc Huy, cập nhật thay đổi ngày
05/06/2018 chuyển nhượng cho ông Hoàng Mạnh Cường. Hiện trạng thực tế tài sản trên đất: Đất trống.

Giá khởi điểm: 11.190.000.000 VNĐ. Giá chưa bao gồm thuế phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản. Người
trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ này.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.100.000.000 VNĐ.
Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 06/12/2021 trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp

danh An Bình địa chỉ: Số 5-C4, Lô 2, Khu tái định cư Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc tại địa chỉ: Ô 59, Tập thể
Công ty Bao bì XNK 27/7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 08/12/2021 cho đến khi xác định được người trúng đấu giá .
- Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá: từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 08/12/2021.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiaso5.vn/ hoặc

http://daugiaviet.vn/).
Giờ hành chính của Công ty: Buổi sáng: từ 08h00 đến 12h00; Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00 Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.
Thông tin liên hệ:
P. Nghiệp vụ Công ty đấu giá hợp danh An Bình: Địa chỉ: Số 5-C4, Lô 2, Khu tái định cư Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

Hà Nội. Hotline: 02462950668.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN BÌNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ LẦN 2

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 5)
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB); địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing

Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 10/12/2021 tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành

chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
4. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 72,7 m2 đất và tài sản gắn liền với đất; tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01; địa chỉ: Khu Quang Trung,

phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị (ODT); thời hạn sử
dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: Nhận tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; (nhận quyền sử dụng
đất của ông Bùi Quang Mai). Thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 182327;
số vào sổ cấp GCN: CH 15826 do UBND thị xã Đông Triều cấp ngày 23/7/2015 đứng tên bà Bùi Thị Tuyết. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo
cho khoản vay của bà Bùi Thị Tuyết tại NGân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – VIB Hoàng Thạch theo hợp đồng thế chấp số công chứng
1594.2017/HĐTC, quyển số 04.TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công chứng Lương Thế Tĩnh công chứng ngày 18/7/2017. Tình trạng pháp lý
tài sản: Tài sản thế chấp, bán đấu giá để thu hồi nợ. Tài sản bán theo nguyên hiện trạng.

5. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ thửa đất): Tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01; địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông
Triều, tỉnh Quảng Ninh.

6. Giá khởi điểm lần 5 của tài sản đấu giá là: 812.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười hai triệu đồng chẵn). Giá khởi điểm không có
thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá và chịu mọi chi phí,
thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá. VIB chịu trách nhiệm nộp thuế
TNDN và thuế GTGT (nếu có).

7. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: 81.200.000 đồng/01 hồ sơ; tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000
đồng/01hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp mua hồ sơ và nộp
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 30/11/2021 đến ngày 08/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm; địa chỉ: tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục
vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200266.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUẢNG NINH



18 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vnSố 333 (8.412) Thứ Hai 29/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ  TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong

tổ chức đấu giá công khai tài sản như sau:
TS01: QSDĐ và CTXD trên đất tọa lạc tại thị trấn Bình Phong

Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Thuộc thửa đất số 118, DT 752
m2 (theo trích đo), đất NTS; Thuộc thửa đất số 120, DT 653 m2 (theo
trích đo), đất BHK; Thuộc thửa đất số 122, DT 45 m2, đất NTS; Thuộc
thửa đất số 123, DT 325 m2, đất NTS; Thuộc thửa đất số 2483, DT 45
m2, đất LUC;Thuộc thửa đất số 2484, DT 90 m2, đất PNK; Thuộc thửa
đất số 121, DT 168 m2, đất ONT, các thửa cùng tờ bản đồ số 10; CTXD
trên đất: Nhà chính DT 63,44 m2, hành lang DT 20m2,…Nhà phụ DT
30 m2, hành lang DT 20m2,…Mái che DT 28,2 m2,….Nhà vệ sinh DT
7,04 m2,…GKĐ:  900.000.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS02: Khu 08: QSDĐ tọa lạc tại ấp Sồ Đô, xã Thạnh Hưng, thị xã
Kiến Tường, tỉnh Long An. Thuộc thửa số 412, DT 488 m2, đất BHK,
tờ bản đồ số 03; Khối lượng đất san lấp nâng nền 976 m3,... GKĐ:
498.248.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS03: Khu 09: QSDĐ tọa lạc tại ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng,
thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thuộc thửa số 1717, DT 3.241 m2,
đất RSX, tờ bản đồ số 05;...GKĐ: 148.440.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS04: Hai lô tài sản được đặt tại Công ty TNHH Avvio Việt Nam,
địa chỉ : đường số 03, Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2,
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lô 01 : Dây chuyền
máy móc thiết bị gồm: Máy khâu – Sewing machine, máy ráp móc
áo ngực – Eye swing machine, máy làm móc áo ngực – Hook swing
machine, máy khâu tự động – Start sewing machine, máy ép nhiệt –
Drier machine, máy làm bầu áo ngực – Rolling machine , máy nén
khí,… GKĐ lô 01: 1.520.511.750 đ. Đặt trước 20%. Lô 02  : Vải cây
(cuộn) loại lớn: 468 cây; Vải cây (cuộn) loại nhỏ: 410 cây; Bao nguyên
liệu: 18 bao (mỗi bao ≈ 40 kg); Cuộn nguyên liệu: 20 cuộn (mỗi cuộn
≈ 35kg); Thùng nguyên liệu: 1076 thùng. GKĐ: 33.068 đồng/kg. Đặt
trước: 18.000.000 đ. 

TS05: QSDĐ và cây trồng trên đất tọa lạc tại xã Tuyên Bình Tây,
huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Thuộc thửa số 455, DT 2.843 m2 ,
đất LUC, thuộc thửa số 776, DT 22.162 m2 , đất RSX ( thực tế là đất
lúa),cùng  tờ bản đồ số  03; Cây trồng trên đất: 10 cây tràm. GKĐ:
2.151.230.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS06: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất tọa lạc tại Khu phố 1,
thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thuộc thửa đất
số 407, DT 1.400 m2, đất RSX, tờ bản đồ số 05; thuộc thửa đất số 415,
DT 772 m2, đất RSX; thuộc thửa đất số 728, DT 147 m2, đất RSX; thuộc
thửa đất số 422, DT 249 m2, đất ODT,  các thửa cùng tờ bản đồ số
05a; CTXD trên đất: đài nước kết cấu làm bằng cột BTCT đứng cao

6m, chiều ngang 2,5m, chiều dài 2,5m, sàn bê tông cốt thép, không
bồn chứa, không máy bơm,..Cây trồng trên đất:mít, xoài,…. GKĐ:
3.053.538.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS07: Đấu giá cho thuê QSDĐ 02 lô tọa lạc tại thị trấn Bình
Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Lô 05 số thửa 529, DT
22.770 m2; lô 07 số thửa 525 DT 20.874 m2, cùng tờ bản đồ số 07,
đất LUC. GKĐ lô 05: 27.324.000 đ/1 năm; GKĐ lô 07: 25.048.800 đ/1
năm. Đặt trước 20% GKĐ/ lô.

TS01 : Người có TS: Chấp hành viên thuộc đơn vị Chi cục thi
hành án dân sự huyện Mộc Hóa.

TS 02, 03: Người có TS: Chấp hành viên thuộc đơn vị Chi cục
thi hành án dân sự Thị xã Kiến Tường. 

TS 04: Người có TS: Chấp hành viên thuộc đơn vị Chi cục thi
hành án dân sự huyện Đức Hòa.  

TS 05: Người có TS: Chấp hành viên thuộc đơn vị Chi cục thi
hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng.  

TS 06: Người có TS: Chấp hành viên thuộc đơn vị Chi cục thi
hành án dân sự huyện Thạnh Hóa.

TS 07: Người có TS: UBND xã Bình Phong Thạnh
TS 01,02, 03: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ trong giờ hành

chính: Từ ngày 12/11/2021 đến 16h00 ngày 20/12/2021. Nộp tiền đặt
trước trong giờ hành chính: Từ ngày 20/12/2021 đến 16h00 ngày
22/12/2021. Tổ chức đấu giá: ngày 23/12/2021. 

TS 04: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá
trong giờ hành chính: Từ ngày 26/11/2021 đến 16h00 ngày
20/12/2021. Nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày
20/12/2021 đến 16h00 ngày 22/12/2021. Đấu giá: ngày 23/12/2021.

TS 05,06: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá
và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 24/11/2021 (đối
với TS 06), từ ngày 25/11/2021 (đối với TS 05) đến 16h00 ngày
30/12/2021. Nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày
30/12/2021 đến 16h00 ngày 04/01/2022. Đấu giá: ngày 05/01/2022. 

TS 07: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá trong
giờ hành chính: Từ ngày 29/11/2021 đến 16h00 ngày 14/12/2021.
Nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 14/12/2021 đến
16h00 ngày 16/12/2021. Đấu giá: ngày 17/12/2021. 

TS 1, 2, 3,7:  Phương thức trả giá lên, hình thức đấu giá trực tiếp
bằng lời nói tại cuộc đấu giá. TS 4,5,6: Phương thức trả giá lên, Đấu
giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá.

Địa điểm đăng ký, địa điểm tổ chức đấu giá: Số 276 Quốc Lộ
62, p.2, Tp.Tân An, Long An. Riêng đối với tài sản 07: Địa điểm đăng
ký TS 07: Tại UBND thị trấn Bình Phong Thạnh hoặc tại trụ sở công ty.
Địa điểm tổ chức đấu giá TS07: tại hội trường UBND thị trấn Bình
Phong Thạnh. Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Công ty
Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, (Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An,
Long An. Điện thoại: 0272.3 581.359).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TIÊN PHONG 

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Kính gửi: Bà Lê Thị Dung, địa chỉ: Khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh đang tổ chức thi hành các Bản án số 140/2018/DS-ST ngày 19/6/2018; Bản án số 166/2018/DS-ST

ngày 19/7/2018 và Bản án số 148/2017/DS-ST ngày 05/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh thì bà Lê Thị Dung có nghĩa vụ:
1/ Thi hành án cho ông Phan Văn Thảo số tiền 146.310.000đ (Một trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm mười ngàn đồng) và lãi phát sinh do

chậm thi hành án.
2/ Thi hành án cho ông Nguyễn Thành Trung số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) và lãi phát sinh do chậm thi hành án.
3/ Thi hành án cho bà Võ Thị Kiều Oanh số tiền 118.000.000đ (Một trăm mười tám triệu đồng) và lãi phát sinh do chậm thi hành án.
4/ Nộp án phí dân sự sơ thẩm đối với các bản án nêu trên số tiền 15.215.500đ (Mười lăm triệu hai trăm mười lăm ngàn năm trăm đồng).
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh Thông báo cho Lê Thị Dung được biết. Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận

Thông báo hoặc Thông báo được tống đạt hợp lệ, bà Dung có trách nhiệm thi hành dứt điểm các khoản tiền nêu trên. Nếu hết thời gian thông báo
bà Dung không thực hiện. Chi cục Thi hành án tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản của bà Dung là quyền sử dụng đất thửa số 382, tờ bản đồ số 18,
loại đất LN/K, diện tích 105m2, đất tọa lạc tại: Khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, để thẩm định giá và bán đấu giá thu tiền thi
hành án theo quy định. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản bà Dung hoàn toàn phải chịu.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh thông báo cho bà Dung được biết.

CHI CỤC THADS TP VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 10)
1. Người có tài sản đấu giá & tổ chức đấu giá: Công ty Quản lý tài sản (VAMC), 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá: Là các tài sản bảo đảm của bên thứ ba bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang, VAMC đã mua

nợ từ Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt theo Hợp đồng mua bán nợ số 6808/2018/HĐMBN/VAMC – AGRIBANK.CNLTK ngày 28/12/2018. Chi
tiết tài sản:

a) Tài sản 1: Là 15 QSDĐ trồng cây lâu năm có tổng diện tích 48.687m2 tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. HCM .
b) Tài sản 2: Là 10 QSDĐ đất trồng lúa có tổng diện tích 2.804m2 tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. HCM.
3. Giá khởi điểm: Tài sản 1: 209.248.114.000 đồng; Tài sản 2: 10.082.972.000 đồng.  
4. Tiền đặt trước: Tài sản 1: 20.000.000.000 đồng; Tài sản 2: 1.000.000.000 đồng.
5. Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 15/12/2021 (mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được mua

01 bộ hồ sơ); Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Tại trụ sở VAMC và VAMC Chi nhánh HCM hoặc qua đường bưu chính (VAMC chỉ nhận hồ sơ đăng
ký tham gia đấu giá trong ngày làm việc, giờ hành chính theo thời hạn đã thông báo).

6. Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 15/12/2021; Xem tài sản: Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 16/12/2021.
7. Tiền đặt trước: Từ ngày 15/12/2021 đến trước 16h00 ngày 17/12/2021.
8. Tổ chức đấu giá: Tài sản 1 (bắt đầu 14h00 kết thúc 14h30); Tài sản 2 (bắt đầu 14h30 kết thúc 15h00). Hình thức đấu giá trực tuyến trên

website: https://lacvietaution.vn. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc): Điện thoại: 024.39352862; Email:
bdgts@sbvamc.vn.

CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN (VAMC)

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 Muel
Niê, địa chỉ thửa đất: Buôn Pheo (thôn 2), xã Ea Drông, thị xã Buôn
Hồ, tỉnh Đắk Lắk. TS như sau:

QSD thuộc thửa số 26, tờ bản đồ số 10, diện tích 19.560 m² (đất
CLN). Đất được Ủy ban nhân dân huyện Krông Buk (nay là thị xã Buôn
Hồ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 029316. 

T/s trên đất: 1980 cây cà phê, 202 cây hồ tiêu,…
4. Giá khởi điểm: 
GKĐ: 988.715.000 đồng; Tiền đặt trước: 148.300.000 đồng;
Thời gian nộp tiền đặt trước: vào các ngày 21.22.23/12/2021

(trong giờ hành chính).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia

đấu giá: từ ngày 24/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2021;
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 21/12/2021 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: 08 giờ 00 phút
ngày 24/12/2021 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

THÔNG BÁO
Về việc khảo sát tài sản của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng bất động sản Hưng Thịnh
Căn cứ các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Long An, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, gồm: Bản án số:

310/2019/DS-PT ngày 14 tháng 11 năm 2019; Bản án số: 25/2020/DSST ngày 17 tháng 4 năm 2020; Quyết định số: 05/2020/QĐST-
DS ngày 27 tháng 2 năm 2020,...

Căn cứ các Quyết định thi hành án của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, gồm:
Quyết định thi hành án số:1861,1862, 1863/CCTHADS ngày 03 tháng  4  năm 2020, ...
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa sẽ tiến hành khảo sát dự án khu dân cư của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng bất

động sản Hưng Thịnh, địa chỉ: ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Thời gian khảo sát: 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 12 năm 2021.
Địa điểm khảo sát tại các đất thửa số: 226, 239, 241, 401, cùng tờ bản đồ số 19, tọa lạc tại: ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Dự trù chi phí khảo sát quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng bất động sản Hưng Thịnh phải chịu là:

36.850.000đ. (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).
Yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng bất động sản Hưng Thịnh có mặt tại địa điểm nêu

trên. Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng thì mọi khiếu nại về sau không được giải quyết./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An

thông báo đấu giá tài sản lần 11 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN

HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12 số 263 Cầu Giấy, phường Dich Vọng, quận Cầu

Giấy, TP.Hà Nội
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Hệ thống đồng bộ dây chuyền sản xuất

giấy và bao bì, bao gồm:
+ 01 giàn máy seo giấy Krap, xuất xứ Trung Quốc (Khổ giấy 2,5m).
+ 01 Nồi hơi 8 tấn/giờ chạy ghi xích (đồng bộ), xuất xứ Trung Quốc.
+ 01 dây chuyền + 9 thiết bị xử lý bột, sản xuất năm 2008, xuất

xứ Trung Quốc.
(chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

* Giá khởi điểm: 6.082.151.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, không
trăm tám mươi hai triệu, một trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

* Tiền đặt trước: 609.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm linh

chín triệu đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia

đấu giá: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 10/12/2021 (trong giờ hành
chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An –
Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu,
quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 08/12/2021 đến
ngày 10/12/2021 (trong giờ hành chính):  Khách hàng tham gia đấu
giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Cơ sở sản xuất của Công ty
Sản xuất Giấy và Bao bì Phương Đông, Cụm Công nghiệp Phú Lâm,
thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/12/2021
đến ngày 10/12/2021 

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút
ngày 13/12/2021 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh
Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá
Hợp danh Thành An – Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu
Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  ĐT:  0386131313.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
THÀNH AN

THÔNG BÁO
Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình đang tổ chức thi hành:
1/ Bản án số 157/2021/HSST ngày 24/6/2021 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét xử đối với Trần Văn Huy, sinh năm 1984, địa chỉ: xóm

15, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;  về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c  khoản 1 Điều 249 Bộ
luật hình sự năm 2015. Quyết định bản án tuyên:..” Giao 01 xe máy Honda Wave S màu đỏ, số máy: JC 43E1424483, số khung C4312AY173450,
BKS: 18X1-5044 đã qua sử dụng cho cơ quan thi hành án dân sự quận Ba Đình quản lý trong thời gian 01 năm kể từ ngày 6/3/2021. Trường hợp
hết thời hạn trên mà không tìm được chủ sở hữu hợp pháp để trao trả chiếc xe tịch thu xung quỹ Nhà nước  … .”

2/  Bản án số 206/2021/HSST ngày 25/9/2021 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét xử đối với Nguyễn Văn Hương (Hưng), sinh năm 1973, HKTT
và nơi ở: Cụm 2 Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội ;  về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c  khoản 1 Điều 249 Bộ
luật hình sự năm 2015. Quyết định bản án tuyên:..” Giao 01 xe máy kiểu dáng Dream BKS: 89H9-5982, số khung 007269, số máy 007269 thu giữ của bị
cáo chưa xác định được chủ sở hữu giao cho cơ quan thi hành án dân sự quận Ba Đình quản lý trong thời gian 01 năm kể từ ngày 2/8/2021. Trường hợp
hết thời hạn trên mà không tìm được chủ sở hữu hợp pháp để trao trả chiếc xe tịch thu xung quỹ Nhà nước  … .”

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình thông báo, ai là chủ sở hữu xe máy nêu trên đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP
Hà Nội, địa chỉ: số 2 B ngách 6/9 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội gặp Chấp hành viên: Trần Thị Bích Ngọc  để nhận
tài sản (mang theo CMTND/căn cước công dân+ Giấy đăng ký xe máy… và các tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu xe máy). Điện thoại:
02438232024.

Trong  thời hạn 01 năm  kể từ ngày tuyên theo Quyết định Bản án, nếu không có người  nhận, thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba

Đình sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS QUẬN BA ĐÌNH, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá động sản là tài sản phát mại thu

hồi nợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn thương tín – chi nhánh Hải Dương, cụ thể:
1. Xe sơ mi rơ mooc tải (chở container), BKS: 34R-026.27; Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/hồ sơ;  
2. Xe sơ mi rơ mooc tải (chở container), BKS: 34R-027.15; Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/hồ sơ;  
3. Xe sơ mi rơ mooc tải (chở container), BKS: 34R-027.99; Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/hồ sơ;  
4. Xe ô tô đầu kéo, BKS: 34C-274.14; Giá khởi điểm: 950.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/hồ sơ;  
5. Xe ô tô đầu kéo, BKS: 34C-273.75; Giá khởi điểm: 950.000.000 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 2.12.2021

đến 16 giờ 00 ngày 13.12.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày 9.12.2021 đến 16 giờ 30 ngày 13.12.2021.
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 14.12.2021 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
V/v xác định, phân chia, xử lý quyền sử

dụng đất chung của hộ gia đình
Căn cứ Điều 74 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung

năm 2014;
Căn cứ điểm c, Điều 24 Nghị định 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;

Căn cứ Quyết định số 94/2018/QĐST-DS ngày 11 tháng 10 năm
2018 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 335/QĐ-CCTHADS ngày 13
tháng 11 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Sa Đéc.

Theo quyết định trên thì ông Phạm Văn Hoàng và bà Trần Thị
Lệ Hà, cùng trú tại ấp Tân Thuận, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh
Đồng Tháp phải thi hành khoản trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Châu Thành số
tiền 155.406.694 đồng và lãi theo hợp đồng tín dụng số
6503LAV201202401 ngày 27/4/2012.

Qua xác minh được biết:
- Quyền sử dụng đất tại thửa 23, tờ bản đồ số 21 tọa lạc tại xã Tân

Phú huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp số vào sổ H01642 do UBND
huyện Châu Thành cấp ngày 16 tháng 8 năm 2007 cho hộ ông Phạm
Văn Hoàng đứng tên và tại thời điểm được Nhà nước cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất hộ ông Phạm Văn Hoàng có 11 (mười một)
thành viên gồm: ông Phạm Văn Hoàng sinh năm 1965 (chủ hộ); bà Phan
Thị Thêm sinh năm 1928 (mẹ); bà Phạm Thị Nhi sinh 1961 (chị); bà Phạm
Thị Hiệp sinh 1966 (em); bà Phạm Đặng Bé Hồng Châm sinh năm 2006
(cháu), bà Đặng Bé Hạnh sinh năm 1982 (dâu), ông Phạm Thanh Nhả
sinh năm 1985 (con), ông Hà Chí Phú sinh năm 1991 (cháu), bà Trần Thị
Lệ Hà sinh năm 1965 (vợ), bà Phạm Thị Tuyết Trinh sinh năm 1987 (con)
và ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1971 (cháu).

- Nguồn gốc quyền sử dụng đất nêu trên là do ông Phạm Văn
Hoàng nhận chuyển nhượng năm 2004. Tuy nhiên, Quyết định cấp giấy
chứng nhận QSDĐ do UBND Huyện cấp cho hộ ông Phạm Văn Hoàng. 

Từ những căn cứ trên và căn cứ Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình
năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng, Chấp hành viên Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành xác định quyền sử dụng đất
tại thửa 23, tờ bản đồ số 21 tọa lạc tại xã Tân Phú huyện Châu Thành, tỉnh
Đồng Tháp là của ông Phạm Văn Hoàng và bà  Trần Thị Lệ Hà. 

Nếu các thành viên trong hộ gia đình hộ ông Phạm Văn Hoàng
không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có quyền yêu
cầu Toà án phân chia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được
thông báo hợp lệ. 

Hết thời hạn này mà không có người khởi kiện thì Chấp hành
viên tiến hành kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất nêu trên
để thi hành án.

CHI CỤC THADS TP CHÂU THÀNH,
TỈNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá,

bán đấu giá tài sản
Căn cứ Quyết định thi hành án số 56/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân

sự huyện Củ Chi;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi sẽ tiến hành cưỡng chế đối với Bà Võ Thị Thu Thảo, địa chỉ thường trú: 196/1 Lê Quang Định,

Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; địa chỉ tạm trú: 220/222D đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất có diện tích 2988.4m2 thuộc thửa đất số 10, 11, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại xã

Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh theo Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đo đạc Xây dựng Hương Thịnh Phát
lập ngày 03/7/2020 và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi duyệt ngày 18/8/2020. (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số Y 991595 do UBND huyện Củ Chi cấp cho bà Võ Thị Thu Thảo vào ngày 15/11/2004 có diện tích 3.000m2).

Thời gian cưỡng chế: 8 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2021.
Địa điểm cưỡng chế: Thửa đất số 10, 11, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
Dự trù chi phí cưỡng chế bà Võ Thị Thu Thảo phải chịu là: 29.000.000đ (Hai mươi chín triệu đồng). Chi phí bán đấu giá, giao tài sản và các

chi phí phát sinh khác được quyết toán theo chứng từ, hóa đơn thực tế.
Yêu cầu bà Võ Thị Thu Thảo có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để thực hiện quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc cưỡng chế, kê biên

tài sản, thỏa thuận giá tài sản hoặc thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản theo quy định. Nếu tại buổi cưỡng chế bà
Thảo không có mặt để thực hiện việc thỏa thuận giá, không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá và bán đấu giá tài sản kê biên, thì Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi sẽ lựa chọn tổ chức thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. Mọi thắc
mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

CHI CỤC THADS HUYỆN CỦ CHI, TP HỒ CHÍ MINH                

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 Sơmi rơ moóc xi

téc chở xi măng rời, là tài sản phát mại thu hồi nợ của Agribank chi nhánh huyện Cẩm Giàng: 
- Giá khởi điểm: 293.800.000 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 29.11.2021

đến 16 giờ 00 ngày 1.12.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày 1.12.2021 đến 16 giờ 30 ngày 2.12.2021.
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 3.12.2021 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 
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MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                    Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

lPhó Tổng Biên tập:
TRẦN ĐỨC VINH (Thường trực)
TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

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

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức
đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại đô thị dự án hạ
tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện
Kim Bôi (Sau hai lần bán không thành Đợt 1) do Trung
tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa

Bình, tỉnh Hòa Bình.
1.3. VP công ty: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng

Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: TTPTQĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

tỉnh Hòa Bình;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 391, Đường Trần Hưng Đạo, phường

Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Vị trí, địa điểm của

tài sản: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Nhóm, loại, diện
tích đất: Nhóm đất: Phi nông nghiệp; Loại đất: Đất ở tại đô thị; Tổng
diện tích đất:  4.565,7  m2; Số lượng tài sản: Quyền sử dụng 22 thửa
đất ở.  Địa điểm tài sản: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 47.731.874.000 đồng. 
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khi mua hồ sơ tham gia đấu

giá được Công ty ĐG hợp danh Hòa Bình Xanh hướng dẫn cụ thể.
6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có

đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được
đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm
theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh
Hòa Bình Xanh.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
8.  Tổ chức xem tài sản: 
8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày

26/11/2021 đến ngày 13/12/2021; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp
danh Hòa Bình Xanh;

8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/12/2021 đến
ngày 14/12/2021; Địa điểm: Tại khu đất đấu giá  thị trấn Bo, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá,
nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

9.1. Thời gian và địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày

24/11/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 14/12/2021.
- Địa điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Văn phòng Công ty

Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản,
phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

9.2. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 
-  Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày

24/11/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 14/12/2021;
-  Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Văn phòng

Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc
Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

9.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ
sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

10. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá:
Khi mua hồ sơ tham gia đấu giá được Công ty ĐG hợp danh Hòa Bình
Xanh hướng dẫn cụ thể.

11. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
11.1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 17/12/2021.
11.2. Địa điểm: Tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh

Hòa Bình. (Nếu có thay đổi địa điểm công bố giá thì Công ty sẽ thông
báo trực tiếp cho khách hàng trước 01 ngày). 

12. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
- VP Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường

Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- TTPTQĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình: Số
391, Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HÒA BÌNH XANH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO
1. Đơn vị tổ chức  đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh DVL
Trụ sở: Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, Trung

Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
2. Đơn vị có tài sản: Công ty cổ phần vận tải thương mại VEAM
Địa chỉ: Số 2 Triệu Quốc Đạt, phường Trần Hưng Đạo, quận

Hoàn Kiếm, tp Hà Nội
TS 1: Xe Toyota Camry - BKS:29A-951.87 (đã qua sử dụng).
TS 2: Xe ô tô đầu kéo FAW - BKS:30Y – 7502 (đã qua sử dụng).
TS 3: Xe ô tô tải VEAM BULL 2.5 - BKS:29C-104.07
Và xe ô tô tải VEAM BULL 2.5 - BKS:29C-022.79 (đã qua sử dụng).
Giá giá khởi điểm
- TS1: 112.649.719 đồng
- TS2: 53.700.000 đồng
- TS 3 : 99.510.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 

-TS1: 22.500.000 đồng; Tiền hồ sơ: 200.000 đồng
-TS2: 10.700.000 đồng; Tiền hồ sơ: 150.000 đồng
- TS3: 19.900.000 đồng; Tiền hồ sơ: 150.000 đông
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức trả giá lên.
4.Bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày

06/12/2021 tại Trụ sở Công ty. 
5. Xem tài sản: Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 03/12/2021 tại

nơi có tài sản.
6. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/12/2021 đến ngày

07/12/2021 theo hướng dẫn trong Quy chế  đấu giá.
7.  Thời gian, địa điểm phát và nhận phiếu trả giá: Từ

ngày 29/11/2021 đến 17h00 ngày 07/12/202. tại trụ sở công
ty.

8. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá : TS1: 14h00; TS2:
15h00; TS3: 16h00 ngày 08/12/2021 tại trụ sở Công ty.      

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia thông báo bán đấu giá số 43/2021/ĐG/S1QG
Tài sản bán đấu giá: 
Tên xe: Toyota Hiace 16 chỗ, màu sơn: xanh; 
Sản xuất năm 2000 tại Việt Nam.
Biển đăng ký: 80A-021.54 do Cục cảnh sát giao thông - Bộ Công an cấp ngày 03/09/2014 
Niên hạn sử dụng: 2020; 
Số khung: ZH1149006650 
Số máy: 1RZ2435668 
Tên đăng ký: TTKTPT-ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM, đăng ký lần đầu ngày 08/12/2000.
Giá Khởi điểm của tài sản: 30.775.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng); 
Người có tài sản bán đấu giá: Là tài sản thanh lý của Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh truyền hình.
Thời gian mua và nộp hồ sơ: từ ngày 23/11/2021 đến hết ngày 07/12/2021 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ);
Ngày xem tài sản: ngày 25/11/2021 và ngày 26/11/2021 (trong giờ hành chính);(khách hàng tự chịu mọi chi phí đi xem tài sản)
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 07, 08, 09/12/2021 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ);
Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá: Các ngày 07, 08, 09/12/2021 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ); (Khi khách

hàng đã nộp đủ hồ sơ và tiền đặt cọc tham gia đấu giá sẽ được cấp phiếu trả giá tại: Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-
VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội);

Phiếu trả giá được chuyển đến sau 17h00’ ngày 09/12/2021 thì coi như không hợp lệ.
Số tiền mua hồ sơ: 100.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)
Địa điểm xem và bàn giao tài sản: Đài phát sóng Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Số tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá là: 6.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu triệu đồng); được chuyển vào tài khoản số:

12910000234666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu
giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h30’ ngày 10/12/2021;
Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
Bước giá: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng);
Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng 4009, tòa nhà B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai. TP Hà Nội hoặc địa

điểm khác, tùy thuộc vào số lượng khách hàng tham gia đấu giá.
Chi tiết liên hệ: Địa chỉ: Phòng 4009, tòa nhà B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai. TP Hà Nội. Điện thoại:

02466850279.        
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 QUỐC GIA

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án đối với vợ chồng ông Đặng Thanh Đồng và bà Hồ Thị Lệ Hoan

Căn cứ Bản án số 21/2021/DSPT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 209/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 6 năm 2021, Quyết định thi hành án số 76/QĐ-CCTHADS

ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh, tỉnh phú Yên;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh thông báo:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo trên Báo Pháp luật Việt Nam, vợ chồng ông Đặng Thanh Đồng sinh, năm 1982

và bà Hồ Thị Lệ Hoan, sinh năm 1984, có địa chỉ thường trú tại Buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên và những người có
liên quan, phải có mặt trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh để giải quyết việc thi hành án. Trường hợp
vắng mặt Chấp hành viên sẽ tổ chức kê biên quyền sử dụng đất số 11, tờ bản đồ số 41, diện tích 22.395,8 m2; thửa số 05, tờ bản đồ
số 92, diện tích 26.246 m2, đều tọa lạc tại Buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, để thẩm định giá và bán đấu giá theo
quy định của pháp luật.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh Thông báo để vợ chồng ông Đặng Thanh Đồng, bà Hồ Thị Lệ Hoan, những người
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được biết và thực hiện./.

CHI CỤC THAS HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN          

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự 2008(Được sửa đổi,
bổ sung năm 2014;

Căn cứ Bản án, Quyết định số 13/2013/KDTM-PT ngày 13;14
tháng 6 năm 2013 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Bản án, Quyết định số 02/2013/KDTM-PT ngày 21 tháng
2 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 415/QĐ-CCTHADS ngày 22
tháng 3 năm 2018 của Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long
An;

Căn cứ quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS
ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Thạnh Hóa;

Căn cứ kết quả chứng thư thẩm định giá số 404.2021.VT.HS
ngày 17/5/2021 của  Công Ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín.

Căn cứ Công văn số: 212414/CV.VIETTIN JSC ngày 28/06/2021
của công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín về việc sử đổi bổ sung
kết quả thẩm định giá.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức bán đấu
giá các tài

1. Thửa đất số 728, tờ bản đồ số 5a, diện tích 147 m2, loại đất RSX.
2. Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.400 m2, loại đất RSX. 
3. Thửa đất số 415, tờ bản đồ số 5a, diện tích 772 m2, loại đất RSX. 
4. Thửa đất số 422, tờ bản đồ số 5a, diện tích 249 m2, loại đất

ODT. Các thửa đất trên đều tọa lạc tại khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa,
huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số BX 739612, BX 739613, BX 739614, BX 739615 được UBND
huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An Cấp ngày 09/12/2014. Giấy chứng
nhận QSDĐ do bà Nguyễn Thị Huyền Thanh đứng tên quyền sử
dụng). Tổng giá trị quyền sử dụng đất là: 3.044.352.000 đ (Ba tỷ
không trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi ngàn). 

- Công trình xây dựng trên đất gồm:

5. Đài nước kết cấu làm bằng cột bê tông cốt thép đứng cao
6m, chiều ngang 2,5m, sàn bê tông cốt thép 2,5m x2,5m x 0,1m =
0,6m3. Chất lượng còn lại: 30%. Tổng giá trị công trình xây dựng trên
đất là: 2.525.700 đ

- Cây trồng trên đất:
6. Cây xoài 10 cây, loại D.
7. Cây Mít 06 cây, loại D.
-Tổng giá trị cây trồng trên đất là: 6.660.000đ 
Tổng giá trị quyền sử dụng đất, công trình và cây trông trên

đất là: 3.053.538.000 đ (Ba tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, năm
trăm ba mươi tám ngàn đồng) 

- Giá khởi điểm là: 3.053.538.000 đ (Ba tỷ, không trăm năm
mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tám ngàn đồng)

- Thời gian bán đấu giá: ngày 05 tháng 01 năm 2022( Dự kiến
09h00).

Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, TP Tân An,
tỉnh Long An.

- Tiền đặt trước (20%): 610.707.600 đồng( Sáu trăm mười triệu,
bảy trăm lẻ bảy ngàn, sáu trăm đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ( Năm trăm ngàn đồng)/ 01 hồ sơ
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: Từ ngày

24/11/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021. Tại nơi tọa lạc tài sản: khu
phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Thời gian đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu
trả giá: Từ ngày 24/11/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021.

Ghi chú: Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham
gia đấu giá trừ ngày nghỉ, lễ, tết.

Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Địa chỉ: khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh
Long An điện thoại: 0723 857156

CHI CỤC THADS HUYỆN 
THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN 

THÔNG BÁO
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu.
Trụ sở: tầng 1, số 15, ngõ 62 phố Đại La, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
Phòng đấu giá của công ty: Phòng 236, tầng 02, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá là: Căn hộ chung cư số 2611 thuộc nhà chung cư CT4C - Khu nhà ở Xa La, , phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội; diện tích

69,5m2 theo GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất số BY 193555; số vào sổ cấp GCN: CS 01998 do Sở TN&MT Tp.Hà Nội cấp ngày
03/02/2015 đã đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Văn Quân ngày 10/02/2015.

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Bản Việt. ĐC: Tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Quận 3, TP.HCM 
4. Giá khởi điểm: 923.257.500 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, LPTB nhà đất và các chi phí khác. Người mua được tài sản đấu

giá tự làm các thủ tục chuyển QSH SD và phải chịu nộp các các loại thuế, LPTB nhà đất và các khoản phí khác cho Nhà nước.
5. Thời gian xem tài sản: ngày 06/12/2021 và ngày 07/12/2021 tại địa chỉ của tài sản nêu trên.
6. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16h30’ ngày 17/12/2021

tại Phòng đấu giá của Công ty (giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 15/12/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 17/12/2021 theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá

của Công ty. Tiền đặt trước: 184.651.500 đồng. 
8. Đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức/cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá tại Phòng đấu giá

của Công ty.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 09h30’ phút ngày 20/12/2021 tại Phòng đấu giá của Công ty. Địa chỉ: Căn hộ số 236, tầng 02,

tòa nhà HH1C Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.
10. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên..
Liên hệ: Phòng đấu giá của Công ty. ĐT: 02466624364.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN CẦU

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 40/2021
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, địa

chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, SĐT: 0932.631.336
(Gọi tắt là Công ty)

2. Người có tài sản: Trung tâm Cung ứng vật tư - Chi nhánh Tập
đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông Thành phố Hồ Chí
Minh; địa chỉ: Số 12/1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận
I, TP.Hồ Chí Minh. (Gọi tắt là: Trung tâm Cung ứng vật tư)

3. Thời gian đấu giá: + LÔ1CTRA: 14h00 đến 15h00 ngày
16/12/2021.

LÔ2CTNH: 15h00 đến 16h00 ngày 16/12/2021.
Địa điểm đấu giá: tại Website https://lacvietauction.vn/
4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm (đã bao gồm VAT): “Lô vật

tư, thiết bị, tài sản chuyên dụng ngành viễn thông là chất thải rắn
công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại đã qua sử dụng, hư
hỏng, không tái sử dụng được (cáp đồng, cáp quang, khung nắp hầm
sắt, khung nắp hầm bê tông, thiết bị đầu cuối, modem, xe ô tô …)
của Trung tâm Cung ứng vật tư - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn
thông Việt Nam - Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

- LÔ1CTRA: Lô vật tư, thiết bị, tài sản chuyên dụng ngành viễn
thông là chất thải rắn công nghiệp thông thường đã qua sử dụng,
hư hỏng, không tái sử dụng được. Giá khởi điểm: 8.740.000.000 đồng
(Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

- LÔ2CTNH: Lô vật tư, thiết bị, tài sản chuyên dụng ngành viễn thông
là chất thải nguy hại đã qua sử dụng, hư hỏng, không tái sử dụng được.
Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng chẵn).

5. Nơi có tài sản: Các kho của Trung tâm Cung ứng vật tư (chủ
yếu: tại cụm kho 270B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10).

(Nơi trưng bày tài sản: Kho của Trung tâm Cung ứng vật tư: số
270B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10).

6. Tiền đặt trước: nộp từ ngày 13/12/2021 đến ngày
15/12/2021.

- LÔ1CTRA: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng chẵn).
- LÔ2CTNH: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá LÔ1CTRA: khách

hàng có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp
theo quy định của pháp luật; có chức năng vận chuyển, xử lý chất
thải rắn công nghiệp thông thường hoặc có hợp đồng chuyển giao
cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp
thông thường (quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 38/2015/NĐ-
CP ngày 24/04/2015 và Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày
13/05/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015).

Đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá LÔ2CTNH: khách
hàng có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp
theo quy định của pháp luật; Giấy phép hành nghề vận chuyển và giấy
phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại của cơ quan có thẩm
quyền cấp phép hoặc Hợp đồng Liên kết xử lý chất thải nguy hại (được
cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định tại Khoản 8 Điều 9
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015). Trong các loại giấy tờ
nêu trên phải có đầy đủ các mã chất thải nguy hại còn hiệu lực, phù
hợp với danh mục tài sản bán đấu giá (trong đó bao gồm các mã chất
thải nguy hại như sau: 16.01.13; 15.01.01), địa bàn được phép hoạt
động có bao gồm TP. Hồ Chí Minh; Giấy cam kết nhận chuyển giao
toàn bộ trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và báo cáo
cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật. 

Khách hàng đáp ứng các điều kiện trên và không thuộc các trường
hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38
Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu mua tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, nộp
hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc qua đường bưu
chính và đăng ký tham gia đấu giá trên Website https://lacvietauction.vn/
từ ngày 03/12/2021 đến ngày 13/12/2021, nộp tiền đặt trước theo đúng
quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác khi
tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Thông tin chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 40/2021.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TÂN ĐẠI PHÁT

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.
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Hợp tác xã Chăn nuôi và
tiêu thụ gà đồi Ba Vì
được thành lập năm
2019, với mục đích liên
kết các hộ chăn nuôi với
nhau, tạo thành chuỗi
khép kín từ sản xuất tới
tiêu thụ. Hiện nay, Hợp
tác xã (HTX) có 17
thành viên và phát triển
với tổng đàn gà hơn
150.000 con.

Khác với chăn nuôi gà ở các
vùng đồng bằng có diện tích đất
nhỏ hẹp, gà đồi Ba Vì được nuôi
thả tự nhiên trên những vùng đất
đồi gò rộng có bóng mát của cây
cối. Gà đồi Ba Vì là giống gà ri lai
gà Mía. Gà trống có lông màu đỏ
sẫm, bóng mượt xen lẫn màu đen
ở cánh và đuôi, chân to vừa phải,
màu vàng. Thời gian nuôi từ 5
tháng trở lên, trọng lượng gà trống
từ 2 đến 2,4kg, gà mái có màu
trắng đục hoặc màu nâu pha trắng,
trọng lượng khi trưởng thành xuất
bán từ 1,5 đến 1,7kg. Thức ăn cho
gà ở giai đoạn đầu chủ yếu là thức
ăn công nghiệp, từ 2 tháng tuổi trở
đi, gà được nuôi bằng thức ăn phối
trộn ngô, đỗ tương xay, bột cá
cộng men vi sinh… sau thời gian
đó, gà đồi Ba Vì được nuôi thả trên
những vùng đất gò đồi rộng, thỏa
sức “bay nhảy” để tìm nguồn thức
ăn trong tự nhiên nên thịt có độ

dai, thơm đặc trưng, tỷ lệ nạc cao,
thịt chắc và thơm ngon, ít mỡ, có
vị ngon, da giòn nên được nhiều
người tiêu dùng ưa chuộng.

Nhớ lại những ngày khó khăn
khi mới thành lập HTX, ông
Nguyễn Văn Tài – Giám đốc HTX
chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì
chia sẻ: “HTX thành lập dựa trên
cơ sở các hộ chăn nuôi riêng lẻ, họ
tự chủ động phương án sản xuất,
chăn nuôi nên khi mới vào HTX
các hộ vẫn còn e ngại và chưa toàn
tâm, toàn ý cùng HTX xây dựng
và phát triển, Ban Giám đốc chưa
có kinh nghiệm điều hành, quản
lý. Việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi
còn khó khăn…Để khắc phục
những khó khăn đó, HTX đưa ra

phương án sản xuất, kinh doanh
đồng thời đề nghị các thành viên
tuân thủ việc góp vốn, tổ chức
chăn nuôi theo kế hoạch. Cử cán
bộ nhân viên tham gia các khóa
đào tạo để nâng cao kỹ năng, quản
lý. HTX chủ động liên hệ với các
đơn vị của Sở NN&PTNT, Phòng
Kinh tế của huyện để hỗ trợ, đầu
tư  cho HTX”.

Ông chia sẻ thêm: “Nhờ tham
gia các lớp tập huấn kỹ thuật do
ngành nông nghiệp và các đơn vị
tổ chức nên các hộ thực hiện quy
trình chăn nuôi khá bài bản. Từ
khâu chọn giống, thức ăn đến
phòng chống dịch bệnh cho gà
đều được các thành viên thực
hiện theo đúng kỹ thuật. Bên cạnh

đó, hàng năm các hộ nuôi gà đều
được các đơn vị chuyên môn của
Sở NN&PTNT Hà Nội tập huấn
kiến thức về kỹ thuật nuôi gà thả
vườn theo hướng VietGAP, tập
huấn tăng cường liên kết nhóm và
khả năng nắm bắt thị trường cho
các hộ sản xuất, đẩy mạnh hoạt
động thông tin giới thiệu sản
phẩm và tìm kiếm các doanh
nghiệp phân phối lớn để kết nối
cho tiêu thụ sản phẩm”.

Gà đồi Ba Vì hiện nay vẫn
đang được tiêu thụ tự do, chủ yếu
qua thương lái với giá bán từ
80.000 đến 100.000 đồng/kg.

Mong muốn của những người
chăn nuôi gà ở Ba Vì là sản phẩm
có mặt trên hệ thống các cửa hàng
nông sản thực phẩm an toàn, các
siêu thị lớn vẫn chưa thành hiện
thực do sản phẩm chưa xây dựng
được nhãn hiệu riêng. Công tác
xây dựng cấp giấy chứng nhận
VietGAP cho sản phẩm vẫn chưa
được thực hiện. Ngoài bán gà
thương phẩm, HTX cũng bán gà
làm sẵn, khử khuẩn, đóng gói hút
chân không. Hiện sản phẩm gà
đồi Ba Vì đã có tem nhãn nhận
diện nguồn gốc xuất xứ, kiểm
soát giết mổ. Hiện nay sản phẩm
gà đồi  Ba Vì đang được tiêu thụ
thông qua các cửa hàng tiện ích
và một số nhà hàng trong và
ngoài thành phố Hà Nội. Trung
bình mỗi năm HTX xuất bán hơn
300.000 con. Sau khi trừ chi phí
mỗi năm HTX thu về 1,5 tỉ đồng.

Năm 2019, HTX được
UBND thành phố công nhận sản
phẩm gà đồi Ba Vì cấp giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP 3
sao. Thương hiệu gà đồi Ba Vì đã
được Cục Sở hữu trí tuệ công
nhận nhãn hiệu hàng hóa độc
quyền, đây là điều kiện thuận lợi
để thương hiệu gà đồi Ba Vì trở
thành một trong những đặc sản
nổi bật của huyện Ba Vì hiện nay. 

ĐẶNG DIỆN

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI HÀ NỘI

GÀ ĐỒI BA VÌ:

Sản phẩm OCOP 3 sao được bảo hộ độc quyền


