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Không được lấy danh nghĩa tập thể
để hợp thức hóa quyết định sai trái
của cá nhân

Đ

ây là một trong những nội dung được nêu trong
Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày
29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng
dẫn thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.
(Trang 4)

CHào Ngày mới

C

Bản lĩnh vượt khó

ovid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa
phương, một số nước xuất hiện biến chủng
mới Omicron. Trước tình hình này, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện
1677/CĐ-TTg ngày 4/12/2021 gửi các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ
đạo công tác phòng, chống dịch.
(Trang 2)

P
lChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021.

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phát biểu khai mạc Diễn
đàn kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề “Phục hồi và phát triển bền vững” do Ủy ban Kinh
tế của Quốc hội phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội
Việt Nam tổ chức ngày 5/12.
(Trang 3)

ChuNg Tay Đẩy lùi dịCh CoVid-19

Chiến lược vaccine là phù hợp, kịp thời,
đạt kết quả tốt
S

áng qua (5/12), Thủ tướng Phạm
Minh Chính chủ trì cuộc họp tiếp
tục thúc đẩy việc nhập khẩu, nghiên
cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất
vaccine và thuốc chữa bệnh. Báo cáo
của Bộ Y tế nhận định, thực tế cho thấy
chiến lược vaccine của Việt Nam là phù
hợp tình hình, kịp thời, đạt kết quả tốt.
Dù Việt Nam xuất phát chậm hơn nhiều
nước trong tiêm vaccine nhưng với tốc
độ tiêm chủng vừa qua, đến nay tỷ lệ
người từ 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt
94%, tiêm mũi 2 đạt 69%, là tỷ lệ khá
cao so với thế giới.
(Trang 7)

Cân nhắc kỹ lưỡng về các rủi ro
Mua trái phiếu doanh nghiệp:

hát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được quy định
đồng bộ tại Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh
nghiệp 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Tuy
công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực này đã được
tăng cường nhưng mới đây, Bộ Tài chính vẫn phải tiếp tục
cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro trái phiếu doanh nghiệp.
(Trang 13)

Khẳng định khả năng chống chịu
trước đại dịch
doanh nghiệp nhà nước:

K

hảo sát vừa công bố của Công ty CP Báo cáo
Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cho thấy,
trong bối cảnh dịch Covid-19, các chỉ số đo lường hiệu
quả sử dụng tài sản, vốn, khả năng sinh lời trên doanh
thu của khu vực doanh nghiệp nhà nước có dấu hiệu
tăng, khẳng định khả năng chống chịu của khu vực
kinh tế nhà nước…
(Trang 12)

VNPT Đồng Nai bị phản ánh
“làm khó” người trúng đấu giá

T

heo đơn khiếu
nại của Cty
TNHH Kim loại
màu Trường Phát,
doanh nghiệp này
khiếu nại về việc
Viễn thông Đồng
Nai (VNPT Đồng
Nai, trụ sở 61
Nguyễn Văn Trị, phường Hòa Bình, TP Biên
Hòa, Đồng Nai) không bàn giao tài sản theo đúng
quy chế đấu giá ban hành, vi phạm Luật Đấu giá
tài sản 2016.
(Trang 10-11)
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Bổ sung các cơ sở pháp lý trong ứng phó, phòng, chống thiên tai
hiều qua (5/12), Thủ tướng Phạm Minh
Chính đã chủ trì họp trực tuyến
Thường trực Chính phủ với 8 tỉnh khu vực
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về công tác
phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng chia
buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình
có người bị nạn do mưa lũ; chia sẻ với những
khó khăn, vất vả, mất mát mà cấp ủy, chính
quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố đã trải
qua trong những ngày qua.
Đề cập đến những thiệt hại do mưa lũ thời
gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải
tăng cường năng lực ứng phó với mưa lũ của
các địa phương; sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu
quả hơn giữa các lực lượng; có sự phối hợp
chặt chẽ trong việc xả lũ của các thủy điện; rà

C

soát lại sự ứng chịu của hạ tầng; có kịch bản
ứng phó với mưa lũ; cần nâng cao ý thức của
người dân, lấy người dân vừa là trung tâm,
vừa là chủ thể trong công tác phòng, chống
thiên tai…
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ,
ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp
tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu
quả mưa lũ để có phương án hỗ trợ; dựa trên
nguyên tắc tiết kiệm, kịp thời, đúng đối tượng,
thực chất, thực sự có tác dụng. Yêu cầu phải
đảm bảo không để người dân nào thiếu ăn,
thiếu mặc, không người dân nào phải sống
trong cảnh “màn trời, chiếu đất”. Cùng với đó,
tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, không
để phát sinh, lây lan dịch bệnh khác; tổ chức
tổng vệ sinh môi trường, nhất là tại các trường

Trao Giải thưởng Tình
nguyện Quốc gia 2021

HÀ NỘI: Học sinh lớp 12 sẽ học trực tiếp kết hợp trực tuyến

C

hào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế
Người Tình nguyện 5/12, Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
đã tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc
gia và trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc
gia 2021 cho 10 tập thể và 10 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong hoạt động tình
nguyện vì cộng đồng năm 2021.
Từ năm 2011, qua 11 năm liên tiếp, Giải
thưởng đã có hơn 220 tập thể và cá nhân có
thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động
tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và
cộng đồng. Năm 2021, Giải thưởng Tình
nguyện Quốc gia 2021 đã tiếp nhận 253 hồ
sơ đề cử, ứng cử từ các tổ chức, cá nhân trên
khắp cả nước và được tiến hành bình chọn,
chia sẻ lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự
quan tâm, bình chọn của cộng đồng.
Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam trao Bằng khen cho 50
tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
năm 2021, đặc biệt là các hoạt động tình
nguyện phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19,
Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm nay
được tổ chức theo hình thức kết nối trực
tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại Hà Nội
với 4 điểm cầu chính tại tỉnh Trà Vinh, Nghệ
An, TP.Cần Thơ, Hà Nội và hơn 200 điểm
cầu hoạt động tại các địa bàn vùng sâu, vùng
xa, vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19. Với gần 25.000 tình nguyện viên tham
gia, tại hơn 200 điểm cầu đã tiếp nhận hơn
7.000 đơn vị máu; trao gần 5.000 phần quà
cho người dân và thanh, thiếu nhi khó khăn;
trao tặng trang thiết bị, vật phẩm y tế cho các
tuyến đầu chống dịch; thực hiện các công
trình, phần việc cộng đồng với tổng trị giá
gần 15 tỷ đồng. UYÊN NA

N

gày 5/12, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) Hà Nội đã có văn bản điều
chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với
học sinh các trường THPT, trung tâm giáo
dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên
(GDNN-GDTX) trên địa bàn các quận,
huyện, thị xã TP. Theo đó, học sinh khối 12
các trường THPT, các trung tâm GDNNGDTX tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ
dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp kết
hợp trực tuyến kể từ ngày 6/12. Cụ thể, 50%
số học sinh khối 12 đi học trực tiếp Thứ Hai,
Thứ Tư, Thứ Sáu; các ngày còn lại học trực
tuyến. 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy; các ngày còn lại
học trực tuyến.
Đối với các huyện, thị xã, học sinh lớp 9
THCS tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch
trước đó. Học sinh cấp tiểu học, các lớp 6, 7,

trên xe kinh doanh vận tải

T

heo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hải
Phòng, hiện nay, số lượng xe trong diện
phải lắp camera giám sát (xe khách, xe container, xe đầu kéo) tại địa bàn chưa cao. Trong
khi đó chỉ còn chưa đến một tháng nữa các cơ
quan chức năng sẽ chính thức xử lý phương tiện
và lái xe nếu không lắp camera theo quy định
tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.
Sở GTVT Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu
Hiệp hội Vận tải Hải Phòng tăng cường công
tác tuyên truyền đối với các hội viên trong việc
triển khai việc lắp đặt hệ thống camera giám
sát, bảo đảm hiệu quả và an toàn kĩ thuật cho
phương tiện trong quá trình vận hành khai thác;
đồng thời phù hợp với Nghị định số
10/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh
vận tải bằng xe ô tô. Sở cũng yêu cầu các trung
tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tổ chức

Bản lĩnh vượt khó
ovid-19 vẫn diễn biến
phức tạp ở nhiều địa
phương, một số nước xuất hiện
biến chủng mới Omicron.
Trước tình hình này, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính
ký Công điện 1677/CĐ-TTg
ngày 4/12/2021 gửi các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ; Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch.
Thái độ của chúng ta chắc
chắn phải là thực hiện đúng tinh
thần Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ

8 cấp THCS; lớp 10, 11 THPT và các trung
tâm GDNN-GDTX tiếp tục học trực tuyến;
khối mầm non nghỉ tại nhà. Đối với các quận,
học sinh cấp tiểu học, THCS và lớp 10, 11
trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX
tiếp tục học trực tuyến, khối mầm non nghỉ tại
nhà. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý chỉ bố trí cho
học sinh đến trường học 1 buổi/ngày.
Trước đó, vào ngày 3/12, Sở GD&ĐT
từng có văn bản cho biết, học sinh khối 10, 11,
12 học trực tiếp tại trường, cơ sở giáo dục từ
ngày 6/12.
Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình dịch
bệnh trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có diễn
biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với
trước; trong đó có nhiều ca cộng đồng (có
ngày lên đến gần 800 ca), tiềm ẩn nguy cơ
không đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại
trường học. BẢO AN - UYÊN NA

HẢI PHÒNG: Khẩn trương lắp camera

CHÀO NGÀY MớI

C

học, cơ sở y tế; khôi phục nhanh các công
trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng; khôi phục
sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa phục
vụ nhân dân…
Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng yêu cầu
các ngành, địa phương cần sơ kết, đánh giá
lại quá trình ứng phó, phòng, chống thiên
tai, nhất là công tác phối hợp giữa các bộ,
ngành, địa phương, đơn vị; bổ sung các cơ
sở pháp lý, thể chế trong ứng phó, phòng,
chống thiên tai; hoàn thiện quy trình vận
hành hồ đập thủy điện, thủy lợi; nâng cao
năng lực của hồ đập; chủ động di dời, bố trí
lại dân cư tại các khu vực nguy cơ cao; diễn
tập cho các lực lượng, nâng cao ý thức của
người dân về ứng phó với thiên tai…
BẢO AN

về “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”; chủ động đánh giá mức độ
nguy cơ sát thực tế để kịp thời
triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch phù hợp, không gây
ách tắc, cản trở hoạt động sản
xuất, kinh doanh và ảnh hưởng
đến đời sống của nhân dân.
Đại dịch Covid-19 đã làm
thay đổi cách nhìn nhận, tiếp cận
trong quản lý, điều hành nền
kinh tế. Để sản xuất kinh doanh
bền vững, phát triển bền vững,
cần phải chăm lo đến an sinh xã
hội, cũng như xây dựng cơ chế
ràng buộc trách nhiệm trên tinh

tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện vào
kiểm định lắp camera giám sát. Đồng thời, từ
chối kiểm định đối với các loại xe ô tô trong
diện phải lắp camera nhưng không lắp sau ngày
31/12/2021 theo quy định của Cục Đăng kiểm
Việt Nam. Ngoài ra, Sở GTVT cũng đề nghị
Công an TP và UBND các quận, huyện phối
hợp với Sở GTVT trong công tác kiểm tra,
kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy định
của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô.
Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa
bàn TP khẩn trương thực hiện việc lắp đặt
camera và thực hiện nghiêm các quy định về
kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô, nghiêm cấm hành vi chở quá
tải trọng cho phép, uống rượu, bia trong quá
trình làm việc. HẢI ANH

thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia
sẻ” giữa chính quyền địa
phương với doanh nghiệp, đặc
biệt là với các doanh nghiệp FDI
và người dân.
Nhiều địa phương đã có
những sáng kiến, mô hình mới,
cách làm hay, phát huy hiệu quả
rõ rệt trong bối cảnh đầy khó
khăn, thách thức do dịch bệnh
Covid-19, nổi bật là mô hình Tổ
công tác hỗ trợ dự án đầu tư (Investor Care) của tỉnh Quảng
Ninh và Tổ phản ứng nhanh “3
nhất” của tỉnh Bắc Ninh.
Tại Quảng Ninh, trong năm
2021, địa phương đã tiếp đón,
làm việc trực tiếp và trao đổi
trực tuyến với 16 đoàn doanh
nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ
hội đầu tư tại Quảng Ninh. Qua
các buổi tiếp xúc, làm việc trực

tiếp, Tổ Investor Care nhận được
nhiều đánh giá tích cực và sự
ủng hộ từ phía cộng đồng nhà
đầu tư, doanh nghiệp. Quảng
Ninh Investor Care được ví như
“người bạn đồng hành”, là “cầu
nối” giữa các nhà đầu tư với các
cấp có thẩm quyền để lắng nghe,
hỗ trợ đầu tư thiết thực. Kinh
nghiệm của Quảng Ninh, Bắc
Giang là nguồn cảm hứng.
Nhờ những nỗ lực chung của
cả đất nước, bức tranh kinh tế đã
khởi sắc rõ nét. Doanh nghiệp đã
chủ động tìm kiếm thị trường tiêu
thụ sản phẩm, một số ngành
công nghiệp trọng điểm và một
số sản phẩm công nghiệp chủ lực
đều có mức tăng cao. Đáng chú
ý, đầu tư nước ngoài vào Việt
Nam là điểm sáng nổi bật của
nền kinh tế. Vị thế kinh tế Việt

TIN VắN
l Trước

tình hình dịch
Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp
ở nhiều địa phương, một số
nước xuất hiện biến chủng mới
Omicron, cuối tuần qua, Thủ
tướng Phạm Minh Chính đã có
Công điện yêu cầu UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chỉ đạo các cấp, thực hiện
đúng tinh thần Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ về “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19”; chủ động
đánh giá mức độ nguy cơ sát
thực tế để kịp thời triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch phù
hợp, không gây ách tắc, cản trở
hoạt động sản xuất, kinh doanh
và ảnh hưởng đến đời sống của
nhân dân. S.THU
l Theo Văn phòng Chính
phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam vừa có ý kiến giao Bộ Y tế
chủ động dự báo nhu cầu các
loại thuốc điều trị Covid-19 cho
cả nước, cần có đánh giá các
loại thuốc kháng virus như Avigan, Molnupiravir, Paxlovid... để
có phương án mua, sử dụng phù
hợp; khẩn trương nghiên cứu
việc vận dụng tối đa quy định của
pháp luật về thử nghiệm lâm
sàng để có thể cấp phép lưu hành
các thuốc mới điều trị Covid-19
nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu cấp
bách phòng, chống dịch; trường
hợp cần thiết báo cáo Chính phủ
xem xét, ban hành Nghị quyết về
vấn đề này. K.L
l Theo Kế hoạch, cuộc thi
“Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân
tộc Tự hào Việt Nam” lần thứ 4,
năm học 2021-2022 dành cho
học sinh các trường trung học
phổ thông, trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên sẽ diễn ra từ ngày
13/12/2021 – 26/3/2022. Cuộc
thi do Trung ương Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối
hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức, nội
dung cuộc thi xoay quanh các
kiến thức lịch sử trong chương
trình giáo dục phổ thông; kiến
thức lịch sử, văn hóa các địa
phương, dân tộc; lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam, tiểu sử và sự
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, lịch sử phong trào học
sinh, sinh viên… AN HẠ
Nam trong thương mại quốc tế
được củng cố và khẳng định qua
thành tích về kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa. Kết quả trong
đầu tư trực tiếp nước ngoài và
hoạt động xuất, nhập khẩu của
nền kinh tế cho thấy các nhà đầu
tư nước ngoài đang đặt niềm tin
rất lớn vào mắt xích Việt Nam
trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cộng đồng thế giới đánh giá Việt
Nam đóng vai trò quan trọng
trong thúc đẩy thương mại quốc
tế và cam kết mở rộng đầu tư vào
Việt Nam trong thời gian tới.
Không khoanh tay trước
những khó khăn, biến cố, vững
tin vào sự điều hành linh hoạt,
hiệu quả của Chính phủ, các địa
phương và triển vọng kinh tế của
đất nước. Đó là bản lĩnh
Việt Nam. NGÔ ĐỨC HÀNH
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Phục hồi kinh tế phải đảm bảo
nhanh nhưng bền vững
Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ trong
phát biểu khai mạc Diễn đàn
kinh tế Việt Nam 2021 với chủ
đề “Phục hồi và phát triển bền
vững” do Ủy ban Kinh tế của
Quốc hội phối hợp với Ban Kinh
tế Trung ương và Viện Hàn lâm
Khoa học Xã hội Việt Nam tổ
chức ngày 5/12.
Tìm kiếm các không gian, dư địa
tài chính, tiền tệ mới
Theo Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương
Đình Huệ, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam
2021 là cơ hội để QH, các cơ quan, tổ chức
hữu quan lắng nghe ý kiến của các chuyên
gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, các
đối tác phát triển của Việt Nam, các đại
biểu QH qua các thời kỳ, nhân dân, cử tri
và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước
hiến kế các giải pháp tổng thể để phục hồi
và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) một
cách bền vững; những chính sách cụ thể về
huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn
lực thuộc chính sách tài khóa và chính sách
tiền tệ với quy mô, liều lượng hợp lý nhất
cũng như sự phối hợp giữa các chính sách
này để duy trì tăng cường các động lực
tăng trưởng, vừa bảo đảm ổn định kinh tế
vĩ mô, kiểm soát lạm phát; vừa đáp ứng
yêu cầu trước mắt, vừa đáp ứng mục tiêu
dài hạn.
Diễn đàn thể hiện mối quan hệ rất mật
thiết giữa chính sách và cuộc sống. Nếu
các chính sách, nhất là chính sách vĩ mô
mà không xuất phát từ hơi thở cuộc sống,
thực tiễn cuộc sống thì bản thân chính sách
đó sẽ bị sai lệch đi. Nếu thực tiễn cuộc
sống không được phản ánh vào chính sách,
pháp luật thì bản thân chính sách khi ban
hành cũng không đi vào cuộc sống trôi
chảy và hiệu quả được.
Nhấn mạnh chủ đề của Diễn đàn là
phục hồi và phát triển bền vững, Chủ tịch
QH nêu rõ tinh thần “phát triển không phải
là mọi giá, mà phải phát triển bền vững.
Chúng ta vừa phải chú ý đến những giải
pháp cấp bách trước mắt để duy trì các
động lực tăng trưởng để kiểm soát dịch
bệnh, hỗ trợ cho phục hồi và tăng trưởng
kinh tế. Nhưng những giải pháp ngắn hạn
và trung hạn phải luôn bám vào mục tiêu
dài hạn trong việc cơ cấu lại nền kinh tế,

TIN TứC

Thu hút kiều bào
tham gia hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo

N

gày 4/12, Ủy ban Nhà nước về người
Việt Nam ở nước ngoài
(NVNONN), Bộ Ngoại giao phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội
thảo Kết nối chuyên gia kiều bào với hệ
sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và ra
mắt Mạng lưới các Hội trí thức kiều bào
hỗ trợ Đổi mới sáng tạo và Thương mại
hóa công nghệ (Mạng lưới).
Hội thảo hướng đến 2 mục tiêu
chính là thu hút các chuyên gia công
nghệ, trí thức kiều bào đưa ra các
khuyến nghị, sáng kiến trong việc ứng
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“Muốn đi xa hãy đi cùng nhau”
“Diễn đàn Kinh tế 2021 đã toát ra
một số thông điệp, đó là chúng ta cần tự
cường, có ý thức đứng trên đôi chân của
mình, không ngừng cải thiện năng lực
quản trị quốc gia cũng như năng lực
quản trị doanh nghiệp. Nhiều diễn giả
cũng khuyên chúng ta phải lạc quan, tự
tin; tự tin vào chính mình, vào dân tộc
mình, vào khả năng biến nguy thành cơ,
trong việc tìm kiếm cơ hội trong đầy rẫy
những khó khăn, thách thức. Một thông
điệp rất nhất quán, được nói nhiều ở
Diễn đàn, đó là chúng ta hãy đồng hành
cùng với nhau. Ngạn ngữ có câu: “Muốn
đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn
đi xa hãy đi cùng nhau”. Muốn đi xa mà
trong điều kiện đường sá khúc khuỷu,
gập ghềnh, khó khăn, thách thức như
vậy mà để về đích thì càng phải sát cánh,
đoàn kết không chỉ trong nước và còn
phải tăng cường hợp tác, đoàn kết quốc
tế, khu vực. Đây là thông điệp rất quan
trọng. Tôi tin rằng, sau cơn mưa trời sẽ
lại sáng và rực rỡ hơn. Hãy biến Covid19 thành cơ hội của chúng ta!”, Chủ tịch
QH Vương Đình Huệ.

l Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn.

Việt Nam thiệt hại về vật chất khoảng 847 nghìn tỷ đồng
do dịch Covid-19
“Để tính toán thiệt hại về vật chất do Covid-19 gây nên, chúng tôi sử dụng giả thiết
nếu không có đại dịch thì GDP Việt Nam trong 2 năm 2020 và 2021 sẽ tăng trưởng bình
quân 7%/năm. Trong 2 năm 2020-2021, Việt Nam thiệt hại tổng cộng khoảng 507,3 nghìn
tỷ tính theo giá cố định 2010, tương đương với khoảng 847 nghìn tỷ theo giá hiện hành
2021 (khoảng 37 tỷ USD).
Vấn đề quan trọng nhất của việc phục hồi kinh tế là đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng
có thể hoạt động bình thường trở lại. Các chính sách kích cầu chỉ hiệu quả khi các điều này
được đảm bảo. Do đó, các gói hỗ trợ nên tập trung cho các chi phí đảm bảo sản xuất
và tiêu dùng an toàn” - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong.

bảo đảm nền kinh tế phát triển nhanh
nhưng bền vững, không chỉ có vấn đề về
kinh tế, mà cả vấn đề về xã hội, về môi
trường và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô,
kiểm soát lạm phát”.
Đề cập đến các nội dung trọng tâm của
Diễn đàn, Chủ tịch QH nhấn mạnh, những
giải pháp chính sách tài chính, tiền tệ và đề
xuất trong Diễn đàn này là ngoài khung
khổ chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa
mà QH đã quyết định, cho phép tìm kiếm
một không gian, một dư địa ngoài khung
khổ QH đã quyết định.

“Lỡ nhịp” nếu không có
chương trình, gói hỗ trợ đặc biệt
Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung
đánh giá toàn diện các vấn đề đang đặt ra,
gợi ý để xây dựng và ban hành chính sách
hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn,
thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, sớm trở
lại trạng thái bình thường mới, không “lỡ
nhịp” xu thế phục hồi và phát triển của thế
dụng công nghệ và xây dựng hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hỗ trợ
cho sự phục hồi hướng tới phát triển bền
vững của nền kinh tế quốc gia; đối
thoại, chia sẻ nhu cầu của các địa
phương và các tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước với
các chuyên gia kiều bào về kinh nghiệm
thực tế, khuyến nghị xây dựng cơ chế
chính sách thu hút, hỗ trợ kiều bào tham
gia hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ
trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban
Nhà nước về NVNONN Phạm Quang
Hiệu nhấn mạnh, Ủy ban sẽ phát huy vai
trò kết nối các chuyên gia trí thức kiều bào
tham gia sâu hơn nữa vào các hoạt động
khoa học công nghệ trong nước và hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt
Nam thông qua việc thành lập Mạng lưới.

giới; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cơ
bản để phục hồi và phát triển bền vững
trong những năm tiếp theo.
TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế
trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư
vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia
cho rằng, chính sách phải bảo đảm bám sát
chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà
nước; phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, hài hòa
chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và
các chính sách khác; có quy mô đủ lớn,
thời gian đủ dài; có trọng tâm, trọng điểm;
hỗ trợ cả tổng cung và tổng cầu; khả năng
khả thi và triển khai nhanh, đồng thời đảm
bảo thực hiện đa mục tiêu vừa phòng
chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát
triển KT-XH.
Từ kinh nghiệm của các nước châu Á
trong việc thực hiện các biện pháp tài khóa
ứng phó với đại dịch Covid-19, Chuyên
gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB) tại Việt Nam Nguyễn Minh
Thông qua đó, các cơ quan quản lý nhà
nước có thể phát huy nguồn lực, cũng như
lắng nghe phản hồi từ kiều bào về những
vướng mắc khi tham gia vào hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt
Nam. MINH NGỌC

Chủ tịch UBND
TP Hà Nội trực tiếp
trả lời chất vấn trước
HĐND thành phố

T

ại họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 3,
HĐND TP Hà Nội khoá XVI, Phó
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí
Tiên cho biết, tại kỳ họp, HĐND TP sẽ
xem xét, thông qua 42 nội dung, gồm 22
báo cáo và 20 tờ trình, dự thảo Nghị quyết
(trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 12
nghị quyết chuyên đề).

Cường nêu quan điểm, để xử lý triệt để thì
các giải pháp chuyên môn đối với y tế vẫn
mang tính chất quyết định và chủ yếu. Còn
chính sách kinh tế vĩ mô là các công cụ
mang tính hỗ trợ.
“Các gói hỗ trợ tài khóa là hết sức cần
thiết trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh
hưởng bởi đại dịch và cũng không kém
phần quan trọng khi nền kinh tế bước sang
giai đoạn chuyển tiếp hướng tới phục hồi.
Cần xác định các mục tiêu phù hợp với
từng thời kỳ để xây dựng gói hỗ trợ với
quy mô đủ lớn (gói ngân sách hỗ trợ cho
nền kinh tế hiện mới chưa đến 3% GDP
nên có thể nâng lên khoảng 5 - 7% GDP)
đáp ứng các tiêu chí kịp thời, đúng đối
tượng, đủ dài, đủ bao trùm để mang lại
hiệu quả như mong đợi” - chuyên gia ADB
nhấn mạnh.
Nhấn mạnh các doanh nghiệp đang
“thiếu máu” trầm trọng, đặc biệt nguồn lực
về vốn hoặc khó khăn trong việc tiếp cận
các tín dụng..., PGS.TS. Bùi Quang Tuấn,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
cũng đề xuất phải có những gói hỗ trợ đủ
quy mô và đủ tính cấp thiết, kịp thời, nhanh
nhạy, “đi thẳng vào nền kinh tế”.
Nêu bài học kinh nghiệm trong triển
khai gói kích cầu đầu tư kinh tế năm 2008,
2009, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam Đặng Hồng Anh cho rằng, khi triển
khai gói phục hồi kinh tế trong thời gian
tới cần tăng cường giám sát việc thực thi
chính sách, theo phương châm từ sớm, từ
xa, để bảo đảm hiệu quả cao nhất.
MINH NGỌC
Kỳ họp có 1 ngày để thực hiện chất
vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề
(công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 và việc triển khai các biện pháp tạm
thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TP;
nhóm vấn đề thúc đẩy, thực hiện các dự
án đầu tư trên địa bàn TP). Chủ tịch
UBND TP sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại
Kỳ họp.
HĐND TP cũng sẽ xem xét một số cơ
chế chính sách, đề án dài hạn, trung hạn
liên quan đến phát triển kinh tế, giảm
thiểu ùn tắc giao thông… và thảo luận sâu
về các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã
hội, các dự án lớn, đặc biệt là các dự án
lớn chậm triển khai trên địa bàn, qua đó
đưa ra các giải pháp tháo gỡ để phát triển
kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
BẢO AN
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Không được lấy danh nghĩa
tập thể để hợp thức hóa
quyết định sai trái của cá nhân
Đây là một trong những nội
dung được nêu trong Hướng
dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày
29/11/2021 của Ủy ban
Kiểm tra T.Ư, hướng dẫn
thực hiện Quy định số 37QĐ/TW ngày 25/10/2021
của Ban Chấp hành T.Ư Đảng
(khóa XIII) về những điều
đảng viên không được làm.
Không được đoàn kết xuôi chiều
Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW
(Hướng dẫn số 02) đã cụ thể hóa toàn bộ
19 điều trong Quy định số 37-QĐ/TW
(Quy định số 37), giúp việc nhận thức,
thực hiện dễ dàng những điều đảng viên
không được làm và thuận lợi cho công
tác kiểm tra, giám sát.
Hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quy
định số 37, Ủy ban Kiểm tra (UBKT)
T.Ư nêu rõ, đảng viên không được phản
bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương
lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết,
chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định,
kết luận của Đảng; phai nhạt lý tưởng
cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ
họa theo những nhận thức lệch lạc, quan
điểm sai trái, đòi thực hiện “tam quyền
phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên,
đa đảng”, đòi “phi chính trị hóa lực
lượng vũ trang”...; giảm sút niềm tin vào
mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH;
không thực hiện hoặc thực hiện không
nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu
gương theo quy định của Đảng.
Hướng dẫn 02 cũng nêu rõ, đảng
viên không được thâu tóm quyền lực,
lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp
thức hóa quyết định sai trái của cá nhân;
cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên
trên lợi ích của tập thể; chạy theo mục
tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu
vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho
nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu,
lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và
đất nước.
Cùng với đó, không được đoàn kết
xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va
chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc
phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai
trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi
phạm, khuyết điểm của bản thân, của
người khác hoặc của tổ chức; không
bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì
lợi ích chung...
Hướng dẫn thực hiện Điều 9, UBKT
T.Ư cụ thể hóa: đảng viên không được
báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch

lHình ảnh Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

UBKT T.Ư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm
tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Quy định
và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (sơ kết hàng năm, tổng kết 5 năm) gửi cấp ủy,
UBKT cấp ủy cấp trên. Đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành quy định
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng
viên không được làm. Đối với nội dung chưa được hướng dẫn trong Quy định này
thì căn cứ vào các quy định của Trung ương để thực hiện. Đảng viên vi phạm Quy
định về những điều đảng viên không được làm phải xử lý nghiêm minh theo quy
định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

sử bản thân không đúng, không đầy đủ,
không cụ thể, không rõ ràng; che giấu,
tẩy xoá, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông
tin trong hồ sơ, hoặc kê khai không đúng
quy định về nội dung, thời gian, thời
điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục
xác nhận; không được kê khai tài sản,
thu nhập không đúng, không đầy đủ theo
quy định của pháp luật về số lượng,
chủng loại, giá trị và biến động của tài
sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc thu
nhập, tài sản tăng thêm không đúng,
không đầy đủ. Đảng viên cũng không
được nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển
tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản
và mua bán tài sản ở nước ngoài không
báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản
lý trực tiếp, không đúng quy định của
pháp luật.

Không được đề xuất, quyết
định giảm án xét ân xá không
đúng quy định
Việc thực hiện Điều 10, UBKT T.Ư
hướng dẫn: đảng viên không được chủ
trì, tham mưu, thẩm định, đề xuất, phê
duyệt, tham gia ban hành các cơ chế,
chính sách, quyết định của cơ quan, đơn
vị, tổ chức, địa phương trái với Cương
lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,
chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế,
kết luận của Đảng, quy định của pháp
luật. Không được thực hiện không
nghiêm, không đúng, không đầy đủ các
quy định của Đảng và pháp luật của Nhà
nước hoặc quy định của cơ quan, tổ
chức mà mình là thành viên trong quản

Nam Định cần hướng tới
sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao

N

gày 5/12, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn
Thưởng làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh
Nam Định về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng
Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết, để thực hiện
tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ

lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất,
tài nguyên, tài chính, tài sản, về quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất,
cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi
mục đích sử dụng đất, xác định giá đất,
đấu giá quyền sử dụng đất, xác định
nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ
sơ địa chính, ra quyết định hành chính
trong quản lý đất đai…
Việc thực hiện Điều 13, UBKT T.Ư
cụ thể hóa với 6 mục, trong đó nêu rõ:
đảng viên không được thực hiện không
nghiêm, không đúng, không đầy đủ các
quy định (quy trình, thủ tục, phương
pháp nghiệp vụ) để làm thay đổi, sai
lệch kết luận, kết quả kiểm tra, giám
sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy
tố, xét xử, thi hành án hoặc xâm phạm
các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân.
Cùng với đó, đảng viên không được
tham mưu, đề xuất, quyết định giảm
trách nhiệm, giảm án, giảm tội, bỏ lọt
tội phạm, giảm hình phạt, mức phạt,
mức bồi thường vật chất, thời gian thi
hành, chấp hành án, xét ân xá... cho
người khác không đúng quy định.
Đảng viên cũng không được thay đổi,
kéo dài thời hạn, thời gian kiểm tra,
giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra,
truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý vi
phạm mà không có lý do chính đáng;
sử dụng kết luận, biên bản và các thông
tin có liên quan không có trong quy
trình, quy định để gây áp lực, vòi vĩnh
tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức...
MINH NGỌC

Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 6 Nghị
quyết chuyên đề toàn khóa và các kế hoạch, chương trình
hành động triển khai thực hiện…
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thường trực Ban
Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Nam Định thực
hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc,
sáng tạo, có chiều sâu...
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh
Nam Định cần tiếp tục đẩy nhanh việc học tập Nghị quyết
Đại hội Đảng XIII, triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc
sống; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

GIAO LƯU NGHỆ THUẬT
“HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH KHÁT VỌNG NĂM 2021”:

Truyền tải tinh thần
“vì nước, vì dân” của Bác

T

ối qua (5/12), Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí
Minh - Hành trình khát vọng năm 2021” nhằm
biểu dương, tôn vinh những điểm sáng, những
tấm gương điển hình tiêu biểu, những mô hình
sáng tạo trong phong trào học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tham dự Chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức
T.Ư Trương Thị Mai; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư T.Ư
Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh
Hoài… cùng các gương điển hình tiên tiến trong
phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Lấy cảm hứng từ những tác phẩm với
những giá trị lịch sử và ý nghĩa văn chương sâu
sắc, tinh thần lạc quan trước thử thách, gian khó,
Chương trình đã thể hiện những câu chuyện, tiết
mục nghệ thuật, sân khấu dưới dạng nhật ký của
từng nhân vật trong hành trình đối mặt với những
khó khăn, thử thách. Thông qua những tấm gương
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, Chương trình được kỳ vọng sẽ truyền
thông điệp truyền tải đến đồng bào, chiến sĩ, cán bộ
đảng viên cả nước tinh thần của Bác để lại cho
chúng ta: tinh thần vì nước, vì dân, tinh thần đoàn
kết và về ý chí tự lực, tự cường quyết tâm khắc phục
khó khăn để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc phồn vinh
và hạnh phúc.
Hàng chục tập thể, cá nhân đã được tôn vinh,
nhận biểu trưng tại Chương trình, trong đó, Đảng
ủy Khối các cơ quan T.Ư có 2 đảng viên và 3 đơn
vị được biểu dương là Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Khối các cơ quan T.Ư, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ
chức T.Ư và Đảng bộ Bộ Ngoại giao.
Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Quốc hội
Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chương trình có ý
nghĩa đặc biệt trong năm Kỷ niệm 110 năm Ngày
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu hành
trình tìm con đường đi đến độc lập, tự do cho dân
tộc ta; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nhấn mạnh về ý nghĩa của việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghị Ban Tuyên giáo T.Ư
tiếp tục có nhiều chương trình ý nghĩa nhằm khơi
gợi, lan tỏa những câu chuyện đẹp, những bài học
quý đến khán giả truyền hình cả nước như lời Người
đã dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày
giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất
để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách
mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu,
nhân rộng mô hình hay, trong việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phát triển
hệ văn hóa quốc gia, phát huy nguồn lực văn hóa,
còn người Việt Nam; đổi mới hình thức tuyên
truyền, học tập để tạo ra chuyển biến mạnh mẽ
trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. K.L

Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các
giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường
đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư, thu hút một số
dự án lớn, công nghệ cao để tạo đòn bẩy cho sự phát
triển của tỉnh; chú ý ứng dụng công nghệ trong sản
xuất nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao… để cải thiện cơ cấu nguồn thu
của tỉnh.
Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý Nam Định cần
phải chú trọng quan tâm xây dựng mối đoàn kết lương giáo, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an
ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn. T.CÔNG

Tư PHÁP
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KHẮC PHỤC HẬU QUẢ COVID-19, PHỤC HỒI KINH TẾ:

Các Cụm, Khu vực
thi đua tổng kết
trước ngày 10/12

Chú trọng rà soát, hoàn thiện
xây dựng pháp luật

B

Theo Bộ Tư pháp, một trong
những nhiệm vụ trọng tâm thời
gian tới là rà soát, tham mưu
xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật xử lý những vấn đề đặt
ra trong phòng chống và khắc
phục hậu quả của đại dịch Covid19, thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn”
Trước những tác động phức tạp của đại
dịch Covid-19, sự xuất hiện những hiện
tượng kinh tế - xã hội mới trước tác động
ngày càng sâu rộng của Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư, hệ thống pháp luật tuy đã
bảo đảm sự bao quát, khá toàn diện, song
trong từng lĩnh vực vẫn còn có chế định chưa
thật sự đầy đủ, chưa đáp ứng nhu cầu điều
chỉnh các quan hệ xã hội;
Hệ thống pháp luật vẫn còn cồng kềnh,
do nhiều cơ quan ban hành với số lượng lớn
văn bản dưới luật, nhất là văn bản của các bộ,
cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban
nhân dân các cấp. Một số quy định còn
chồng chéo, mâu thuẫn; tính khả thi, tính dự
báo chưa cao; tính ổn định của hệ thống pháp
luật đang là thách thức…
Thời gian tới, theo Bộ Tư pháp, công tác
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và
tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn
2021-2026, định hướng đến năm 2030 cần
tập trung làm tốt nhiều nhiệm vụ. Trong đó,
có việc rà soát, tham mưu xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật xử lý những vấn đề đặt
ra trong phòng chống và khắc phục hậu quả
của đại dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi
kinh tế; chú trọng các văn bản pháp luật cần
được ban hành để kịp thời tháo gỡ những
“điểm nghẽn”, kìm hãm sự phát triển, cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm
phục hồi phát triển kinh tế.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu
toàn dân theo hướng tách bạch vai trò của
Nhà nước với tư cách là bộ máy công
quyền quản lý toàn bộ nền kinh tế - xã hội
và vai trò đại diện chủ sở hữu, tạo điều
kiện cho sự tham gia một cách thực chất
của người dân trong việc thực thi quyền sở
hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân.
Hoàn thiện cơ bản pháp luật về đất đai,
minh bạch hóa quy hoạch đất, bảo vệ
nghiêm ngặt đất nông nghiệp.

l Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phục hồi
kinh tế.

Hoàn thiện pháp luật trong nhiều
lĩnh vực
Bên cạnh đó, hoàn thiện pháp luật về các
công cụ quản lý kinh tế vĩ mô bao gồm thuế,
quy hoạch, các tiêu chuẩn về chất lượng,
quản lý giá và các công cụ hỗ trợ quản lý vĩ
mô như thống kê, đăng ký giao dịch, đăng ký
tài sản, các tiêu chuẩn và qui chuẩn hướng
đến kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội. Rà
soát, hoàn thiện các chính sách về dự trữ
quốc gia, đặc biệt là các chính sách huy động
các nguồn lực ngoài ngân sách trung ương
cho dự trữ quốc gia.
Phát triển đầy đủ và đồng bộ thị trường các
yếu tố sản xuất, nhất là các thị trường quyền
sử dụng đất, khoa học, công nghệ. Bảo đảm
đầy đủ quyền tự do, an toàn trong hoạt động
kinh doanh; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu
quả các nguồn lực theo nguyên tắc thị trường.
Nhà nước thực hiện tốt chức năng xây dựng
và quản lý thực hiện chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn
lực phát triển theo cơ chế thị trường.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế
về thị trường, nhất là các thị trường bất
động sản, vốn, lao động, khoa học công
nghệ…; bảo đảm các thị trường yếu tố sản
xuất đóng vai trò chủ yếu và quyết định
trong huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả
các nguồn lực. Tiếp tục cơ cấu lại thị
trường tài chính, bảo đảm lành mạnh hóa
và ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, loại
bỏ nguy cơ mất an toàn hệ thống, tăng
cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát của
Nhà nước và giám sát của xã hội.

LAI CHÂU:

Hiệu quả ứng dụng công nghệ
thông tin phổ biến pháp luật

T

rong bối cảnh đại dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, việc áp dụng các
ứng dụng công nghệ thông tin để thực
hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật là một giải pháp phù hợp
trong điều kiện xã hội phát triển mạnh
mẽ truyền thông số.
Trao đổi về Đề án “Đổi mới, tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác phổ biến giáo dục pháp
luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021”,
ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh Lai Châu cho biết, Sở Tư pháp
đã tham mưu Hội đồng Phối hợp
PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản để
triển khai, thành lập trang thông tin điện

tử PBGDPL tỉnh. Đồng thời phối hợp
với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Lai Châu xây dựng “trang thông tin điện
tử PBGDPL” trên Cổng thông tin điện tử
tỉnh Lai Châu, đảm bảo vận hành theo
đúng quy định của pháp luật, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL trên
địa bàn (pbgdpl.laichau.gov.vn/).
Hiện nay, trang thông tin điện tử
PBGDPL tỉnh đang vận hành và hoạt
động thường xuyên, phát huy được hiệu
quả. Từ khi hoạt động đến nay, trang
thông tin PBGDPL tỉnh đã đăng tải gần
1.000 tin, bài, tài liệu tuyên truyền, đề
cương tuyên truyền pháp luật thu hút
trên 7 triệu lượt người truy cập. Kênh

Đồng thời hoàn thiện thể chế thị trường
bất động sản, nghiên cứu, đề xuất các quy
định liên quan đến các loại hình bất động sản
mới như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự
du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu
trú (officetel)... Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện
cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát
triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện hiệu
quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thúc đẩy
xây dựng nông thôn mới. Phát triển thị
trường lao động đồng bộ tạo thuận lợi cho
việc tuyển dụng lao động và sử dụng lao
động, đảm bảo tính thống nhất và linh hoạt
của thị trường lao động.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng
môi trường kinh doanh; bãi bỏ các rào cản hạn
chế quyền tự do kinh doanh, tạo cạnh tranh
không công bằng, không bình đẳng; tạo cơ chế
để môi trường kinh doanh của Việt Nam có chỉ
số năng lực canh tranh toàn cầu cao.
Hoàn thiện pháp luật về y tế, chăm sóc,
bảo vệ sức khỏe nhân dân, theo hướng bảo
đảm để công dân có đủ điều kiện tiếp cận và
sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng; phát
triển mạnh bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y
tế toàn dân; khuyến khích phát triển cơ sở y
tế ngoài công lập, bảo đảm sự bình đẳng giữa
y tế nhà nước và y tế tư nhân nhằm bảo đảm
quyền được tiếp cận với các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe một cách an toàn, thuận lợi của
tất cả người dân, nâng cao sức khỏe cả về thể
chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất
lượng cuộc sống của người Việt Nam.
T.HẰNG

thông tin này là cơ sở và tạo điều kiện
thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa
phương, đội ngũ báo cáo viên pháp luật,
tuyên truyền viên pháp luật thực hiện
PBGDPL được chính xác và thống nhất.
Trang thông tin điện tử được liên kết,
tích hợp với Cổng thông tin điện tử của
Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương nhằm
cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời
thông tin về pháp luật.
Qua thực hiện Đề án trên, công tác
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ
chuyên môn, tin học cho đội ngũ công
chức làm công tác PBGDPL trên địa bàn
tỉnh đã được quan tâm, chú trọng thực
hiện. Về cơ bản các sở, ban, ngành, đoàn
thể và địa phương đã bố trí cán bộ, công
chức có đủ điều kiện trình độ tin học và
cơ sở vật chất, bố trí vị trí việc làm để
hoàn thành tốt nhiệm vụ PBGDPL và
được tham gia các lớp tập huấn đào tạo
ứng dụng công nghệ đào tạo ứng dụng
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ộ Tư pháp vừa có văn
bản gửi các Trưởng, Phó
Trưởng các Cụm thi đua, Khu
vực thi đua ngành Tư pháp;
Thủ trưởng các đơn vị thuộc
Bộ Tư pháp; Giám đốc Sở Tư
pháp, Cục trưởng Cục Thi
hành án dân sự các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung
ương về việc hướng dẫn triển
khai thực hiện Quy chế tổ
chức và hoạt động của Cụm
thi đua, Khu vực thi đua
ngành Tư pháp và tổ chức
tổng kết công tác thi đua,
khen thưởng của các Cụm,
Khu vực thi đua năm 2021.
Theo đó, để đảm bảo các
yêu cầu về phòng chống dịch
Covid-19, trên cơ sở ý kiến của
các đơn vị, địa phương, Bộ Tư
pháp hướng dẫn các Cụm thi
đua, Khu vực thi đua trong
ngành Tư pháp tổ chức tổng kết
công tác thi đua, khen thưởng
năm 2021 của các Cụm, Khu
vực như sau: Đối với Cụm thi
đua số I và Cụm thi đua số III
Khối các đơn vị thuộc Bộ tổ
chức tổng kết theo hình thức
Hội nghị tập trung thực hiện các
nội dung theo quy định của Quy
chế hiện hành;
Cụm thi đua số II Khối các
đơn vị thuộc Bộ tổ chức tổng
kết theo hình thức Hội nghị trực
tuyến thực hiện các nội dung
theo quy định của Quy chế hiện
hành. Văn bản cũng hướng dẫn
việc thực hiện riêng hoạt động
bình xét, suy tôn danh hiệu thi
đua “Cờ thi đua ngành Tư
pháp”, “Cờ thi đua của Chính
phủ” cho các tập thể.
Đối với các Khu vực thi
đua khối cơ quan Tư pháp, thi
hành án dân sự địa phương,
văn bản cũng hướng dẫn về tài
liệu phục vụ tổng kết công tác
thi đua, khen thưởng của Khu
vực thi đua; việc bình xét, suy
tôn các danh hiệu thi đua. Các
Cụm, Khu vực thi đua tổ chức
tổng kết công tác thi đua, khen
thưởng năm 2021 xong trước
ngày 10/12/2021.
THANH NHÀN

công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng
xã hội trong công tác PBGDPL gắn kết
chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả của
đề án, phù hợp với bối cảnh công nghệ
thông tin đang phát triển với những
thành tựu của cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0, xây dựng và vận hành Chính
phủ điện tử.
Giám đốc Sở Tư pháp Lai Châu nhấn
mạnh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19
đang diễn biến phức tạp, việc áp dụng các
ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện
công tác tuyên truyền PBGDPL là một giải
pháp phù hợp trong điều kiện xã hội phát
triển mạnh mẽ truyền thông số. Giúp cán
bộ, công chức và nhân dân dễ dàng tiếp
cận với thông tin về pháp luật, văn bản quy
phạm pháp luật, phục vụ đắc lực cho công
tác thực thi pháp luật và chấp hành pháp
luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác PBGDPL.
TỐNG BAO - THẾ ANH
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10 năm nâng cao chất lượng
công tác cửa khẩu
10 năm qua, nâng cao
chất lượng công tác cửa
khẩu không chỉ tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho
người, phương tiện,
hàng hóa qua lại các
cửa khẩu, lối mở, góp
phần thúc đẩy kinh tế xã hội mà còn giữ vững
an ninh trật tự địa bàn
khu vực biên giới.
Tạo hình ảnh cửa khẩu hiện
đại, đáp ứng xu thế hội nhập
Bộ đội Biên phòng (BĐBP)
quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh
(XNC) tại 154 cửa khẩu (trong đó
có 117 cửa khẩu tuyến biên giới
đất liền, 37 cửa khẩu cảng) và 88
lối mở biên giới.
Hiện nay, BĐBP là đơn vị duy
nhất trong Bộ Quốc phòng triển
khai thủ tục Biên phòng điện tử
và tham gia Cơ chế một cửa quốc
gia theo Quyết định số
10/2016/QĐ-TTg ngày 3/3/2016
của Thủ tướng Chính phủ về thực
hiện thủ tục Biên phòng điện tử
cảng biển và Quyết định số
15/2019/QĐ-TTg
ngày
23/3/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thực hiện thủ tục Biên
phòng điện tử tại các cửa khẩu do
Bộ Quốc phòng quản lý.
Theo đó, BĐBP đang triển
khai 21 thủ tục hành chính điện tử
theo hình thức dịch vụ công mức
độ 3, 4 trên Cổng thông tin một
cửa quốc gia và Cổng thông tin
điện tử Biên phòng; loại bỏ 15 thủ
tục hành chính về lĩnh vực XNC
không còn phù hợp; cắt giảm tới
45,5% các loại giấy tờ làm thủ
tục. Việc triển khai thủ tục Biên
phòng điện tử và tham gia Cơ chế
một cửa quốc gia của BĐBP đã
đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực
cho doanh nghiệp, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh.
Để có được kết quả đó, Bộ

lCán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn và lực lượng Hải quan kiểm tra, kiểm soát phương tiện xuất nhập khẩu
qua biên giới. (Ảnh: Viết Hà)

Tư lệnh BĐBP đã tập trung đầu
tư trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin
nhằm đổi mới, nâng cao hiệu
quả công tác quản lý cửa khẩu,
kiểm soát XNC theo hướng hiện
đại. Lực lượng BĐBP đã triển
khai thí điểm tự động hóa kiểm
soát XNC bằng Cổng kiểm soát
tự động tại 3 cửa khẩu quốc tế:
Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu
Nghị (Lạng Sơn), Lào Cai (Lào
Cai) và công tác giám sát qua hệ
thống camera tại các cửa khẩu
trọng điểm, kết nối và truyền dữ
liệu hình ảnh về Trung tâm chỉ
huy tác chiến BĐBP.
Các đơn vị đã ứng dụng công
nghệ “Kiểm soát XNC bằng mã
vạch” và 10 ngày đóng dấu kiểm
chứng một lần tại 18 cửa khẩu
biên giới trên đất liền tuyến Việt
Nam - Trung Quốc và thực hiện
kiểm soát ra vào cổng cảng, lên
xuống tàu bằng công nghệ mã
vạch tại 2 cửa khẩu cảng (Hải
Phòng và TP Hồ Chí Minh). Triển
khai hệ thống trang thiết bị, phần
mềm phục vụ kiểm soát XNC
theo mô hình kiểm tra “Một cửa,
một điểm dừng” tại cặp cửa khẩu
Lao Bảo (Việt Nam) - Đen Sa
Vẳn (Lào).
Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục

TIN TứC

Trường Sĩ quan
Không quân
hiến 680 đơn vị máu

T

rường Sĩ quan Không quân vừa
phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và
Trung tâm Huyết học - Truyền máu
tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày hội hiến
máu tình nguyện đợt 2 năm 2021. Với
thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một
cuộc đời ở lại”, gần 800 cán bộ, quân
nhân chuyên nghiệp, học viên và chiến
sĩ của trường đã tham gia hiến được
680 đơn vị máu cho Hội Chữ thập đỏ
tỉnh Khánh Hòa.
Đây là hoạt động thể hiện truyền
thống, đạo lý “thương người như thể
thương thân” của dân tộc ta, đồng thời
phản ánh tinh thần, trách nhiệm của cán
bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân

Trong 10 năm (2011-2021), các đơn vị Biên phòng cửa khẩu trên
toàn quốc đã thực hiện thủ tục XNC và đảm bảo an ninh, an toàn cho
gần 69 triệu lượt người nhập cảnh, hơn 86 triệu lượt người XNC vùng
biên giới; hơn 11 triệu lượt phương tiện với hơn 11 triệu lượt nhân viên
phương tiện qua cửa khẩu đường bộ; gần 19 nghìn lượt tàu với gần 132
nghìn lượt nhân viên phương tiện và gần 118 nghìn lượt hành khách
qua cửa khẩu đường sắt; hơn 372 nghìn tàu, thuyền Việt Nam và nước
ngoài với hơn 6,2 triệu lượt thuyền viên và gần 5 triệu lượt hành khách
du lịch; 261 tàu quân sự nước ngoài với gần 63 nghìn thủy thủ đoàn đến
thăm xã giao và thực hiện các hoạt động khác tại các cửa khẩu cảng.

trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP cho
biết, việc hiện đại hóa trang bị,
ứng dụng công nghệ thông tin đã
thống nhất được cơ sở dữ liệu về
hành khách, phương tiện, vụ việc
và camera giám sát tại các đơn vị
cửa khẩu phục vụ công tác chỉ
huy, điều hành của Bộ Tư lệnh
BĐBP và trao đổi dữ liệu với các
bộ, ngành có liên quan; hạn chế
tình trạng đầu tư dàn trải; nâng
cao hiệu quả vận hành trang bị
kỹ thuật, giảm cán bộ trực tiếp
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát;
đảm bảo công khai, minh bạch
trong quá trình kiểm soát XNC,
tạo hình ảnh cửa khẩu hiện đại,
đáp ứng xu thế hội nhập; rút
ngắn thời gian làm thủ tục, tạo sự
thông thoáng, thuận tiện, được
Chính phủ, các bộ, ngành, địa
phương và hành khách XNC

đối với cộng đồng, nhất là trong tình
hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức
tạp, lượng máu cần cứu người đang rất
cấp thiết.
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Chính ủy
Trường Sĩ quan Không quân cho biết,
mỗi năm nhà trường đều phối hợp với
Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Huyết
học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa tổ
chức thực hiện 2 đợt hiến máu tình
nguyện với số lượng máu thu về bình
quân mỗi đợt khoảng 500 đơn vị. Đây
là lần thứ 12 cán bộ, chiến sĩ của trường
tham gia hiến máu và cũng là lần có số
lượng máu thu được nhiều nhất kể từ
năm 2016 đến nay.
Trong quá trình tổ chức hiến máu, Ban
Tổ chức đã thực hiện tốt các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả
những người tham gia hiến máu và làm
công tác lấy máu đều thực hiện tốt thông
điệp 5K và được test nhanh Covid-19.
HỒNG LINH

đánh giá cao.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính
Nói về kết quả Nghị quyết số
84-NQ/ĐU về “Nâng cao chất
lượng công tác cửa khẩu của
BĐBP trong tình hình mới” trong
10 năm qua (2011-2021), Thiếu
tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh
BĐBP cho biết, Bộ Tư lệnh
BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị thực
hiện có hiệu quả các quyết định
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
Quốc phòng về cải cách hành
chính trong lĩnh vực cửa khẩu;
thực hiện thủ tục biên phòng điện
tử cảng biển theo Cơ chế một cửa
quốc gia ở tất cả các cửa khẩu
cảng; thí điểm thủ tục biên phòng
điện tử trên Cổng thông tin thủ
tục biên phòng điện tử kết nối
một cửa quốc gia và hệ thống

Hội thảo khoa học
kỷ niệm 70 năm
Chiến dịch Hòa Bình
tổ chức trực tuyến

H

ội thảo khoa học trực tuyến cấp Bộ
Quốc phòng kỷ niệm 70 năm
Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 10/12/2021) dự kiến sẽ được tổ chức
vào ngày 7/12 tại 13 điểm cầu. Trong
đó, điểm cầu chính được tổ chức tại hội
trường Tỉnh ủy Hòa Bình (số 8 đường
An Dương Vương, phường Phương
Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Theo kế hoạch, nội dung của Hội
thảo sẽ xoay quanh các vấn đề: Bối cảnh
trong nước, quốc tế; tình hình cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp của
nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; âm mưu, thủ đoạn của thực dân
Pháp tiến hành đánh chiếm Hòa Bình
cuối năm 1951.

Cổng kiểm soát XNC tự động tại
các cửa khẩu quốc tế trên toàn
tuyến biên giới đất liền; thực hiện
kiểm soát XNC bằng mã vạch tại
các cửa khẩu, cảng biển; đầu tư
xây dựng phần mềm và hệ thống
camera giám sát tại các cửa khẩu
trọng điểm kết nối về Trung tâm
chỉ huy tại Bộ Tư lệnh BĐBP để
lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, từng
bước tiếp cận cuộc Cách mạng
công nghiệp 4.0.
Để nâng cao chất lượng công
tác cửa khẩu, lực lượng BĐBP sẽ
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, bảo đảm chặt chẽ,
thông thoáng, phục vụ tốt phát
triển kinh tế - xã hội và hội nhập
quốc tế. Các đơn vị tập trung triển
khai có hiệu quả thủ tục biên
phòng trên Cổng thông tin biên
phòng điện tử và Cổng thông tin
một cửa quốc gia. Tiếp tục phối
hợp với các học viện, nhà trường,
cơ quan đơn vị trong và ngoài
quân đội trong công tác nghiên
cứu, chế thử các trang bị ứng
dụng thành tựu của cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0 (trí tuệ
nhân tạo, công nghệ sinh trắc học,
dữ liệu lớn, internet vạn vật), tiến
đến tự chủ về công nghệ, dây
chuyền sản xuất trong nước đối
với trang bị kỹ thuật nghiệp vụ
phục vụ công tác quản lý, bảo vệ
biên giới và kiểm soát XNC.
Thiếu tướng Lê Văn Phúc
nhấn mạnh, nhằm tiếp tục đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ
vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia, ứng phó
có hiệu quả với các vấn đề an
ninh truyền thống và phi truyền
thống ở khu vực cửa khẩu, biên
giới, cũng như đáp ứng yêu cầu
hội nhập và phát triển đất nước,
lực lượng BĐBP tiếp tục tham
mưu với Đảng, Nhà nước, Quân
ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng
có chủ trương, giải pháp chiến
lược đầu tư quy hoạch, phát triển
hệ thống cửa khẩu, tổ chức quản
lý cửa khẩu theo hướng hiện đại,
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban
hành mới, hoàn thiện hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật về
quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm
soát XNC của BĐBP, đáp ứng
với tình hình thực tiễn hiện nay.
LAM HẠNH

Chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo,
chỉ đạo, chỉ huy và điều hành chiến dịch
đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng,
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, của
Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh trong
Chiến dịch Hòa Bình.
Diễn biến và những nét nổi bật về
thành công xuất sắc của Đảng trong chỉ
đạo chiến lược; sự trưởng thành vượt bậc
của Quân đội nhân dân Việt Nam; sự phát
triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam,
đặc biệt là nghệ thuật tổ chức chỉ huy và
thực hành chiến dịch.
Vai trò, đóng góp của các lực lượng vũ
trang, của đồng bào các giới, các dân tộc,
các lực lượng tham gia Chiến dịch Hòa
Bình; tầm vóc, ý nghĩa và những bài học
kinh nghiệm của Chiến dịch Hòa Bình, sự
vận dụng và phát huy những bài học đó
trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng
cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong
giai đoạn hiện nay. NHẬT TUẤN
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Chiến lược vaccine
là phù hợp, kịp thời, đạt kết quả tốt

nước triển khai quyết liệt trở lại
các biện pháp phòng dịch; ngày
càng nhiều nước triển khai và đẩy
nhanh tốc độ tiêm mũi thứ 3. Đã
có hơn 20 nước tiêm cho trẻ em
từ 3-11 tuổi, trong đó có nhiều
nước phát triển. WHO khuyến
cáo việc tiêm cho trẻ 3-11 tuổi có
lợi ích cao hơn rủi ro, tuy nhiên,
nên ưu tiên cho người già và
người có bệnh nền, khi đã đủ
vaccine thì tiêm cho trẻ em.
Các ý kiến tại cuộc họp cho
rằng, việc thực hiện chiến dịch
tiêm chủng quy mô lớn tại Việt
Nam khó tránh khỏi các sự số, rủi
ro; tuy nhiên tỷ lệ gặp sự cố, rủi
ro và tử vong liên quan tới tiêm
vaccine tại Việt Nam là thấp hơn
nhiều nước trên thế giới.
Về thuốc điều trị, tính đến
2/12, Bộ Y tế đã tổng hợp nhu
cầu sử dụng và phân bổ theo đề
xuất của các đơn vị, địa phương
gồm Remdesivir (đã phân bổ hơn
514.000 lọ); Favipiravir (có quyết
định phân bổ 2 triệu viên); Casirimab + Imdevimab (170 lọ
thuốc); thuốc Molnupiravir đang

được sử dụng theo đề cương thử
nghiệm lâm sàng được Bộ Y tế
phê duyệt…

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng
một lần nữa nhấn mạnh, vaccine,
thuốc chữa bệnh và ý thức người
dân là những giải pháp hết sức cơ
bản, quan trọng, cấp bách trong
tình hình hiện nay.
Việc nhập khẩu, nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ, sản xuất
vaccine và thuốc chữa bệnh
Covid-19, tổ chức tiêm vaccine là
công việc có quy mô lớn, tính
chất phức tạp, chưa có tiền lệ,
phải làm trong thời gian ngắn,
nên không tránh khỏi những sơ
suất, khó khăn, lúng túng, điều
quan trọng là phát hiện nhanh,
điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
Thủ tướng yêu cầu: “Thần tốc
hơn nữa trong thực hiện chiến
dịch tiêm chủng vaccine và đáp
ứng nhu cầu thuốc điều trị, bảo
đảm an toàn, khoa học, hiệu quả,

đề cao ý thức người dân trong
phòng chống dịch”.
Thủ tướng yêu cầu, phấn đấu
tới 15/12 và chậm nhất trong
tháng 12 phải cơ bản hoàn thành
việc tiêm 2 mũi cho người từ 18
tuổi trở lên. Đồng thời, có lộ trình
triển khai tích cực, hoàn thành
sớm nhất việc tiêm cho người 1218 tuổi; đẩy mạnh việc tiêm mũi
3, trong đó ưu tiên người từ 50
tuổi trở lên và các đối tượng tuyến
đầu. Nếu cần thiết, các cơ quan
chức năng tăng cường lực lượng
chi viện, hỗ trợ các địa phương
trong tiêm chủng.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu,
sớm báo cáo, xin ý kiến cấp có
thẩm quyền về một số nội dung
liên quan tới vaccine, trong đó có
khả năng, chủ trương, phương án
tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên
trên cơ sở khoa học, an toàn, phù
hợp diễn biến dịch bệnh trong
nước và thực tiễn các nước.
Bộ Y tế chủ động dự báo nhu
cầu về số lượng, loại thuốc điều trị
Covid-19 cho cả nước để có
phương án mua, kể cả mua tập
trung và phân bổ, sử dụng phù
hợp với yêu cầu điều trị, bảo đảm
công khai, minh bạch, theo cơ chế
thị trường, chống lãng phí; với các
loại thuốc thiết yếu phải có cơ số
dự phòng cho tình huống dịch
diễn biến xấu.
Về sản xuất vaccine và thuốc
trong nước nói chung, Thủ tướng
nêu rõ: “Về thủ tục hành chính thì
rút gọn nhất có thể, tạo thuận lợi
và hỗ trợ tối đa nhưng về mặt
chuyên môn thì phải bảo đảm các
yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt
theo quy định.
THỤC QUYÊN

Hà Nội chuẩn bị 3 loại túi thuốc
phát cho F0 điều trị tại nhà

cách ly tại nhà (chỉ dùng cho
người lớn trên 18 tuổi). Cụ thể:
Túi thuốc A gồm paracetamol
500mg và vitamin (đa sinh tố, vitamin C).
Túi thuốc B sử dụng khi F0 có
triệu chứng sớm của suy hô hấp
(cảm giác khó thở, nhịp thở trên 20
lần/phút hoặc SpO2 <95%, nếu
có) và chưa liên hệ được nhân viên
y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Toa thuốc này gồm dexamethason
0.5mg (hoặc methylprednisolone
16mg) và rivaroxaban 10mg.
Túi thuốc C là thuốc kháng
virus molnupiravir 400mg hoặc
molnupiravir 200mg.
Tùy theo các điều kiện thực tế
và triệu chứng của từng người
bệnh, nhân viên y tế sẽ tiến hành
phát các thuốc này.
Hướng dẫn cũng nêu rõ các nội
dung theo dõi sức khỏe hàng ngày
mà F0 cần nhớ. Bệnh nhân cần
chú ý tới các chỉ số gồm nhịp thở,
mạch, nhiệt độ, SpO2 (nếu có thể)
và huyết áp (nếu có thể).

Các triệu chứng thường gặp
của bệnh Covid-19 gồm: mệt mỏi,
ho, ho ra đờm, ớn lạnh/gai rét,
viêm kết mạc (mắt đỏ), mất vị giác
hoặc khứu giác, tiêu chảy (phân
lỏng/đi ngoài), ho ra máu, thở dốc
hoặc khó thở, đau tức ngực kéo
dài, lơ mơ, không tỉnh táo. Có thêm
một số triệu chứng như: đau họng,
nhức đầu, chóng mặt, chán ăn,
buồn nôn và nôn, đau nhức cơ,...
Trường hợp phát hiện 1 trong
11 dấu hiệu dưới đây, F0 phải báo
cáo ngay với cán bộ y tế được phân
công theo dõi, giám sát để xử trí
cấp cứu và chuyển viện kịp thời:
1. Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở
trẻ em có dấu hiệu thở bất thường:
thở rên, rút lõm lồng ngực, phập
phồng cánh mũi, khò khè, thở rít
thì hít vào; 2. Nhịp thở tăng: Với
người lớn: nhịp thở >21 lần/phút.
Với trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi: nhịp
thở > 40 lần/phút. Với trẻ từ 5 dưới 12 tuổi: nhịp thở > 30
lần/phút. (Lưu ý, ở trẻ em, đếm đủ
nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm

Sáng qua (5/12), Thủ
tướng Phạm Minh Chính
chủ trì cuộc họp tiếp
tục thúc đẩy việc nhập
khẩu, nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ,
sản xuất vaccine và
thuốc chữa bệnh.
Đã tiếp nhận hơn 150
triệu liều vaccine
Báo cáo của Bộ Y tế nhận
định, thực tế cho thấy chiến lược
vaccine của Việt Nam là phù hợp
tình hình, kịp thời, đạt kết quả tốt.
Dù Việt Nam xuất phát chậm hơn
nhiều nước trong tiêm vaccine
nhưng với tốc độ tiêm chủng vừa
qua, đến nay tỷ lệ người từ 18
tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 94%, tiêm
mũi 2 đạt 69%, là tỷ lệ khá cao so
với thế giới.
Theo Bộ Y tế, tổng số vaccine
đã nhận và dự kiến tiếp nhận đến
hết 2021 từ các nguồn mua, viện
trợ, tài trợ đã có cam kết là khoảng
hơn 200 triệu liều. Đến hết 3/12,
Việt Nam đã tiếp nhận hơn 150
triệu liều, trong đó có gần 71,5
triệu mua từ nguồn ngân sách nhà
nước và hơn 79 triệu liều từ nguồn
viện trợ, tài trợ.
Theo Bộ Ngoại giao, việc
xuất hiện biến chủng mới Omicron đã làm dịch bệnh trên thế
giới càng diễn biến phức tạp và
khó lường, khó dự báo hơn. Tuy
nhiên, các báo cáo cho thấy hiệu
lực bảo vệ của các loại vaccine đã
được cấp phép vẫn cao và các
hãng đang tiếp nghiên cứu để bảo
đảm và nâng cao hơn nữa hiệu
lực bảo vệ của vaccine.
Trước biến chủng mới, nhiều

lThủ tướng yêu cầu hoàn thành sớm nhất việc tiêm cho người 12-18 tuổi.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch
bệnh, đáp ứng số F0 tăng nhanh, mới đây, UBND
TP Hà Nội ban hành Phương án cách ly, quản lý,
theo dõi, khám và điều trị tại nhà với người nhiễm
Covid-19 trên địa bàn.
Theo hướng dẫn, trong chế độ
sinh hoạt hàng ngày, F0 nên nghỉ
ngơi, vận động thể lực nhẹ (phù
hợp tình trạng sức khỏe). Tập thở
ít nhất 15 phút mỗi ngày, uống
nước thường xuyên, không đợi
đến khi khát mới uống nước,
không bỏ bữa. Tăng cường dinh
dưỡng: ăn đầy đủ chất, ăn trái cây,
uống nước hoa quả... và suy nghĩ
tích cực, duy trì tâm lý thoải mái.
Khi có triệu chứng sốt trên
38,5 độ (hoặc đau đầu, đau người
nhiều), nếu là người lớn, F0 uống
mỗi lần 1 viên thuốc hạ sốt như
paracetamol 0,5g, có thể lặp lại

mỗi 4-6h, ngày không quá 4 viên.
Uống oresol nếu uống kém/giảm
hoặc có thể dùng uống thay
nước. Với F0 là trẻ em, uống
thuốc hạ sốt như paracetamol liều
10-15mg/kg/lần, có thể lặp lại
mỗi 4-6h, ngày không quá 4 lần.
Trường hợp dùng thuốc hạ sốt
2 lần không đỡ, đề nghị thông báo
ngay cho cơ sở quản lý F0 để
phối hợp xử lý. Khi có triệu
chứng ho, có thể dùng thuốc giảm
ho để điều trị.
Có 3 túi thuốc dành cho F0
không triệu chứng hoặc triệu
chứng mức độ nhẹ đủ điều kiện

Xin ý kiến về việc tiêm cho
trẻ từ 5 tuổi

Điều động 410
quân y tăng cường
cho Quân khu 7 và 9

T

hực hiện quyết định của Thủ
trưởng Bộ Quốc phòng, Học
viện Quân y và 3 viện, BV quân
đội đã tổ chức lễ xuất quân, điều
động 410 cán bộ, bác sĩ, học viên,
nhân viên quân y tăng cường giúp
các địa phương trên địa bàn Quân
khu (QK) 7&9 phòng chống dịch
Covid-19.
Cụ thể, ngày 4/12, Học viện
Quân y đã tổ chức xuất quân, tăng
cường 311 cán bộ, học viên quân
y, chia làm hai đoàn công tác lên
đường vào làm nhiệm vụ phòng,
chống dịch tại các tỉnh thuộc địa
bàn QK7&9.
Cùng ngày, Viện Y học cổ
truyền Quân đội và BV Quân y
354, Quân y 105 (Tổng cục Hậu
cần) đã tổ chức xuất quân điều
động 99 cán bộ, bác sĩ, nhân viên
tăng cường làm nhiệm vụ phòng,
chống dịch tại các địa phương trên
địa bàn QK9.
Theo quyết định điều động,
410 quân y sẽ được chia thành 133
tổ quân y, trong đó, 122 tổ được
biên chế 3 thành viên, các tổ còn
lại biên chế 4 thành viên.
Trong số này, 67 tổ quân y
cơ động thuộc Học viện Quân y,
mỗi tổ 3 thành viên sẽ trực tiếp
tham gia phòng, chống dịch tại
địa bàn QK7. Lực lượng còn lại
là các tổ hồi sức, truyền nhiễm
sẽ được phân bố làm nhiệm vụ
tại các tỉnh trên địa bàn QK9.
Nhiệm vụ chính của các tổ
quân y là hỗ trợ địa phương thực
hiện các biện pháp phòng, chống
dịch; trực tiếp tham gia điều trị và
chăm sóc F0 tại nhà; phối hợp với
lực lượng y tế địa phương phát hiện
triệu chứng, hướng dẫn người dân
phương pháp tự chăm sóc, điều trị;
kịp thời phát hiện các F0 có diễn
biến chuyển nặng để xử trí, cấp cứu
kịp thời. KIÊN GIANG
yên không khóc); 3. SpO2 < 95%
(nếu có thể đo). Khi phát hiện bất
thường, đo lại lần 2 sau 30 giây
đến 1 phút, khi đo yêu cầu giữ yên
vị trí đo; 4. Mạch nhanh > 120
nhịp/phút hoặc dưới 50 lần/phút;
5. Huyết áp thấp: huyết áp tối đa
<90 mmHg, huyết áp tối thiểu <
60 mmHg (nếu có thể đo); 6. Đau
tức ngực thường xuyên, đau tăng
khi hít sâu; 7. Thay đổi ý thức: lú
lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt/mệt lả,
trẻ quấy khóc, li bì khó đánh thức,
co giật; 8. Tím môi, tím đầu móng
tay chân, da xanh, môi nhợt, lạnh
đầu ngón tay chân; 9. Không thể
uống hoặc bú kém/giảm, ăn kém,
nôn (ở trẻ em). Trẻ có biểu hiện
hội chứng viêm đa hệ thống: sốt
cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi dâu tây,
ngón tay chân sưng phù nổi hồng
ban,...; 10. Mắc thêm bệnh cấp
tính: sốt xuất huyết, tay - chân miệng,.. ; 11. Bất kỳ tình trạng bất
ổn nào của người nhiễm Covid-19
mà thấy cần báo cơ sở y tế.
THƯƠNG MẾN
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TP HỒ CHÍ MINH:

Công nhân gặp khó
vì thiếu chỗ gửi con

lNhiều công nhân ở TP HCM gặp khó trong việc tìm chỗ gửi con khi đi làm trở lại.
(Ảnh minh họa)

Hiện nay các nhà máy,
khu công nghiệp đã
hoạt động nhưng nhiều
công nhân vẫn chưa thể
đi làm trở lại vì gặp khó
trong việc gửi con.
Nhà trẻ công chưa mở cửa,
quá tải điểm gửi trẻ tư

Mặc dù công ty đã gọi đi làm
trở lại với mức lương và đãi ngộ
khá tốt so với thời điểm khó khăn
hiện nay nhưng hơn tuần nay chị
Lê Thị Hòa, công nhân Khu chế
xuất Linh Trung, Thủ Đức vẫn
khất lần, chưa đi làm lại được vì
chưa tìm được chỗ gửi trẻ.
Trong khi đó, chồng chị cũng
là công nhân Khu chế xuất, phải
về quê chăm mẹ ốm nặng cả
tháng nay. “Trước đó, tôi gửi con
ở trường mầm non công lập gần
nhà. Đến nay, trường vẫn chưa
mở cửa do tình hình dịch bệnh.
Một số người dân gần đây cũng
có mở điểm giữ trẻ tại nhà, không
có đăng kí gì. Tôi có tìm đến vài
chỗ. Nơi sạch sẽ, thoáng mát,
người giữ trẻ có tâm thì đã quá
tải, không cách nào đăng kí được.
Còn có những nơi có chỗ nhưng
điều kiện vệ sinh kém, ẩm thấp,
lo sợ an toàn cho con nên tôi cũng
không dám gửi. Thành ra bây giờ
vẫn đang tìm chỗ và chưa đi làm
được. Chỉ sợ mình trì hoãn lâu

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
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quá công ty lại thay thế chỗ của
mình mất. Vả lại giờ gia đình tôi
cũng đang rất cần tiền để trang
trải cuộc sống vì đợt dịch vừa qua
mọi số tiền để dành đã tiêu sạch
rồi”, chị Hòa bộc bạch.
Nhiều chị em công nhân cũng
rơi vào tình cảnh tương tự, rất
muốn đi làm để có thu nhập,
nhưng vì kẹt con nhỏ không gửi trẻ
được nên đành chịu. Có những gia
đình hai vợ chồng là công nhân,
tạm thời đành một người nghỉ làm
ở nhà chăm con cho người kia đi
làm. Tuy nhiên, với đồng lương
công nhân, mức thu nhập của một
người khó lòng có thể gồng gánh
được cả gia đình. “Chúng tôi rất
mong được hỗ trợ phương án nào
đó để gửi được con, có thể nhanh
chóng được quay lại làm việc, ổn
định cuộc sống”, anh Trần Văn
Tuấn, công nhân Khu công nghiệp
Tân Bình chia sẻ.
Còn chị Lê Thị An, ngụ
đường Phạm Văn Đồng, Thủ
Đức thì cho biết, do không tìm
được điểm gửi trẻ, chị đành phải
nghỉ làm ở nhà chăm 2 con nhỏ
cho chồng đi làm. Vì thế chị nghĩ
ra cách “linh động” nhận giữ luôn
con cái công nhân trong khu nhà
trọ để có thu nhập trang trải cuộc
sống. Với mỗi trẻ, chị nhận 500
ngàn/tuần bao gồm cả ăn 2 bữa.
Chị An cho biết: “Hiện ngoài con
tôi, tôi nhận giữ thêm 3 bé vì

lBé Bảo Anh (9 tuổi) chăm sóc em gái
để mẹ đi làm.

phòng trọ cũng không rộng rãi,
mình ở một mình, không thể
nhận nhiều được. Kì thực thì thu
nhập không cao bằng đi làm công
nhân, lại chăm sóc trẻ con vất vả.
Nhưng vì tình thế mình phải vậy
và cũng là giúp đỡ thêm cho hàng
xóm khu này, chứ không thì họ
cũng chả biết làm sao như mình”.

Con trẻ “tự lập” sớm
để cha mẹ đi làm
Một số gia đình công nhân có
con lớn thì chọn cách bất đắc dĩ
để con phải “tự lập” sớm, ở nhà
trông nhau để cha mẹ đi làm.
Như gia đình chị Nguyễn Thị
Thu ở Mỹ Phước, Bình Dương.
Cả hai vợ chồng đều làm tại các
doanh nghiệp nước ngoài trên địa

bàn huyện. Sau thời gian giãn
cách, họ phải trở lại làm việc,
nhưng hai con nhỏ, một bé năm
nay vào lớp 1, một bé lên lớp 4,
đều đang học online. Cực chẳng
đã, không còn cách nào khác, anh
chị đành “huấn luyện” hai con
nhỏ ở nhà tự chăm sóc nhau.
Cơm nước đã nấu sẵn, ủ sẵn. Các
thiết bị điện, nước được xem xét,
kiểm tra kĩ lưỡng. Đồng thời nhờ
một người hàng xóm thân thiết
thi thoảng để mắt đến. Còn lại,
hai bé gái 9 tuổi và 6 tuổi ở nhà
tự học hành, ăn uống, cô chị
chăm cô em.
Chị Thu chia sẻ, cho đến nay
thì mọi việc vẫn ổn, nhưng anh
chị vẫn biết đây là giải pháp bất
đắc dĩ và cả hai vẫn đang ráo riết
tìm phương án khác thuận tiện,
an toàn hơn cho con để yên tâm
đi làm.
Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP
Hồ Chí Minh cho hay, vừa qua
rất nhiều trường học được trưng
dụng thành nơi cách ly tập
trung F0, F1. Vì thế, để trẻ
đến trường cần phải có
thời gian khử khuẩn.
Chưa kể, với tình hình
hiện nay, việc trở lại
trường vẫn chưa an toàn.
Vì thế tổ chức Công
đoàn rất hiểu khó khăn
của công nhân khi cha mẹ
phải đi làm, trường vẫn
chưa mở cửa. Bà Thúy
cũng đưa ra đề xuất, để giải
quyết khó khăn về nơi gửi con
trong giai đoạn này, các gia đình
công nhân có thể liên kết, hỗ trợ
nhau bằng cách thay phiên trông
chừng. Chọn giải pháp này, các
gia đình cần tuân thủ nguyên tắc
5K để bảo đảm an toàn cho trẻ và
gia đình mình.
Theo ông Lê Minh Tấn Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ
Chí Minh, từ nay đến cuối năm
2021, thành phố cần thêm
khoảng 60.000 lao động và đến
quý I/2022 cần khoảng 140.000
lao động. Sau khi thành phố mở
cửa và trở lại trạng thái bình
thường mới, đã có khoảng
150.000 lao động quay lại làm
việc, nâng tổng số công nhân
đang làm việc lên khoảng
230.000 người, tập trung tại các
khu chế xuất, khu công nghiệp,
khu công nghệ cao.
TRÂN TRÂN

Người lao động nhiễm HIV/AIDS vẫn bị kỳ thị tại nơi làm việc

T

heo một cuộc khảo sát toàn
cầu mới được công bố nhân
Ngày Thế giới phòng, chống
bệnh AIDS, hơn 40 năm sau kể
từ khi bệnh AIDS xuất hiện,
tình trạng kỳ thị và phân biệt đối
xử liên quan đến HIV vẫn tồn
tại. Báo cáo do Tổ chức Lao
động Quốc tế (ILO) và công ty
nghiên cứu và thăm dò dư luận
Gallup International phối hợp
thực hiện dựa trên việc thu thập
thông tin 55.000 người từ 50
quốc gia trên toàn thế giới.
Báo cáo cho thấy, trong thế
giới việc làm, gần 40% người
được phỏng vấn cho rằng không
nên cho phép những người có

HIV làm việc trực tiếp với những
người không bị nhiễm. Việc thiếu
kiến thức về lây truyền HIV là
căn nguyên dẫn đến thái độ kỳ thị
và phân biệt đối xử. Cứ trong hai
người thì chỉ có một người biết
HIV không thể lây truyền khi sử
dụng chung một nhà vệ sinh và
chỉ có một phần tư số người được
hỏi trả lời chính xác về cách thức
HIV lây truyền như thế nào.
Những lầm tưởng và quan niệm
sai lầm vẫn tồn tại dai dẳng và
góp phần dẫn đến kỳ thị và phân
biệt đối xử.
Cũng theo báo cáo, quan điểm
của các khu vực về vấn đề này
khá khác nhau. Châu Á và Thái

Bình Dương là khu vực có mức
độ dung nạp thấp nhất về khía
cạnh trực tiếp làm việc với người
nhiễm HIV (chỉ có 40% người
được phỏng vấn cho rằng nên cho
phép người có HIV làm việc với
người không bị nhiễm), tiếp đến
là Trung Đông và Bắc Phi (chỉ
42% người được phỏng vấn cho
rằng nên cho phép người có HIV
làm việc với người không bị
nhiễm). Những khu vực có thái
độ tích cực nhất là Đông Phi và
Nam Phi, theo đó gần 90% người
được phỏng vấn cho biết nên cho
phép làm việc trực tiếp với người
nhiễm HIV.
Trình độ học vấn cao hơn cũng

có mối tương quan với thái độ tích
cực về khía cạnh làm việc với
người nhiễm HIV. 68% người có
trình độ đại học trên toàn cầu đồng
tình rằng nên cho phép làm việc
trực tiếp với người có HIV, trong
khi chỉ có 39,9% người tốt nghiệp
tiểu học đồng ý với điều này.
“Thật đáng kinh ngạc khi
những lầm tưởng và quan niệm
sai lầm về HIV/AIDS vẫn còn rất
phổ biến sau 40 năm kể từ khi căn
bệnh này xuất hiện. Chính việc
thiếu kiến thức cơ bản về phương
thức lây truyền của HIV đã dẫn
tới sự kỳ thị và phân biệt đối xử.
Cuộc khảo sát này là lời cảnh tỉnh
để củng cố lại các chương trình
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Ngày hội du lịch
hỗ trợ
doanh nghiệp
mở cửa trở lại

U

BND TP Hồ Chí Minh,
Sở Du lịch, Hiệp hội
Du lịch TP Hồ Chí Minh
vừa khai mạc Ngày hội du
lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ
17 năm 2021 nhằm giúp hỗ
trợ doanh nghiệp tái tổ chức
hoạt động, chuẩn bị sẵn sàng
mở cửa lại hoàn toàn các
hoạt động du lịch vào năm
2022 theo lộ trình và đón
khách quốc tế khi được sự
đồng ý của Chính phủ.
Ngày hội thu hút 120 đơn
vị, 80 doanh nghiệp tham gia
bằng hình thức trực tuyến và
trực tiếp với hàng trăm sản
phẩm, dịch vụ du lịch hấp
dẫn. Đây là lần đầu tiên, ngày
hội được tổ chức bằng hình
thức trực tuyến, ứng dụng
công nghệ, chuyển đổi số để
thích ứng linh hoạt với tình
hình dịch bệnh Covid-19 và
đánh dấu sự khởi động chiến
dịch quảng bá các sự kiện du
lịch, điểm đến an toàn, sống
động của TP Hồ Chí Minh
đến với du khách theo đúng
chủ đề “Điểm đến an toàn –
hành trình sống động”. Tất cả
các doanh nghiệp, đơn vị cùng
tham gia chương trình trên các
kênh như: website Ngày hội
du lịch TP Hồ Chí Minh
(https://ngayhoidulich.visithcmc.vn), website quảng bá
du lịch TP Hồ Chí Minh
(www.visithcmc.vn),
sàn
thương mại điện tử Shopee và
đại lý du lịch trực tuyến Traveloka, thời gian tổ chức từ
ngày 4 - 25/12/2021. D.N

lẢnh minh họa.

phòng chống và giáo dục về HIV.
Kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi
làm việc khiến mọi người bị xa
lánh, đẩy những người nhiễm
HIV vào tình cảnh nghèo khó và
ảnh hưởng tới mục tiêu đạt được
việc làm thỏa đáng” - bà Chidi
King, Trưởng Bộ phận Giới, Bình
đẳng, Đa dạng và Hòa nhập của
ILO (GEDI) cho biết.
Báo cáo đưa ra một số
khuyến nghị, bao gồm việc triển
khai các chương trình về HIV
nhằm tăng cường hiểu biết của
người lao động về cách thức lây
truyền của HIV và xóa bỏ những
hiểu biết sai lầm, cải thiện môi
trường chính sách pháp luật về
HIV để bảo vệ quyền của người
lao động… X.HOA

NHịP SốNG

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

Nghệ nhân một đời gìn giữ
nghệ thuật đan gùi ở Tây Nguyên
Xấp xỉ tuổi 70, nghệ nhân Ya
Hiêng vẫn thoăn thoắt đôi bàn
tay, ánh mắt chăm chú đan
cài từng thanh nứa, trang trí
từng họa tiết để cho “ra lò”
những chiếc gùi ưng ý nhất.
Đến nay đã gần một đời người
nghệ nhân ấy gìn giữ nghệ
thuật đan gùi của người Chu
Ru giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Chuyện tình đẹp từ chiếc gùi
Ghé thăm bản Pré (xã Phú Hội, huyện
Đức Trọng, Lâm Đồng) thời điểm này,
thôn trống vắng hơn, nhà nào cũng “cửa
đóng, then cài” lên rẫy hái cà phê. Tìm
đến nhà nghệ nhân Ya Hiêng (69 tuổi, trú
thôn Pré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng),
chúng tôi bắt gặp hình ảnh vợ chồng ông
đang miệt mài đan gùi, các cháu nhỏ vây
quanh, đứa tập đọc, đứa nghịch ngộ, một
khung cảnh thật ấm cúng, yên bình nơi
miền quê sơn cước.
Bản Pré hiện nay còn lưu giữ nhiều nét
văn hóa đặc trưng của người Chu Ru, trong
đó nổi tiếng và được nhiều người biết đến
nhất đó chính là nghề đan gùi. “Từ lúc 8
tuổi tôi đã theo A Ma (cha) vào rừng chặt
tre, chặt cây cóc rừng để đan gùi. Những
lúc A Ma làm thì tôi cũng tập tành vót tre,
vót mây, đến năm 12 tuổi tôi đã có thể đan
được gùi ở mức khá” - ông Ya Hiêng kể.
Nghệ nhân Ya Hiêng cười thích thú:
“Những sản phẩm đầu tay chỉ là những
chiếc gùi nhỏ xíu, mỏng lét, tôi cứ tháo ra
đan lại mãi mới thành, nhiều lúc phải trốn
bố để đan nữa”. Ông Ya Hiêng tự hào:
“Cái gì tôi cũng làm được từ cày bừa, làm
rẫy, vào rừng sâu hái thuốc,... Nhưng đặc
biệt là đan gùi, vì không phải ai cũng có
thể đan giỏi được”. Nhờ đan gùi giỏi mà
ông được nhiều cô gái trong làng thích.
Cũng nhờ gùi mà vợ chồng ông Ya
Hiêng đằm thắm đến giờ. Ông Ya Hiêng
giải thích: “Người Chu Ru theo truyền
thống mẫu hệ, con cái kết duyên hoàn
toàn do bố mẹ hai bên quyết định, sau lễ
“bắt vợ” dù là vợ chồng nhưng cũng xem
là người xa lạ, có thể trước đó chưa gặp
bao giờ. Nhưng nhờ việc cùng đan gùi,
mà vợ chồng tôi khăng khít, hiểu nhau
nhiều hơn. Từ lúc sống chung đến giờ,
chưa có chiếc gùi nào là không do bàn tay
của cả hai vợ chồng làm ra. Tôi chặt tre,
vợ vót, rồi cả hai cũng cặm cụi đan từ cái
này đến cái khác, đó là “đồng vợ, đồng
chồng, tát biển đông cũng cạn”, cũng vì
thế vợ chồng tôi rất hiếm khi cãi nhau”.
Bà Ma Bin (64 tuổi), vợ ông Ya Hiêng
ngồi kế bên mỉm cười hạnh phúc: “Trước
khi “bắt chồng”, cũng chẳng biết, chẳng
hiểu gì về nhau. Nhưng khi về ở chung
thấy Ya Hiêng giỏi đan gùi, giỏi làm rẫy thì
tôi ấn tượng, tôi yêu ông ấy nhiều hơn”.
“Nếu nói về đan gùi thì cũng dễ
nhưng để đan được thành thục, đẹp
mắt phải tốn rất nhiều thời gian. Mãi
đến năm 1975, khi phải kiếm tiền nuôi
vợ, nuôi con tôi mới bắt đầu nhuần
nhuyễn hết những kỹ thuật đan gùi.
Gùi trở thành nghề kiếm kế sinh nhai,
chiếc “cần câu cơm” của gia đình” ông Ya Hiêng chia sẻ.

lVợ chồng ông Ya Hiêng luôn cùng nhau đan gùi.

“Trước đây, khi ông bà vào rừng làm rẫy,
nhìn thấy cây tre ra quả, từ quả của nó mọc
ra một cái gùi xinh đẹp. Từ đây người dân
biết làm gùi để dùng trong sinh hoạt và sản
xuất”. Đây chính là lý giải về sự ra đời của
chiếc gùi, cũng là minh chứng cho sự tài
hoa của người Chu Ru.
Để đan một chiếc gùi phải trải qua
nhiều công đoạn như: Chọn tre, chẻ tre
thành đoạn lớn, phơi, chẻ mỏng tre thành
kích cỡ mong muốn, mảnh nhỏ sau đó vót
trơn bề mặt mỗi thanh tre, cuối cùng là
đan và trang trí. Tre phải phơi nắng trong
vòng 1 tháng để loại bỏ được những thanh
bị héo, dễ bị mục.
Tre, mây dùng đan gùi cũng phải được
chọn lựa kĩ càng, nếu tre non quá nó sẽ
mềm, héo, dùng một thời gian các nan tre
sẽ co lại, làm đường na không khít, dễ
mục, nhanh hỏng. Tre già quá thì bị cứng,
giòn không làm được, tre đủ tiêu chuẩn
phải ở mức từ 4-5 tuổi. Phần đế gùi cũng
rất quan trọng, gỗ cóc chính là nguyên
liệu để làm phần đáy, theo ông Ya Hiêng,
dùng gỗ cóc rừng vì nó có đặc tính dẻo,
mềm, bóng, dễ làm.
Đan gùi quan trọng là phần đáy, đây
cũng chính là phần khó đan nhất, người
đan phải vững tay nghề để có thể gò cong
cho phần đáy. Mỗi đường nan cũng phải
kéo thật chặt để nan không bị hở. Làm ra
mỗi cái gùi mất rất nhiều thời gian. Do
vậy, hiện nay loại gùi nan nhỏ, có trang trí
được bán với giá 3 triệu đồng/cái, loại gùi
to hơn, nan lớn hơn dùng để lên rẫy, bỏ đồ
ăn có giá từ 500-600 ngàn/cái.
“Những chiếc gùi sẽ theo chủ đến cuối
đời, có những cái có tuổi thọ đến cả 100
năm. Lúc đó những chiếc gùi sẽ có màu
đỏ cũ, các đường nan bết lạt như sự mạnh
mẽ, kiên cường của họ. Theo phong tục
người Chu Ru khi chôn cất người qua đời,
chiếc gùi của họ sẽ được bồi táng cùng.
Đó chính là minh chứng cho sự giàu có,
thịnh vượng của người quá cố” - bà Ma
Bin cho biết.
Trước đây, với loại gùi đẹp, nan nhỏ,
nhà nào giàu mới có để dùng, đó cũng
chính là những nhà có bố mẹ đảm đang,

Kỳ công nghề đan gùi
Một số người cao tuổi ở bản Pré vẫn
hay kể cho nhau về một truyền thuyết:

Số 340 (8.419) Thứ Hai 6/12/2021

vanhoaplvn@gmail.com

l Gùi là vật dụng không thể thiếu trong đời sống
đồng bào Tây Nguyên.

Trong văn hóa của người Chu Ru, gùi
có vai trò rất quan trọng, điển hình trong
lao động sản xuất có một số lễ nghi như: Lễ
cúng rừng trước khi phát rẫy, lễ dọn rẫy,
cưới hỏi, thăm hỏi người thân,... Đặc biệt
vào ngày lễ lúa mới, bắt đầu vào tháng 3
dương lịch lúc đó người dân trong làng tụ
tập lên nương rẫy, đeo gùi cùng nhau múa,
hát, đánh chiêng để tạ ơn trời đất vì đã cho
gạo, cho mùa màng bội thu.

khéo léo, biết đan lát lo cho gia đình.
Những nhà không tự làm được, muốn có
gùi thì phải đổi bằng tiền, gạo, gà hay
làm mướn để đổi. Việc đan gùi không
mang tính ép buộc, truyền dạy mà do con
cái bắt chước từ bố mẹ, tự học như một
cách noi gương.
Có nhiều loại gùi khác nhau, tùy theo
kích cỡ, độ tuổi người dùng và công dụng.
Thông thường những người trẻ sẽ đeo
những chiếc gùi nhỏ, xinh xắn, những
người trưởng thành sẽ chủ yếu sử dụng
những chiếc gùi lớn, nan tre lớn hơn.
“Loại gùi quý nhất với người Chu Ru
được gọi với tên “Goh Sơ Là”, những
chiếc gùi nhỏ nhắn, được trang trí bắt mắt.
Mặt sau của gùi được đính 3 bông hoa
nhỏ, được làm bằng len, gọi là “M’Ta Cơ
Trơu” - nghĩa là mắt bồ câu, với ý nghĩa
mang đến sự đẹp đẽ, may mắn” - bà Ma
Bin nói.
Nghệ nhân Ya Hiêng cho hay: “Mỗi
chiếc gùi nan nhỏ thông thường phải làm
nửa tháng mới xong, loại gùi dùng để
mang cơm, lên rẫy cũng phải mất cả tuần.
Đan gùi không những là lao động tay
chân mà còn rèn luyện khả năng chịu
đựng, sự kiên nhẫn của mình. Vót một
thanh tre mất cả 5-10 phút, mà phải vót
biết bao nhiêu thanh mới đủ để đan một
chiếc gùi”.
Nghệ nhân Ya Hiêng luôn suy nghĩ về
việc duy trì nghề đan lát của đồng bào
mình, ông sợ một ngày nào đó nghề này
sẽ mai một đi. Không những đan lát mà
cả những điệu múa, những bài cồng
chiêng, các lễ nghi truyền thống của ông
cha. Ông rất vui khi nhiều người trẻ trong
làng nay đã tìm hiểu, học đan lát qua các
lớp học do ông hướng dẫn, đó chính là
tương lai, “đường sống” của nghệ thuật
đan lát Chu Ru.
Rời làng Pré khi trời đã ngả bóng, ông
Ya Hiêng thắp ngọn đèn dầu trước sân,
đôi tay thoăn thoắt tiếp tục kéo những
thanh tre cho thật khít. Đôi mắt ông ánh
lên sự tập trung cao độ, ông vẫn đan gùi
không phải vì mưu sinh nữa mà để con,
cháu ông sẽ thấy và cũng yêu gùi, đan gùi
như ông. PHAN HÒA
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Vinh danh thủ khoa
năm 2021

B

an Thư ký Hội Sinh viên TP Hồ Chí
Minh đã xét chọn, tuyên dương 79
thủ khoa đến từ các trường đại học, học
viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố,
gồm 46 thủ khoa trúng tuyển đại học, học
viện, cao đẳng và 33 thủ khoa tốt nghiệp
đại học, học viện, cao đẳng.
46 thủ khoa tuyển sinh đầu vào các
trường đại học, học viện, cao đẳng đều
đạt điểm tuyển sinh từ 25 điểm trở lên và
có thành tích xuất sắc trong học tập nhiều
năm liền ở bậc trung học phổ thông. Bên
cạnh việc học tập đạt kết quả tốt, các thủ
khoa còn tích cực tham gia hoặc tổ chức
các hoạt động công tác đoàn tại trường
trung học phổ thông và hoạt động xã hội
tại địa phương thường trú. Nhiều thủ
khoa xuất thân từ gia đình công nhân,
nông dân, có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, đã nỗ lực vươn lên và đạt được
thành tích xuất sắc trong học tập. Trong
số 33 gương thủ khoa tốt nghiệp, có 18
cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 16
gương thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội từ
cấp Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng trở
lên; 11 cử nhân từng đạt giải thưởng
“Sinh viên 5 tốt” các cấp hoặc giải
thưởng “Sao tháng Giêng”. Nhiều gương
thủ khoa tham gia hoạt động nghiên cứu
khoa học, đạt nhiều giải thưởng trong
nghiên cứu khoa học các cấp và các cuộc
thi học thuật, sáng tạo khác.
2021 là năm thứ 8 liên tiếp Hội Sinh
viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức
chương trình “Vinh danh thủ khoa”. Qua
8 năm thực hiện, chương trình đã vinh
danh 629 tân sinh viên, tân cử nhân xuất
sắc. Trong đó, có 308 thủ khoa đầu vào,
321 thủ khoa tốt nghiệp. M.D

Kêu gọi chấm dứt
lao động trẻ em
bằng âm nhạc

C

uộc thi “Sáng tác ca khúc về phòng
chống lao động trẻ em” là sáng kiến
được Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và
Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Quỹ
Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF), Tổ
chức Save the Children và Tổ chức
Good Neighbors phát động vào ngày
27/4/2021. Hưởng ứng Năm quốc tế của
Liên Hợp quốc về xóa bỏ lao động trẻ
em, cuộc thi được phát động với mục
đích sử dụng sức mạnh của âm nhạc để
nâng cao nhận thức cộng đồng và truyền
cảm hứng cho các hành động phòng
chống lao động trẻ em. Cuộc thi đã nhận
được 88 bài dự thi của 68 nhạc sĩ từ
khắp mọi miền đất nước và đã tìm ra hai
tác phẩm chiến thắng.
Hai nhạc sĩ đến từ Hà Nội và TP
HCM giành chiến thắng trong cuộc thi
“Sáng tác ca khúc về phòng chống lao
động trẻ em”. Cụ thể, ca khúc “Trẻ em
như búp trên cành” của nhạc sĩ Khánh
Vinh và “Em ước mong sao” của nhạc sĩ
Trần Văn Hùng đạt giải Nhất. Bài hát
“Em ước mong sao” của họa sĩ Trần Văn
Hùng nói về ước mơ của các em nhỏ về
một thế giới hòa bình, nơi không có lao
động trẻ em, không có bệnh tật hay chiến
tranh. Ca khúc “Trẻ em như búp trên
cành” của nhạc sĩ Khánh Vĩnh từ TP
HCM đã nhắc nhở tất cả chúng ta rằng
trẻ em - tương lai của đất nước - cần được
đến trường, các em xứng đáng được yêu
thương và chăm sóc. X.HOA
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Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng
gửi Thư khen Cảnh sát biển

M

ới đây, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng (BCĐ
1389 BQP) đã có Thư khen lực lượng Nghiệp vụ và
Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) trong phối hợp, điều
tra, xác minh, đấu tranh chuyên án, vụ án về ma tuý.
Trong Thư khen, Trưởng BCĐ 1389 BQP nêu rõ, thời gian
qua, thực hiện sự Chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, BQP, lực
lượng CSB đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong
điều tra, xác minh, đấu tranh chuyên án, vụ án về ma tuý.
Đặc biệt, vào 0h45’ ngày 18/11, Bộ Tư lệnh CSB đã chỉ
đạo lực lượng Nghiệp vụ và Pháp luật dưới sự chủ trì của
C04/Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương xác
lập và đấu tranh thành công Chuyên án 225P, triệt phá đường
dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào qua biên
giới vào Nghệ An, sau đó tìm cách đưa sang Trung Quốc tiêu
thụ (bằng cả đường biển và đường bộ), bắt giữ 5 đối tượng; thu
giữ 22 bánh heroin, 77 kg ma tuý tổng hợp các loại và một số
tang vật khác.
Trưởng BCĐ 1389 BQP khẳng định, thành tích xuất sắc
của lực lượng Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh CSB thể
hiện tinh thần mưu trí, sáng tạo, giỏi về nghiệp vụ, không ngại
khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng,
góp phần tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW
ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý”; thể hiện
hiệu quả, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng phối hợp trong
đấu tranh với tội phạm ma tuý, góp phần giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Cho rằng tình hình tội phạm nói chung, tội phạm về ma tuý
nói riêng đã và đang diễn ra phức tạp, Trưởng BCĐ BQP yêu
cầu Bộ Tư lệnh CSB tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực
thuộc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng điều tra,
xử lý nghiêm minh các vụ án về ma tuý, xây dựng cho cán bộ,
chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, kiên quyết,
dũng cảm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt góp phần
cùng các lực lượng khác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có
hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm và tệ nạn ma tuý.
Trưởng BCĐ Bộ Quốc phòng cũng gửi lời chúc sức khoẻ,
không ngừng tiến bộ, tiếp tục giành nhiều thành tích xuất sắc
trong thời gian tới đến các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh
sát biển.
Có thể nói, Bức Thư là niềm vinh dự, là nguồn cổ vũ,
động viên rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Quân uỷ Trung
ương, Bộ Quốc phòng đối với lực lượng Nghiệp vụ và Pháp
luật nói riêng và tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSB
nói chung. Qua đó, kịp thời khích lệ, động viên bộ đội ngày
càng phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, phấn đấu vươn
lên trong học tập, công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao. DƯƠNG TƯƠI

TP Hồ Chí Minh thông xe cầu
hơn 500 tỷ đồng

H
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ôm qua (5/12), nhánh cầu bắc qua kênh Tham Lương
thuộc dự án cầu Bưng, vốn đầu tư 515 tỷ đồng ở cửa
ngõ Tây Bắc, được TP HCM đưa vào khai thác sau 4 năm
xây dựng.
Công trình nằm trên đường Lê Trọng Tấn, nối hai quận
Bình Tân và Tân Phú. Nhánh cầu rộng 11m, cho ôtô, xe máy
chạy hai chiều. Đây là một trong hai nhánh cầu với tổng chiều
dài 207m, thuộc dự án cầu Bưng mới. Ngoài phần cầu, dự án
làm đường dẫn dài 348m, rộng 35m và xây dựng đồng bộ hệ
thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh...
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây
dựng các công trình giao thông TP (TCIP - chủ đầu tư) cho biết,
dự án thi công giữa năm 2017 nhưng nhiều lần tạm ngưng vì
vướng mặt bằng và Covid-19. Công trình thi công trở lại từ đầu
tháng 10, dù chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng phía quận
Tân Phú. Hiện, dự án vướng mặt bằng ở 2 DN. Địa phương
đang lấy ý kiến sở, ngành về mức giá đền bù, trình TP xem xét.
Sau khi nhánh đầu tiên đưa vào khai thác, nhánh thứ hai sẽ
được đẩy nhanh khi mặt bằng được bàn giao. Dự kiến toàn bộ
dự án hoàn thành vào tháng 9/2022. Cầu Bưng mới khi khai
thác sẽ thay thế cầu cũ nhỏ hẹp, đã xuống cấp, giúp giải quyết
tình trạng ùn tắc tại khu vực; góp phần hoàn thiện hạ tầng giao
thông, thuận lợi vận chuyển, giao thương hàng hoá cửa ngõ
Tây Bắc.
Để sớm hoàn thiện giao thông, cải thiện môi trường phía
Tây Bắc, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo các
đơn vị đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án tại khu vực, đặc biệt
là dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đã được
cân đối vốn ngân sách trong kế hoạch trung hạn 2021-2025.
BÙI YÊN

baoplvn20

“GẶP HỌA” KHI XIN CẤP ĐỔI SỔ MỚI NHÀ ĐẤT 147/4 NGUYỄN XÍ, TP HCM:

Quận Bình Thạnh và Sở TN&MT cần có
trách nhiệm gỡ vướng cho dân
Nhà đất đã có “sổ đỏ”, đã nhiều lần thế chấp chuyển
nhượng, theo quy hoạch mới nhất thì nằm ngoài ranh quy
hoạch. Lần mới đây nhất, sau khi hai bên làm thủ tục mua
bán, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận Bình
Thạnh (VPĐKĐĐ - thuộc Sở TN&MT) cho rằng đã hết chỗ
để ghi chú nên cần làm sổ mới. Thế nhưng khi dân làm thủ
tục, Phòng TN&MT và VPĐKĐĐ lại nại ra đủ thứ lý do mâu
thuẫn nhau để từ chối. Chủ nhà rơi vào tình trạng “bế tắc”,
không biết phải làm gì để gỡ rối trường hợp của mình?
Hướng dẫn cấp đổi “sổ đỏ” mới
rồi... từ chối
Trong sự việc trên, ông Tạ Xuân
Tùng (SN 1987, ngụ phường 3, quận
5), là chủ nhà đất; bà Nguyễn Thị Bảo
Châu (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) là
người đại diện theo ủy quyền.
Theo hồ sơ, nhà đất 147/4 đường
Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình
Thạnh, TP HCM thuộc thửa số 4, tờ
bản đồ 66, được UBND quận Bình
Thạnh cấp “sổ đỏ” số H09111 diện tích
51,3m2 cho bà Nguyễn Thị Hoa vào
năm 2006.
Nhà đất 147/4 được chuyển
nhượng qua nhiều người khác nhau,
thế chấp, xóa thế chấp. Đến 2015, ông
Tùng mua lại nhà đất trên.
Tất cả các lần thế chấp, giải chấp,
chuyển nhượng đều được Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình
Thạnh (trước đây thuộc Phòng
TN&MT quận) và sau này là
VPĐKĐĐ Chi nhánh quận Bình
Thạnh (thuộc Sở TN&MT) thực hiện

sang tên, cập nhật.
Ngày 2/4/2020, phía ông Tùng ký
hợp đồng chuyển nhượng nhà đất cho
ông Đinh Hoàng Phúc và ông Nguyễn
Mạnh Hà. Hai bên tiến hành suôn sẻ
các thủ tục tại Văn phòng Công chứng
vì dữ liệu thể hiện nhà đất này không
gặp vướng mắc gì.
Sau khi ký hợp đồng mua bán, bên
mua nhà đất tiến hành các thủ tục cập
nhật “sổ đỏ”. Cán bộ VPĐKĐĐ bị cho
là nói “sổ đỏ” đã cập nhật sang tên
nhiều quá, trang 4 và trang bổ sung đã
gần hết, nên hướng dẫn dân làm thủ
tục xin cấp đổi “sổ đỏ” mới. Từ đây,
rắc rối bất ngờ “trên trời rơi xuống”.
Hơn hai tháng sau, ngày 24/6/2020,
VPĐKĐĐ Bình Thạnh lại có Văn bản
3006/CNBTH trả lời cho bên mua
rằng: “VPĐKĐĐ quận có ba công văn
vào ngày 1/6, 5/6 và 23/6 gửi UBND
quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, đến nay
vẫn chưa nhận được ý kiến của UBND
Bình Thạnh nên chưa có cơ sở tham
mưu VPĐKĐĐ, Sở TN&MT xem xét
cấp đổi “sổ đỏ”. VPĐKĐĐ Bình

l Ba cơ quan tại quận Bình Thạnh có 3
cách giải thích hướng dẫn khác nhau khi
cấp đổi “sổ đỏ” mới cho nhà đất 147/4
Nguyễn Xí.

Thạnh không nói vướng mắc trong
chuyện này là gì mà đề nghị người dân
“liên hệ với... Ban Tiếp công dân Bình
Thạnh để được hướng dẫn”.
Bà Châu cho hay, bên mua sau đó
tới Ban Tiếp công dân quận Bình
Thạnh để hỏi thì được cán bộ trả lời
miệng rằng “nghe đâu nhà vướng
quy hoạch”.
Bên bán nhà khẳng định căn nhà
không vướng quy hoạch, bằng chứng
là cứ vài năm lại được chuyển nhượng
một lần suôn sẻ. Hai bên có đơn hỏi cơ

VNPT Đồng Nai bị phản ánh “làm khó”
người trúng đấu giá
Theo đơn khiếu nại của Cty
TNHH Kim loại màu Trường
Phát, doanh nghiệp này
khiếu nại về việc Viễn
thông Đồng Nai (VNPT
Đồng Nai, trụ sở 61 Nguyễn
Văn Trị, phường Hòa Bình,
TP Biên Hòa, Đồng Nai)
không bàn giao tài sản theo
đúng quy chế đấu giá ban
hành, vi phạm Luật Đấu giá
tài sản 2016.
“Gài” điều kiện bất lợi cho bên
trúng đấu giá?
Cụ thể, Cty Trường Phát là đơn vị
trúng đấu giá tài sản “Lô cáp đồng (hư
hỏng, đã qua sử dụng) thanh lý của
VNPT Đồng Nai”, do Trung tâm Dịch
vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai tổ
chức đấu giá. Tổng số cáp đồng thu
hồi gồm vỏ nhựa là 27.146kg, số
lượng đồng quy đổi 14.774kg.
Sau khi trúng đấu giá, VNPT
Đồng Nai đã đưa ra điều kiện về việc
bàn giao tài sản đấu giá bị đánh giá
khá “oái oăm” cho bên trúng đấu giá.
Theo đó, VNPT Đồng Nai sẽ bàn giao
tài sản cho những bên trúng đấu giá
không được cân, đong, đo, đếm lại lô
tài sản mà tiến hành bàn giao nguyên
lô theo hiện trạng đã được niêm

lQuá trình nhận tài sản trúng đấu giá tại kho của VNPT, Cty Trường Phát phát hiện tài
sản bị thiếu.

phong. Người đại diện cho đơn vị
nhận tài sản phải ký biên bản giao
nhận đầy đủ trước khi nhận tài sản
trúng đấu giá.
Còn có điều khoản khi VNPT
Đồng Nai giao tài sản và bên nhận đã
xem trực tiếp tài sản (theo biên bản
xác nhận xem tài sản đấu giá) “thì
xem như không có bất kỳ khiếu nại,
thắc mắc về hiện trạng, số lượng, chất
lượng chủng loại tài sản về sau”.
Cho rằng VNPT Đồng Nai vi
phạm Luật Đấu giá tài sản 2016, Cty
Trường Phát đã gửi đơn khiếu nại đến

nhiều nơi. Theo bên trúng đấu giá, do
phát sinh lỗi đến từ VNPT Đồng Nai
nên thời gian này không thể tính là
chậm trễ nhận hàng.
Ngày 30/11/2021, sau thời gian dài
khiếu nại mà chưa thống nhất kết quả
cuối cùng, Cty Trường Phát cho rằng
chấp nhận thiệt thòi, làm thủ tục nhận
tài sản đã trúng đấu giá. Trong khi
kiểm kê tài sản để vận chuyển khỏi
kho, Cty Trường Phát phát hiện lô
hàng thiếu 1 chủng loại trong số 11
chủng loại mà VNPT Đồng Nai đã kê
khai đấu giá.

- đờI SốNG
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quan chức năng. Ngày 17/7/2020,
Phòng Quản lý Đô thị quận Bình
Thạnh có Văn bản 391/QLĐT trả lời,
khẳng định theo Quyết định
7890/QĐ-UBND-QLĐT
ngày
21/9/2017 của UBND quận Bình
Thạnh phê duyệt đồ án điều chỉnh
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu
nhà ở dọc trục Đinh Bộ Lĩnh phường
26; thì nhà đất số 147/4 Nguyễn Xí
nằm ngoài ranh dự án.

Vừa thiếu trách nhiệm,
vừa hướng dẫn kiểu
“dẫm chân nhau”
Thế nhưng, vấn đề quan trọng
nhất vẫn chưa được giải quyết, là cơ
quan chức năng vẫn chưa cập nhật
tên người mua trên “sổ đỏ”. Hai bên
đã ký hợp đồng chuyển nhượng, đã
giao nhận tiền, mà bên mua vẫn
chưa được VPĐKĐĐ chứng nhận
trên “sổ đỏ” cũ; và cũng không cấp
đổi “sổ đỏ” mới cho. Bên mua quay
lại “níu” bên bán, đề nghị hủy hợp
đồng. Bên bán khi đó đã dọn về nhà
cha mẹ ở nhờ, tiền đã trả nợ; nay lại
phải vay mượn trả lại tiền cho bên
mua, còn mất thêm khoản tiền bồi
thường hợp đồng.
Chủ nhà bức xúc: “Tôi không
nghĩ cán bộ và cơ quan chức năng địa
phương thiếu trách nhiệm như vậy,
không trả lời rõ ràng, lại đổ hết hậu
quả lên đầu người dân”. Bực bội, chủ
nhà khóa cửa căn nhà, từ đó tới nay
nhiều tháng làm đơn tới UBND quận
Bình Thạnh, VPĐKĐĐ Bình Thạnh
đề nghị phải làm rõ vấn đề.
Ngày 23/3/2021, Ban Tiếp công
dân quận có phiếu chuyển đơn của chủ
nhà. Và phải hơn hai tháng sau, ngày
24/5/2021, VPĐKĐĐ Bình Thạnh
mới có Văn bản trả lời 2132/CNBTH
về sự việc. Khi nghe nguyên nhân vì
sao “sổ đỏ” nhà mình bị “ngâm tôm”,

lTheo Luật sư, VNPT Đồng Nai không thể
tùy tiện đề ra các yêu cầu áp đặt như
không được khiếu nại, khởi kiện…
Những yêu cầu này trái luật nên vô hiệu,
không có giá trị.

Cụ thể, loại cáp dung lượng
200x2, kích cỡ 0,65, số lượng 30
đoạn không hề có trong đống tài sản
đã được niêm phong để bàn giao.
Theo Cty Trường Phát, nếu quy đổi
theo đơn giá trúng đấu giá, ước tính
khoảng 1,7 tấn đồng, có giá trị tương
đương 391 triệu đồng.
Đại diện Cty Trường Phát sau đó
đã thông báo với VNPT Đồng Nai về
phát sinh trên, tuy nhiên vẫn tiếp tục
không được giải quyết thỏa đáng.

“Ép” nhận tài sản
không đầy đủ?
Ngày 1/12/2021, VNPT Đồng Nai
có văn bản gửi Cty Trường Phát cho
rằng, bên đấu giá trúng đã gỡ niêm
phong lô hàng, bốc hàng lên xe, ký
tên bàn giao tài sản đã đấu giá nên
“sau khi ký biên bản giao tài sản đã
đấu giá, Cty Trường Phát phải chịu
hoàn toàn trách nhiệm về quản lý, sử
dụng tài sản mua đấu giá theo quy
định pháp luật. VNPT Đồng Nai đã

chủ nhà càng bức xúc.
Theo VPĐKĐĐ Bình Thạnh,
ngay từ ngày 3/8/2020, Phòng
TN&MT đã có ý kiến cho hay “việc
UBND quận Bình Thạnh cấp “sổ
đỏ” H09111 cho bà Hoa với nhà đất
147/4 Nguyễn Xí diện tích 51,3m2,
diện tích xây dựng 51,3m2 là không
đúng quy định (không đúng diện
tích)…”. Như vậy, để giải quyết,
chủ nhà chỉ cần đề nghị Trung tâm
đo đạc bản đồ đo đạc lại diện tích
cho chính xác là xong.
Bà Châu bức xúc: “Phòng
TN&MT đã có trả lời từ 3/8/2020, vì
sao phải gần năm sau, khi tôi đã mất
bao công sức, làm đơn khắp nơi,
VPĐKĐĐ Bình Thạnh mới trả lời
cho dân?”.
Nguyên nhân đã được xác định
như trên. Thế nhưng, kỳ khôi hơn
là “hướng dẫn” của Phòng
TN&MT. Theo “hướng dẫn” đó,
chủ nhà 147/4 có nhu cầu cấp đổi
“sổ đỏ” phải liên hệ Trung tâm Đo
đạc bản đồ “chập ranh theo Quyết
định 972/TTg năm 2000 của Thủ
tướng để xác định chính xác vị trí
ranh đất để được “sổ đỏ”.
Sự việc thêm một lần nữa rắc rối.
Như trên đã nói, Phòng Quản lý đô
thị đã có Văn bản 391/QLĐT khẳng
định theo quy hoạch năm 2017 thì
nhà đất số 147/4 Nguyễn Xí nằm
ngoài ranh dự án, không vướng quy
hoạch. Thế nhưng, Phòng TN&MT
lại hướng dẫn chập ranh theo quy
hoạch 20 năm trước, từ năm 2000,
nên Trung tâm Đo đạc bản đồ khẳng
định nếu theo hướng dẫn của Phòng
TN&MT, toàn bộ nhà đất 147/4 nằm
trong quy hoạch, không được chuyển
nhượng, mua bán, thế chấp.
Vậy là ba cơ quan VPĐKĐĐ
quận (thuộc Sở TN&MT), Phòng
hoàn thành việc giao hàng theo đúng
hợp đồng”. VNPT Đồng Nai còn yêu
cầu Cty Trường Phát chuyển hàng ra
khỏi kho trước ngày 3/12, nếu không
sẽ tính phí lưu kho 3 triệu đồng/ngày.
Phía Cty Trường Phát cho rằng
việc thiếu loại cáp kích cỡ 0,65 là sự
tổn thất, thiệt hại lớn với Cty. Đồng
thời việc ký tên bàn giao tài sản là do
phía VNPT Đồng Nai đòi “phải ký
trước thì mới được nhận tài sản”. Sau
khi tự kiểm kê và thấy thiếu một hạng
mục, người đại diện nhận tài sản
trúng đấu giá của Cty Trường Phát
vẫn chưa cho tài sản ra khỏi kho. Sự
việc sau đó cũng được Cty Trường
Phát trình báo lên Cơ quan CSĐT
Công an tỉnh Đồng Nai.
Nhận định về vụ việc, LS Trần
Đức Phượng (Đoàn LS TP HCM)
cho biết: Theo Điều 47 (quyền và
nghĩa vụ của người có tài sản đấu
giá), Điều 48 (quyền và nghĩa vụ
của người trúng đấu giá) theo Luật
Đấu giá tài sản 2016, thì VNPT
Đồng Nai phải có trách nhiệm giao
tài sản đúng như thông tin công bố
trong hồ sơ đấu giá.
Trường hợp VNPT Đồng Nai
yêu cầu bên trúng đấu giá là Cty
Trường Phát phải ký biên bản giao
nhận trước (hoặc không ghi nhận
việc bàn giao tài sản) là không đúng
với thực tế, nên biên bản này không
có giá trị pháp lý.
“Đặc biệt, việc giao nhận hàng
được niêm phong bao bì (khi xem tài
sản đấu giá) để thay cho việc giao
nhận tài sản sau khi đấu giá là khác
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TP HỒ CHÍ MINH:

Hôm nay (6/12), dự kiến
ông Trần Vĩnh Tuyến hầu tòa

H

l Căn nhà rơi vào tình trạng “tréo ngoe”
có sổ mà như không.

TN&MT Bình Thạnh, Phòng Quản
lý đô thị Bình Thạnh mỗi cơ quan
một ý kiến, “chẳng biết đường nào
mà lần”, “chỉ chết dân” như lời bà
Châu nói, bao nhiêu hậu quả hệ lụy
đổ lên đầu dân.
LS Nguyễn Trâm (Đoàn LS TP
HCM) nhận xét: “Sự việc trên cho
thấy cách “phối hợp” giải quyết thủ
tục hành chính của 3 cơ quan trên và
quận Bình Thạnh còn có vấn đề,
khiến người dân bị thiệt hại”.
PV đã liên hệ UBND quận Bình
Thạnh đề nghị giải thích, cung cấp
thông tin về sự việc. Tuy nhiên, Văn
phòng UBND quận cho rằng ảnh
hưởng dịch Covid-19 nên không tiếp
xúc trực tiếp, đề nghị để lại câu hỏi.
Nhưng tới nay sau hơn 1 tháng,
PLVN vẫn chưa nhận được phản hồi
của UBND quận Bình Thạnh.
PLVN sẽ tiếp tục phân tích, phản
ánh vụ việc hi hữu này.
YÊN – THỊNH
nhau. Trong thực tế, hoàn toàn có thể
xảy ra sự việc thay đổi, tráo hàng…
nên yêu cầu của Trường Phát là bên
đấu giá trúng là hoàn toàn hợp lý,
hợp tình”, LS Phượng nói.
“VNPT Đồng Nai cũng không
thể tùy tiện đề ra các yêu cầu áp đặt
như không được khiếu nại, khởi
kiện… Những yêu cầu này trái luật
nên vô hiệu, không có giá trị”, vẫn
lời LS Phượng..
Theo LS Phượng, trong trường
hợp hai bên không thống nhất được
việc giao nhận hoặc giải quyết thì
Cty Trường Phát có quyền khởi
kiện ra tòa án về việc VNPT Đồng
Nai giao hàng không đúng chủng
loại: “Thậm chí tôi cho rằng CQĐT
cũng nên vào cuộc xác minh phản
ánh của Cty Trường Phát, từ đó có
thể phát hiện ra nhiều vấn đề bất
thường khác”.
ÁNH PHẠM

ôm nay (6/12), TAND TP HCM dự kiến mở phiên xét
sơ thẩm với bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ
tịch UBND TP), Lê Tấn Hùng (nguyên TGĐ TCty Nông
nghiệp Sài Gòn - SAGRI) và 17 đồng phạm về các tội
“Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Che giấu tội phạm”.
UBND TP HCM được triệu tập tham gia tố tụng với tư
cách bị hại; SAGRI là nguyên đơn dân sự. Có 43 luật sư (LS)
sẽ tham gia bào chữa cho 19 bị cáo, trong đó bị cáo Hùng có
3 LS, bị cáo Tuyến có 2 LS.
Theo cáo buộc, ngày 5/5/2016, ông Tuyến được bổ nhiệm
làm Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài
chính. Năm 2017, ông này được phân công phụ trách thêm
lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị.
Dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B,
quận 9 (TP HCM) phải thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định
giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo thị trường và các
quy định pháp luật khác có liên quan.
Biết rõ như vậy, tuy nhiên, khi dự án mới xây được 80%
công trình hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài
chính với Nhà nước, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, chưa
có phương án, kế hoạch thoái vốn tại dự án được cấp quyền
phê duyệt, ông Tuyến vẫn ký quyết định chấp thuận chuyển
nhượng dự án trên cho TCty Phong Phú.
Quyết định này của ông Tuyến đã tạo điều kiện để ông
Hùng và đồng phạm thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án
trái quy định của pháp luật khi không tiến hành thẩm định
giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường, gây
thiệt hại 672 tỷ đồng.
Bản chất việc chuyển nhượng này là chuyển nhượng dự
án kinh doanh bất động sản kèm theo việc chuyển nhượng
quyền sử dụng đất. Đồng thời, đây cũng là hình thức chuyển
nhượng phần vốn góp ra bên ngoài của DN 100% vốn nhà
nước. Do vậy, việc ký chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng
toàn bộ dự án cho TCty Phong Phú là chưa đảm bảo nguyên
tắc công khai, minh bạch.
Ngoài hành vi chuyển nhượng dự án trái quy định, năm
2016, ông Hùng còn chỉ đạo các cấp dưới gồm: Nguyễn Thị
Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài
Thanh, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên lập 10 hồ
sơ khống cho các cán bộ, công nhân viên đi tham quan, học
tập kinh nghiệm ở 16 nước để chiếm đoạt 13 tỷ đồng.
HOÀNG NGỌC

HẬU GIANG:

Bắt hai đối tượng rải tờ rơi
quảng cáo cho vay tiền

T

ổ công tác của Đội cảnh sát điều tra Công an huyện
Châu Thành (Hậu Giang) vào khoảng 15h ngày 1/12
phát hiện Trương Gia Khánh (SN 2000) và Trương Việt
Anh (SN 2001) đang chạy xe gắn máy 95E1-887.51 đi trên
TL925, theo hướng từ chợ Ngã Sáu về BV số 10. Trong
lúc di chuyển, hai đối tượng không ngừng rải rất nhiều tờ
rơi quảng cáo với nội dung cho vay tiền trả góp với nhiều
thông tin về điều kiện và mức vay. Sau quá trình bám sát
và theo dõi, khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Đông
Thạnh, huyện Châu Thành, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu
hai đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.
Cảnh sát phát hiện trong cốp xe của Khánh và Anh cất giữ
gần 5.000 tờ rơi cùng loại. Qua tra xét, hai đối tượng đều thừa
nhận trước đó đã rải khoảng 500 tờ rơi cho vay tiền từ khu từ
vực trung tâm huyện Châu Thành cho đến đoạn đường bị phát
hiện. Nhóm đối tượng khai nhận việc rải tờ rơi cho vay tiền
là “để phục vụ cho Cty Tài chính của một ngân hàng”.
Một LS thuộc Đoàn LS Hậu Giang cho biết, với hành vi
rải tờ rơi cho vay tiền nêu trên, nếu trong quá trình điều tra,
phát hiện các đối tượng ngoài việc rải tờ rơi cho vay nặng lãi
mà còn trực tiếp là người cho vay lấy lãi nặng thì sẽ bị truy
cứu trách nhiệm hình sự: “Theo Điều 201 BLHS, người nào
trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức
lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, sẽ bị phạt
tiền lên đến 1 tỷ đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc
phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tuy nhiên, nếu hai thanh niên
chỉ dừng lại ở hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi
như trên thì chỉ bị phạt hành chính tùy vào mức độ sai phạm”.
LONG VĨNH
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DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

Khẳng định khả năng
chống chịu trước đại dịch
Khảo sát vừa công bố
của Công ty CP Báo
cáo Đánh giá Việt Nam
(Vietnam Report) cho
thấy, trong bối cảnh
dịch Covid-19, các chỉ
số đo lường hiệu quả
sử dụng tài sản, vốn,
khả năng sinh lời trên
doanh thu của khu vực
doanh nghiệp nhà nước
có dấu hiệu tăng,
khẳng định khả năng
chống chịu của khu
vực kinh tế nhà nước…
“Bệ đỡ” nông nghiệp
Trải qua gần 2 năm kể từ khi
đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng
phát, kinh tế Việt Nam đang phải
đối mặt với những khó khăn,
thách thức to lớn. Nhìn chung,
các chỉ số kinh tế vĩ mô đều cho
thấy nền kinh tế đã bị “tổn
thương” trên nhiều phương diện
và cần nhiều nỗ lực để hướng
đến một giai đoạn hồi phục và
tiếp tục tăng trưởng.
Năm 2020, mặc dù thành
công trong việc duy trì mức tăng
trưởng dương nhưng tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam đã giảm
xuống mức 2,9%. Tuy nhiên, với
những giải pháp giãn cách xã hội
nghiêm ngặt để phòng chống
dịch thì đến quý III/2021, tăng
trưởng kinh tế suy giảm kỷ lục
với mức -6,17% so với cùng kỳ
năm 2020. Tính chung trong 9
tháng đầu năm 2021 thì tỷ lệ tăng
trưởng của nền kinh tế chỉ đạt
1,42% và đây là mức tăng
trưởng chậm nhất kể từ khi Việt
Nam tiến hành công cuộc Đổi
mới (năm 1986) cho đến nay.
Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 9
tháng đầu năm 2021 chỉ tăng
1,42% so với cùng kỳ năm trước
đã cho thấy hậu quả của đợt
bùng phát đại dịch Covid-19 gần
đây nhất tại Việt Nam. Đợt bùng
phát trên diện rộng tại nhiều tỉnh,
thành phố đã ảnh hưởng nghiêm
trọng tới nhiều lĩnh vực của nền
kinh tế, đặc biệt là Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam phải thực
hiện giãn cách xã hội kéo dài để
phòng chống dịch bệnh.
Trong bức tranh ảm đạm của
nền kinh tế 9 tháng qua thì khu
vực nông, lâm nghiệp và thủy
sản vẫn là “bệ đỡ” vững chắc
cho an ninh lương thực quốc gia
khi có mức tăng 2,74%, bên
cạnh đó là khu vực công nghiệp
và xây dựng tăng 3,57% nhưng
khu vực dịch vụ lại giảm 0,69%.

lDoanh nghiệp nhà nước đã khẳng định khả năng chống chịu trước các “cú sốc”.
Ảnh minh họa

Số liệu nghiên cứu từ Bảng
xếp hạng VNR500 năm 2021
so với Bảng xếp hạng VNR500
năm 2020 cũng cho thấy tổng
doanh thu của nhóm ngành
nông - lâm - thủy sản có mức
tăng đáng kể 25,7%, trong khi
khu vực công nghiệp - xây
dựng và khu vực dịch vụ tương
ứng giảm 14,8% và 5,9% so
với năm ngoái.

“Đầu tàu” kinh tế
nhà nước…
Không có số liệu về tỷ lệ
doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
trong top 500 doanh nghiệp
(DN) lớn nhất Việt Nam năm
2021 (VNR500) vừa được Vietnam Report công bố nhưng
trong Top 10 DN lớn nhất Việt
Nam năm 2021, DNNN vẫn
chiếm ưu thế.
Cụ thể, trong Top 10 DN lớn
nhất Việt Nam năm 2021 (Công
ty TNHH Samsung Electronics
Việt Nam Thái Nguyên; Tập
đoàn Điện lực Việt Nam; Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập
đoàn Công nghiệp - Viễn thông
Quân đội; Tập đoàn Vingroup Công ty CP; Ngân hàng
NN&PTNT Việt Nam; Tập đoàn
Xăng Dầu Việt Nam; Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam; Công ty CP Đầu tư Thế
giới Di động; Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam) có 7 DNNN, 1 DN FDI và
2 DN tư nhân.
Xét về các chỉ tiêu đánh giá
hiệu quả hoạt động kinh doanh
của toàn bộ DN trong Bảng xếp
hạng VNR500 năm nay, tỷ suất
sinh lời trên tài sản (ROA) bình
quân và tỷ suất sinh lời trên
doanh thu (ROS) bình quân của
các DN bị giảm so với Bảng xếp
hạng VNR500 năm ngoái. Cụ
thể, ROA bình quân của các DN
VNR500 năm nay đạt 5,31% giảm 0,42 điểm phần trăm so với
Bảng xếp hạng VNR500 năm
2020. Chỉ số ROS bình quân

cũng giảm xuống 6,15% so với
mức 6,58% của năm ngoái. Ở
chiều ngược lại, tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình
quân tăng nhẹ từ 16,24% trong
Bảng xếp hạng VNR500 năm
2020 lên 16,42% trong năm nay.
Khu vực có FDI vẫn ghi
nhận hiệu quả sử dụng tài sản và
vốn chủ sở hữu cùng hiệu suất
sinh lời trên doanh thu tốt hơn rất
nhiều so với hai khu vực kinh tế
còn lại là khu vực nhà nước và
khu vực tư nhân.
Đối với khu vực kinh tế nhà
nước, các chỉ số đo lường hiệu
quả sử dụng tài sản, vốn, khả
năng sinh lời trên doanh thu có
dấu hiệu tăng, đặc biệt chỉ số
ROS có mức tăng nhiều nhất,
1,82 điểm phần trăm so với Bảng
xếp hạng năm 2020.
Hiệu quả hoạt động của
DNNN và khả năng chống chịu
các cú sốc, như Covid-19 vừa
qua, đóng vai trò hết sức quan
trọng do khu vực này có ảnh
hưởng lớn đến toàn bộ nền
kinh tế.
“Với các chỉ số trên có thể
thấy về tổng thể, DNNN đạt kết
quả hoạt động tốt hơn so với
mức bình quân của các DN trong
nước trong thời gian qua...” Chuyên gia Vietnam Report
đánh giá.
Khảo sát của Vietnam Report
cũng cho thấy, dịch bệnh Covid19 tác động đến các DNNN và
nới rộng khoảng cách về hiệu
quả hoạt động, dù không đồng
đều giữa các ngành. Dịch bệnh
tác động đặc biệt nặng nề đến
ngành vận tải và các ngành nhà
hàng, khách sạn và du lịch (với
mức suy giảm 14 ngàn tỷ đồng từ lợi nhuận 3,5 ngàn tỷ đồng
năm 2019 sang thua lỗ 11,1 ngàn
tỷ đồng năm 2020), do những
ngành này bị ảnh hưởng nhiều
nhất bởi các biện pháp giãn cách
xã hội và hạn chế đi lại (báo cáo
của WB)… HIỂU MY

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

Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo,
bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp
nhà nước

B

an Kinh tế Trung ương vừa phối hợp Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội thảo “Xây dựng đội ngũ lãnh
đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ:
thực trạng và giải pháp”.
Đề cập tới các kết quả đạt được trong công tác cán bộ thời gian
qua, các ý kiến tại Hội thảo đã tập trung vào một số vấn đề đặt ra trong
công tác cán bộ như: Vẫn còn có sự thiếu đồng bộ giữa văn bản pháp
luật của Nhà nước với các quy chế, quy định của Đảng (như về quy
trình quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh
nghiệp nhà nước (DNNN); nguyên tắc lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ
sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...); các cơ chế, chính sách
của Nhà nước còn chưa thực sự đầy đủ, chưa cụ thể và bao quát hết
các trường hợp liên quan tới công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các
DNNN; chưa có quy định về tuyển dụng theo hình thức thi tuyển hay
thuê nhân sự chủ chốt; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn một
số tồn tại; tài liệu, khung chương trình chưa được quan tâm để
chuẩn hóa; công tác đánh giá cán bộ còn là khâu yếu, chưa phản
ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể; các
quy định hiện hành chưa thực sự khơi nguồn cho đổi mới sáng tạo
và dám nghĩ, dám làm vì còn có những ràng buộc trách nhiệm đối
với từng việc cụ thể mặc dù vẫn đảm bảo bảo toàn và phát triển
vốn nhà nước tại doanh nghiệp…
Các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các bộ, ngành, DNNN, chuyên
gia và các nhà khoa học tại Hội thảo sẽ được Ban Kinh tế Trung ương
cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng hợp, chắt lọc và tiếp thu
để hoàn thiện Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi
dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị DNNN phù hợp với thể chế
chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” trình
Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào năm 2022. PV

TỪ 1/1/2022:

Có thể phát hành thẻ ghi nợ,
thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh
bằng phương thức điện tử

N

gân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 17/2021/TT-NHNN
(có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng;
trong đó, bổ sung quy định: tổ chức phát hành thẻ (PHT) có thể thực
hiện PHT ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ
chính là cá nhân bằng phương thức điện tử.
Thông tư này quy định: Tổ chức PHT phải xây dựng, ban hành,
công khai quy trình, thủ tục PHT của cá nhân bằng phương thức điện
tử phù hợp với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp
luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về bảo đảm
an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ
chức PHT.
Tổ chức PHT được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để
nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc PHT bằng phương
thức điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp
ứng các yêu cầu tối thiểu quy định.
Tổ chức PHT căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết
và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn
mức giao dịch của khách hàng mở bằng phương thức điện tử nhưng
phải bảo đảm tổng hạn mức giao dịch (bao gồm rút tiền mặt, chuyển
khoản, thanh toán) của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước định danh hoặc
thẻ tín dụng của một khách hàng không vượt quá 100 triệu đồng Việt
Nam trong một tháng và không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước
ngoài, thanh toán quốc tế. TL

Ngành đường sắt đã bán được
gần 1.000 vé tàu Tết nguyên khoang

T

ổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn
cao nhất cho hành khách yên tâm đi tàu trong mùa dịch, từ ngày
15/11/2021, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé, cung cấp dịch
vụ nguyên khoang (khoang 4 giường và khoang 6 giường), nguyên
toa. Tính đến ngày 3/12/2021, sau gần 20 ngày mở bán, ngành đã bán
được gần 1.000 vé nguyên khoang, nguyên toa và nhận được sự quan
tâm, phản hồi tích cực từ phía hành khách.
Nhận thấy nhu cầu của hành khách muốn có không gian riêng,
đảm bảo an toàn ở mức cao nhất khi đi tàu cùng gia đình, người
thân hoặc theo nhóm là rất lớn, ngành đường sắt sẽ tiếp tục duy trì
việc bán vé nguyên khoang, nguyên toa đến hết ngày 28/2/2022
cùng chính sách giảm giá từ 10% đến 15% và không giới hạn cự
ly. Những hành khách có vé đi nguyên khoang, nguyên toa nếu có
nhu cầu đưa, đón tại nhà ngành đường sắt sẽ phục vụ theo nhu cầu;
được cung cấp miễn phí suất ăn trên tàu… Tại các nhà ga, hành
khách được bố trí phòng đợi hoặc khu vực chờ tàu riêng và bố trí
lối đi riêng khi lên, xuống tàu… TÔ TÔ

TỪ THÁNG 11/2021 HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI 6 TỈNH, THÀNH PHỐ: HÀ NỘI, TP HỒ CHÍ MINH,
HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH, PHÚ THỌ VÀ BÌNH ĐỊNH

THươNG TRườNG
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Phát hành trái phiếu
doanh nghiệp đã được
quy định đồng bộ tại
Luật Chứng khoán
2019, Luật Doanh
nghiệp 2020 và các
Nghị định, Thông tư
hướng dẫn. Tuy công
tác kiểm tra giám sát
trong lĩnh vực này đã
được tăng cường nhưng
mới đây, Bộ Tài chính
vẫn phải tiếp tục cảnh
báo nhà đầu tư về rủi ro
trái phiếu doanh nghiệp.

kinhtebplvn@gmail.com

Cân nhắc kỹ lưỡng về các rủi ro

lẢnh minh họa.

Vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro… phiếu với khối lượng lớn trong khoản nợ ngắn/dài hạn, hệ số luân
Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài
chính cho hay, “qua công tác
quản lý giám sát, Bộ Tài chính
nhận thấy thị trường TPDN vẫn
tiềm ẩn một số rủi ro, cần giám
sát chặt chẽ để thị trường phát
triển lành mạnh…”.
Theo Báo cáo của Bộ Tài
chính, trong số các TPDN phát
hành riêng lẻ các tháng đầu năm
2021, TPDN có tài sản đảm bảo
chiếm 50,9%; TPDN không có
tài sản đảm bảo chiếm 49,1%
(trong đó TPDN do các TCTD và
công ty chứng khoán phát hành
chiếm 76%). Trong số 300 DN
phát hành TP riêng lẻ, có 207 DN
có tài sản đảm bảo (chủ yếu là
BĐS, chứng khoán, chương trình,
dự án…)
Mặc dù tỷ lệ TPDN có tài sản
đảm bảo cao nhưng thực tế chất
lượng tài sản đảm bảo chủ yếu là
các dự án, tài sản hình thành trong
tương lai hoặc cổ phiếu của DN.
Giá trị của các tài sản này thường
không định giá được chính xác
hoặc có biến động mạnh theo
diễn biến thị trường; theo đó,
trường hợp thị trường BĐS hoặc
thị trường chứng khoán có biến
động, giá trị tài sản đảm bảo có
thể không đủ để thanh toán gốc,
lãi TP. Bên cạnh đó, tài sản đảm
bảo của trái phiếu có thể dùng để
bảo đảm cho các khoản vay,
khoản phát hành trái phiếu khác
của DN. Do đó, NĐT cần đánh
giá kỹ các rủi ro này.
Đối với DN phát hành, vẫn có
trường hợp DN phát hành trái

khi vốn chủ sở hữu nhỏ, kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ
qua các năm. Đặc biệt đối với
nhóm BĐS, trong số hơn 100 DN
BĐS phát hành TPDN riêng lẻ
trong năm 2021, có 26 DN ghi
nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm
2021; tại thời điểm 30/6/2021,
hệ số nợ vay trên vốn chủ hữu
bình quân của các DN BĐS
niêm yết là 2,5 lần, trong khi tỷ
lệ này của các DN BĐS chưa
niêm yết là 8,1 lần.

Hãy là nhà đầu tư
thông thái!
Luật Chứng khoán, Luật DN
và các Nghị định về phát hành
TPDN đã quy định rõ chỉ NĐT
chứng khoán chuyên nghiệp được
mua và giao dịch TP DN phát
hành riêng lẻ. Vì vậy, Bộ Tài
chính khuyến cáo, trước khi mua
TPDN riêng lẻ, NĐT cần nghiên
cứu các quy định về điều kiện, tài
liệu chứng minh và các quy định
về xử phạt vi phạm đối với NĐT
chứng khoán chuyên nghiệp.
NĐT cần yêu cầu DN phát
hành, tổ chức phân phối cung cấp
thông tin đầy đủ, chính xác về
tình hình tài chính của DN phát
hành, gồm: Tình hình huy động
vốn TP (số lượng đợt phát hành,
khối lượng đã phát hành, dư nợ
tại thời điểm dự kiến phát hành,
việc thanh toán lãi, gốc TP đã
phát hành) và các chỉ tiêu đánh
giá khả năng trả nợ của DN (hệ số
nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu,
hệ số khả năng thanh toán các

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động
phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

T

rước hiện tượng nhân viên
ngân hàng ép khách hàng
mua bảo hiểm (BH), trả lời báo
chí mới đây, Bộ Tài chính cho
biết, pháp luật về kinh doanh
BH đã có các quy định nhằm
đảm bảo việc tham gia BH là
tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu
và khả năng tài chính của
khách hàng, nghiêm cấm việc
lợi dụng chức vụ, quyền hạn
nhằm ép buộc khách hàng giao
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MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP:

Phát hành riêng lẻ
chiếm 94,5%
Sau 11 tháng triển khai các
quy định mới về phát hành trái
phiếu doanh nghiệp (TPDN), thị
trường TPDN được ghi nhận là
kênh huy động vốn quan trọng
của các doanh nghiệp (DN) với
khối lượng phát hành đạt trên
495.000 tỷ đồng, trong đó khối
lượng TPDN phát hành riêng lẻ
chiếm 94,5% tổng khối lượng
phát hành (còn lại là TPDN phát
hành ra công chúng).
Các tổ chức tín dụng (TCTD)
và DN bất động sản (BĐS) là các
nhà phát hành lớn nhất trên thị
trường chiếm lần lượt 34% và
27,7% tổng khối lượng phát
hành, tiếp đến là các DN thương
mại, dịch vụ, sản xuất và công ty
chứng khoán…
Về cơ cấu nhà đầu tư (NĐT),
các công ty chứng khoán và
ngân hàng thương mại là các
NĐT chính trên thị trường sơ
cấp, tỷ trọng mua TPDN riêng
lẻ của NĐT cá nhân giảm so với
năm 2020.
Ủy ban Chứng khoán nhà
nước đã triển khai các đoàn kiểm
tra về tình hình phát hành, cung
cấp các dịch vụ liên quan đến
TPDN tại một số DN phát hành
và công ty chứng khoán. Kiểm tra
tại 9 công ty chứng khoán và 2
DN phát hành, lực lượng chức
năng đã xử phạt vi phạm hành
chính đối với 2 DN phát hành và
1 công ty chứng khoán.
Hiện, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) đã ban hành Thông tư
16/2021/TT-NHNN (có hiệu lực
từ 15/01/2022), trong đó quy định
việc TCTD chi nhánh ngân
hàng nước ngoài mua, bán
TPDN bao gồm các quy định
nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư
TPDN của các TCTD.

Số 340 (8.419) Thứ Hai 6/12/2021

kết hợp đồng BH.
Ngay từ cuối năm 2019, sau
khi nhận được thông tin phản ánh
về tình trạng một số ngân hàng, tổ
chức tín dụng (TCTD) có biểu
hiện “ép” khách hàng mua BH
khi vay vốn, Bộ Tài chính đã có
một loạt Công văn (số
978/QLBH-NT ngày 24/12/2019,
số
27/QLBH-PNT
ngày
14/01/2020; số 14097/BTCQLBH ngày 17/11/2020) yêu cầu

các doanh nghiệp BH rà soát,
tăng cường kiểm tra, giám sát
việc thực hiện hợp đồng đại lý
BH đã ký với các ngân hàng,
TCTD, đảm bảo tuân thủ quy
định của pháp luật về kinh doanh
BH và quy định pháp luật khác có
liên quan. Trường hợp phát hiện
có vi phạm quy định về hoạt động
đại lý cần có các biện pháp chấn
chỉnh, xử lý kịp thời theo quy
định tại hợp đồng đại lý BH và

chuyển hàng tồn kho…); mục
đích phát hành TP; tài sản đảm
bảo của TP (trường hợp tài sản
đảm bảo của TP chưa được đăng
ký giao dịch tài sản đảm bảo,
NĐT phải rất thận trong nếu DN
phát hành sử dụng cùng 1 tài sản
để đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ
nợ trái pháp luật); đặc điểm của
TP, quyền lợi, nghĩa vụ của chủ
sở hữu TP, các cam kết đối với
TP, nghĩa vụ của DN phát hành,

nghĩa vụ của tổ chức phân phối
đối với TP.
Sau khi mua TP, NĐT cần
thường xuyên cập nhật về tình
hình tài chính, khả năng trả nợ
của DN phát hành và việc sử
dụng vốn huy động từ TP có
phù hợp với mục đích phát hành
hay không.
Đại diện Bộ Tài chính lưu ý,
chỉ khi nắm rõ thông tin về TP,
đánh giá đầy đủ và cân nhắc kỹ
lưỡng về các rủi ro có thể gặp
phải, NĐT mới nên quyết định
mua TP… NĐT cá nhân không
nên mua TPDN riêng lẻ nếu
không có khả năng và nguồn lực
để đánh giá đầy đủ rủi ro của TP,
theo sát tiến độ giải ngân, mục
đích sử dụng vốn, tình hình tài
chính của DN phát hành sau khi
đầu tư mua TP. NĐT cũng cần hết
sức lưu ý nguyên tắc đầu tư cơ
bản là lãi suất cao sẽ đi kèm với
rủi ro cao; do đó phải hết sức thận
trọng đánh giá kỹ về các rủi ro
trước khi quyết định mua TP;
NĐT cũng cần lưu ý việc các
TCTD, công ty chứng khoán
phân phối TPDN không có nghĩa
là các tổ chức này đảm bảo an
toàn cho việc mua TP…
THANH THANH

Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành TPDN
Ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ có Công điện 8857/CĐVPCP về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát
hành TP DN.
Công điện nêu rõ, thời gian qua, các DN đã tăng cường huy
động vốn thông qua phát hành TPDN theo hình thức phát hành
riêng lẻ với quy mô lên tới trên 436 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng
đầu năm 2021, tăng trên 23,4% so với cùng kỳ năm 2020, tiềm ẩn
nhiều rủi ro.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực
hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát
hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành TP, nhất là phát hành
TP riêng lẻ của các DN BĐS, của TCTD có liên quan đến DN BĐS,
các DN có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các DN có kết quả
kinh doanh thua lỗ, các DN phát hành không có tài sản đảm bảo.
Đồng thời khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan
đến thị trường TPDN và phát hành TPDN để kịp thời sửa đổi, bổ
sung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giám sát
thị trườngTPDN, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, minh
bạch, an toàn.
Thủ tướng cùng giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt
động đầu tư TPDN của các TCTD, kịp thời phát hiện và cảnh báo
các rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn hệ
thống các TCTD; Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính, NHNN và
các cơ quan có liên quan nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, vụ
việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) để xử lý nghiêm theo
đúng quy định pháp luật. LINH LINH

quy định pháp luật có liên quan.
Ngày 31/7/2021, Bộ Tài chính
đã có Công văn 8533/BTCQLBH gửi các TCTD thực hiện
hoạt động đại lý BH, yêu cầu rà
soát, tăng cường kiểm tra, giám
sát hoạt động đại lý BH, đảm bảo
tuân thủ quy định pháp luật về
kinh doanh BH, xử lý nghiêm
những trường hợp ép buộc khách
hàng mua BH khi cấp tín dụng
cho khách hàng (nếu có). TCTD
có nghĩa vụ giải thích cho khách
hàng các sản phẩm BH được
phân phối thông qua TCTD
không phải là sản phẩm của
TCTD và không mang tính bắt

buộc theo quy định tại khoản 2
Điều 9 Thông tư liên tịch
86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN
ngày 02/7/2014 của Bộ Tài chính
và NHNN.
Bộ Tài chính cho biết, trong
thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối
hợp với NHNN trong việc hoàn
thiện cơ chế chính sách, đồng thời
tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra hoạt động phân phối BH
qua ngân hàng nhằm đảm bảo
hoạt động bán BH qua ngân hàng
tuân thủ nghiêm túc quyền tự do
lựa chọn doanh nghiệp BH, sản
phẩm BH phù hợp với nhu cầu
của khách hàng. MY MY
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KHỞI TỐ CHỦ CỬA HÀNG QUẦN ÁO LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC:

Lời kể của mẹ nạn nhân

l Đối tượng Hường và Anh.

Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa ra
quyết định khởi tố bị can với Cao Thị Mai
Hường (SN 1992, ngụ phường Lam Sơn, TP
Thanh Hóa) về tội Làm nhục người khác; Cưỡng
đoạt tài sản. Đồng thời khởi tố bị can và bắt
tạm giam với Trịnh Đình Anh (SN 1990), là
chồng của Hường về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, chiều 3/12, Công
an TP Thanh Hóa phát hiện
trên mạng xã hội clip có độ
dài gần 4 phút về việc một cô
gái bị một nhóm người có
hành vi dùng vũ lực và có dấu
hiệu làm nhục như cắt tóc,
chửi bới, cắt áo ngực… được
cộng đồng mạng chia sẻ gây
bức xúc trong dư luận xã hội.
Sau khi tiếp nhận nguồn
tin, Công an TP Thanh Hóa đã
tiến hành xác minh và triệu tập
chủ shop quần áo Mai Hường
(số 93 phố Lê Hoàn) và một

số nhân viên của shop đến cơ
quan công an để xác minh,
làm rõ. Các đối tượng khai
nhận nghi vấn nạn nhân trộm
chiếc chân váy trị giá khoảng
160 ngàn đồng nên đã có hành
vi hạ nhục, “bắt đền”.
Từ khi xuất hiện clip bị
chủ shop quần áo đánh đập,
cắt áo ngực trên mạng xã hội,
đến nay nạn nhân vẫn đang
phải nằm viện. Người phụ nữ
SN 1979 -mẹ của nạn nhân
cho biết, hiện con gái vẫn
đang nằm điều trị tại BV Đa

lHình ảnh nạn nhân trong clip.

khoa Sầm Sơn do bị sốc tâm
lý, đau đầu, chóng mặt; không
muốn gặp ai; tinh thần chưa
ổn định.
Gia đình nạn nhân thuộc
diện hộ nghèo của phường
Quảng Vinh (TP Sầm Sơn).
Nạn nhân là chị cả của 3 đứa
em, bố mất cách đây hơn một
năm do tai nạn giao thông, một
mình người mẹ phải gồng gánh
nuôi 4 đứa con đang trong độ
tuổi ăn học. Sức khỏe yếu, hay
bị rối loạn thần kinh nên bà
không làm được thêm công
việc gì ngoài trông chờ vào
mấy sào ruộng. Nạn nhân được
đánh giá hiểu được hoàn cảnh
của gia đình nên rất chịu khó
giúp mẹ chăm lo cho các em.
Mẹ nạn nhân kể, bản thân
cũng chỉ mới biết được sự việc
con lấy trộm cái chân váy ở
shop quần áo ở TP Thanh Hóa
cách đây mấy ngày do công
an phường thông báo.
Người mẹ gặng hỏi thì con
gái kể lại, vào ngày 18/11, con
gái và một bạn học cùng lớp
có đi lên TP Thanh Hóa, vào
shop quần áo lấy trộm một
chân váy trị giá 160.000 đồng.
Khoảng một tuần sau
(ngày 25/11) chủ shop phát
hiện mất váy và đưa thông
báo lên fackebook cá nhân.
Khi thiếu nữ đọc được nội
dung này, đã lập tức liên lạc
với chủ cửa hàng để xin lỗi,

nhận sai, hứa trả lại, đền bù
cái chân váy.
Ngày 26/11, nạn nhân và
một bạn học đã lên tận cửa
hàng để xin lỗi, nhưng bị chủ
shop đánh đập, cắt tóc, cắt áo
ngực và quay clip yêu cầu phải
“đền bù” 15 triệu đồng mới bỏ
qua. Chủ cửa hàng đưa ra thời
gian trong 3 ngày phải có đủ số
tiền, không sẽ báo công an và
đưa clip lên mạng.
Ngày hôm đó về nhà,
thiếu nữ có biểu hiện bất
thường, mặt buồn rầu, hay
khóc một mình nhưng
không nói gì với mẹ.
Hết 3 ngày như đã hẹn,
vẫn không xoay xở được số
tiền trên để trả nợ nên nạn
nhân đã liên tục nhắn tin xin
lỗi và mong được tha thứ
nhưng chủ cửa hàng vẫn dọa
“bắt đi tù”.
Quá sợ hãi, nạn nhân đã
vào Công an phường Quảng
Vinh để báo cáo lại sự việc,
nhờ công an xem xét hành vi
của mình có phải đi tù không.
Khi công an gọi điện về thông
báo, người mẹ mới biết sự việc.
“Khi biết sự việc, nhận
thấy con mình đã sai nên tôi
phải lên tận nơi gặp chủ cửa
hàng trình bày hoàn cảnh và
xin được giảm mức “tiền
phạt”, nhưng họ chỉ giảm cho
5 triệu, yêu cầu phải đóng 10
triệu. Hoàn cảnh gia đình tôi
lấy đâu số tiền đó mà nộp. Có
lẽ chính vì thế nên họ đã đưa
clip con tôi lên mạng”.
“Thực tình tôi cũng có biết
con bị đánh, cắt tóc, làm nhục
như vậy đâu. Không hiểu biết
pháp luật nên nghĩ con mình
sai, chủ cửa hàng bắt “nộp
phạt” thì lên xin. Ai ngờ thấy
con bị đánh đập đưa lên mạng
xã hội mà xót xa. Sao họ lại
tàn nhẫn như vậy chứ”, người
mẹ nói.
VĂN SƠN (tổng hợp)

Sai sót trong quản lý
đầu tư xây dựng
tại huyện Điện Biên

T

hông báo kết luận số 554/TB-TTr của
Thanh tra tỉnh Điện Biên về công tác
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách và
quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện
Điện Biên vừa ban hành; đã chỉ rõ một số
khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản
lý, điều hành ngân sách tại huyện này trong
năm 2019 và 2020.
Theo đó, việc xây dựng dự toán thu ngân
sách trên địa bàn chưa đảm bảo tỷ lệ tăng thu
hằng năm. Tính toán, xác định nhu cầu kinh
phí cải cách tiền lương chưa chính xác. Chưa
nộp trả ngân sách tỉnh các khoản chi đã hết
nhiệm vụ chi. Tại một số đơn vị dự toán chưa
chấp hành đúng quy định về chế độ, định
mức, tiêu chuẩn trong chi tiêu thường xuyên
dẫn đến chi thanh toán một số nội dung sai
quy định.
Trong công tác quản lý dự án đầu tư, hồ
sơ dự toán một số gói thầu chi phí còn tính sai
khối lượng, áp sai đơn giá, định mức. Qua
thanh tra phát hiện, một số công trình có chất
lượng còn chưa đảm bảo như công trình sửa
chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước
tuyến đường giao thông từ QL279 đi bản Hua
Luống, xã Nà Tấu, một số vị trí mặt đường bê
tông bị bong mặt tại gói thầu mặt đường từ
km0-cọc38 đến km1+ 606,62m.
Công trình nâng cấp, mở mới tuyến đường
vào trung tâm huyện Điện Biên, một số vị trí
trên tuyến đường bị lún, nứt; công trình xây
dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá đất đối với các
khu đất của trạm bảo vệ thực vật huyện, trạm
thú y, cục thuế tỉnh tại huyện Điện Biên, một
số vị trí vỉa hè, mặt đường bị lún cục bộ.
Cơ quan thanh tra nhận định, những tồn
tại, khuyết điểm trên; trách nhiệm thuộc về
Chủ tịch huyện và tập thể lãnh đạo UBND
huyện các năm 2019 và 2020; Trưởng phòng
Tài chính - Kế hoạch…
Thủ trưởng và kế toán các đơn vị Văn
phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài
chính - Kế hoạch, GD&ĐT, Kinh tế - Hạ tầng,
NN&PTNT, Ban QLDA các công trình
huyện, UBND xã Noong Hẹt, UBND xã Pom
Lót chịu trách nhiệm trực tiếp về các sai phạm
thuộc phạm vi trách nhiệm do đơn vị quản lý
các nguồn kinh phí được giao.
Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu
hồi số tiền sai phạm hơn 1,5 tỷ đồng; kiến
nghị Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp kiểm
điểm, xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân
liên quan khuyết điểm, vi phạm.
T.THỨ

Mô hình hiệu quả trồng rau má thủy canh

D

ù rau má là loại cây mọc
thiên nhiên, nhưng với suy
nghĩ táo bạo, anh Võ Thanh Beo
(SN 1987, ngụ xã Mỹ Long,
huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp)
đã đưa rau má vào trồng thủy
canh thành công, có nguồn thu
nhập 70 - 90 triệu đồng/tháng.
Anh còn tận dụng các nguồn lợi
từ rau má; dùng lá, dây, rễ, củ
rau má để tạo ra sản phẩm bột
uống, làm đẹp, giúp loại rau dại
có thể khẳng định được giá trị.
Anh Beo là kỹ sư nông nghiệp,
từng có công việc ổn định với thu
nhập cao tại một Cty phân bón.
Nhưng với đam mê, bản lĩnh và sự
quyết tâm, anh đã từ bỏ công việc
ổn định, mạo hiểm chi gần 1,5 tỉ
đồng đầu tư trồng rau má VietGap
theo hướng công nghệ cao, lắp đặt
hệ thống nhà kính, giàn thủy canh

tưới tự động, máy sấy lạnh… trên
diện tích 700m2.
Theo anh Beo, trồng rau má
thủy canh tiết kiệm diện tích, dễ
quản lý dịch bệnh, thu hoạch
nhanh, ít tốn công chăm sóc...
Điểm đặc biệt của rau má thủy
canh là rau có dây, hoa, củ. Khi
thu hoạch, cắt chừa 2 - 3 lá non
để cây dễ quang hợp, phát triển
nhanh. Rau má chỉ lên giống 1 lần
là có thể ăn dài dài; cách 10 ngày
có thể thu hoạch 1 lần. Mỗi dàn
chữ A có 2 mặt, mỗi mặt 8 tầng
cho thu hoạch hơn 100kg rau
má/ngày. Thị trường chính là các
chợ truyền thống, quầy rau an
toàn, cửa hàng đặc sản. Giá bán
sỉ tại vườn 25 – 30 ngàn đồng/kg.
Theo anh Beo, rau má thủy canh
ít đắng, có độ giòn hơn rau má
mọc tự nhiên.

Nói về cơ duyên, anh Beo cho
biết, trong một lần về quê vợ ở
tỉnh Thanh Hóa, được người thân
mời cơm có món rau má. Ăn thấy
ngon, anh xin giống rau từ quê vợ
về nhân giống. Thời gian đầu, rau
anh trồng bị thiếu dưỡng chất nên
còi cọc, màu lá bị vàng. Với kiến
thức nông nghiệp sẵn có, anh tự
pha trộn phân, thuốc để rau phát
triển tốt, khống chế được độ
đắng, độ nhạt của rau.
Bên cạnh rau tươi, anh Beo
còn chế biến bột rau má, vừa có
thể làm thực phẩm, vừa có thể
dùng làm đẹp. Trung bình 100kg
rau tươi chế biến được 6kg bột.
Giá bột khoảng 1,8 triệu đồng/kg,
có thể sử dụng để pha nước uống,
dùng trong ẩm thực hay làm mặt
nạ dưỡng da.
Anh Beo cho biết, thời gian

lAnh Beo sáng chế ra mô hình rau má thủy canh.

tới, sẽ nghiên cứu chế biến rễ và
củ rau má để tạo ra những sản
phẩm dinh dưỡng. Hiện vườn rau
má thủy canh của anh có 5 lao
động thường xuyên, mức lương 4
- 5 triệu đồng/người.
Ông Huỳnh Thanh Sơn,
Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Cao Lãnh đánh giá đây là mô hình
khá mới mẻ nhưng đạt hiệu quả
kinh tế cao. Đồng thời, ông Sơn
hy vọng, vườn rau má thủy canh
có thể mở điểm dừng chân, tham
quan vườn rau kết hợp bán sản
phẩm, góp phần phát triển du lịch
địa phương. ĐÌNH THƯƠNG
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Đề xuất quy định về trang phục
Hội thẩm nhân dân khi xét xử
Trên cơ sở đề nghị của
Chánh án TAND Tối cao,
Ủy ban Thường vụ Quốc
hội đang lấy ý kiến rộng
rãi đối với dự thảo Nghị
quyết về việc thực hiện
trang phục xét xử của Hội
thẩm nhân dân.
Theo đó, Nghị quyết dự kiến
sẽ áp dụng đối với Tòa án, Hội
thẩm nhân dân (HTND) và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan đến thực hiện trang phục xét
xử của HTND.
Đáng chú ý, về trang phục xét
xử của HTND, dự thảo đưa ra đề
xuất: HTND được cấp trang phục
xét xử, bao gồm: Áo choàng dài
tay và phù hiệu theo niên hạn 05
năm/01 chiếc/mỗi loại.
Cũng theo dự thảo Nghị quyết,
Chánh án TAND Tối cao trong
phạm vi, quyền hạn của mình có
trách nhiệm: Quy định kiểu dáng,
chất liệu, màu sắc trang phục xét
xử. Đồng thời hướng dẫn về cấp
phát, quản lý, sử dụng trang phục
xét xử cho HTND.
Trước đây, theo quy định tại
Nghị
quyết
số
221/2003/UBTVQH11
ngày
09/01/2003 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội (UBTVQH), Thông tư
liên tịch số 01/2003/TTLTTANDTC-BTC ngày 08/10/2003
liên ngành TAND Tối cao và Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị
quyết
số
221/2003/UBTVQH11 và Công
văn số 236/2003/TCCB ngày
26/11/2003 của Chánh án TAND
Tối cao thì trang phục khi xét xử
của Thẩm phán và HTND giống
nhau. Điều này được cho phù hợp
với các quy định của pháp luật, thể
hiện vị trí ngang bằng trong thực thi
công lý.

l Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đến ngày 13/6/2016,
UBTVQH ban hành Nghị quyết số
1214/2016/UBTVQH13 quy định
trang phục cấp phát cho HTND
gồm trang phục xuân - hè là quần
âu, áo sơ mi trắng; trang phục thu đông là bộ comple, áo sơ mi dài tay.
Khi tham gia xét xử hoặc nghiên
cứu hồ sơ tại Tòa án, HTND sử
dụng trang phục làm việc hàng
ngày; cụ thể là: quần âu, áo sơ mi
trắng (xuân, hè) và veston (thu,
đông) không có trang phục xét xử
riêng. Trong khi Thẩm phán TAND
các cấp, ngoài lễ phục, trang phục
làm việc hàng ngày còn được cấp
trang phục xét xử để sử dụng theo
niên hạn.
Theo đánh giá của TAND Tối
cao,
Nghị
quyết
1214/2016/UBTVQH13 bổ sung
trang phục xét xử dành riêng cho
Thẩm phán nhưng không quy định
trang phục xét xử cho Hội thẩm,
điều này dẫn đến: không đồng bộ,
thống nhất trong tổ chức phiên tòa;
có sự phân biệt về vị trí, vai trò
giữa Thẩm phán và Hội thẩm
không bảo đảm tính độc lập, ngang
quyền khi tham gia xét xử; nhận
thức sai lệch về vị trí, vai trò của
Hội thẩm trong Hội đồng xét xử
(HĐXX) chỉ mang tính hình thức;
hạn chế tính trang nghiêm của

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm
dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ:
Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành,
phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210 3844 209.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn
Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với
43 ô đất tại địa bàn các xã: Ấm Hạ, Văn Lang, Minh
Hạc, Xuân Áng, Lang Sơn và thị trấn Hạ Hoà, huyện
Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:
- Mười (10) ô đất tại xã Ấm Hạ- khu vực khu 8 :
Diện tích từ 150 m2/ô đất đến 180 m2/ô đất; Giá khởi
điểm 8.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước:
100.000.000đồng/ô đất.
- Một (01) ô đất tại xã Văn Lang- khu vực khu 4
: Diện tích 150 m2/ô đất; Giá khởi điểm 3.000.000
đồng/m2; Tiền đặt trước: 90.000.000đồng/ô đất.
- Hai mươi hai (22) ô đất tại Thị trấn Hạ Hòa- Tiểu
khu dân cư khu 10 : Diện tích từ 90 m2/ô đất đến
220,7 m2/ô đất; Giá khởi điểm từ 10.000.000
đồng/m2 đến 13.000.000 đồng/m2 Tiền đặt trước:
150.000.000 đồng/ô đất.
- Một (01) ô đất tại xã Minh Hạc- khu vực Tràn
San khu 1 : Diện tích 191 m2/ô đất; Giá khởi điểm
2.500.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 90.000.000
đồng/ô đất.
- Năm (05) ô đất tại xã Xuân Áng khu vực Bờ
Đầm, khu vực khu 14 : Diện tích từ 200 m2/ô đất đến
280 m2/ô đất; Giá khởi điểm 500.000 đồng/m2 đến
4.000.000 đồng/m2 ; Tiền đặt trước từ: 20.000.000
đồng/ô đất đến 100.000.000đồng/ô đất.
- Bốn (04) ô đất tại xã Lang Sơn- khu vực Cây
Vạng khu 3 : Diện tích từ 150 m2/ô đất đến 210 m2/ô
đất; Giá khởi điểm 2.000.000 đồng/m2; Tiền đặt
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trước: 50.000.000đồng/ô đất.
(Thông tin chi tiết trong hồ sơ đấu giá)
4. Hình thức, phương thức đấu giá: ĐẤU GIÁ
BẰNG BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP TẠI CUỘC ĐẤU GIÁ.
Không hạn chế số vòng bỏ phiếu, theo phương thức
trả giá lên.
5. Đăng ký tham gia đấu giá: Bán và nộp hồ sơ
đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu
giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ và Bộ phận một cửa
UBND huyện hạ Hòa từ ngày 06/12/2021 đến ngày
23/12/2021 .
- Điều kiện, cách thức: Hộ gia đình, cá nhân đủ
điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và
pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá, nộp
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. Nộp
tiền đặt trước vào tài khoản số: 110626396688 tại
Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ từ ngày 22/12/2021
đến 16h30 phút ngày 24/12/2021. Đơn vị thụ hưởng:
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian công bố giá: Bắt đầu từ 07h30 phút
ngày 26/12/2021
- Địa điểm: Ttại Hội trường Trung tâm Hội nghị
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (Khu 10, Thị trấn Hạ Hòa,
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu
giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất
Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.
Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện
Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP PHÚ THỌ

phiên tòa; hạn chế tiếng nói của
người dân vào việc xác định sự
thật khách quan của vụ án.
Trong khi theo quy định của
pháp luật về tố tụng thì khi xét xử
Hội thẩm được xác định là người
tiến hành tố tụng, độc lập và chỉ
tuân theo pháp luật, biểu quyết
theo đa số, ngang quyền với Thẩm
phán khi biểu quyết những vấn đề
thuộc thẩm quyền của HĐXX.
Tuy nhiên, trang phục của Hội
thẩm khi xét xử là thường phục
nên chưa đồng bộ với trang phục
của Thẩm phán và chưa thể hiện
tính trang nghiêm của phiên tòa.
Do đó, theo TAND Tối cao, để
bảo đảm phiên tòa thể hiện tính
trang nghiêm, chuyên nghiệp việc
hoàn thiện, đề xuất trang phục của
Hội thẩm khi xét xử, đồng bộ với
trang phục xét xử của Thẩm phán,
tạo hình tượng đặc trưng của cơ
quan thực hiện quyền tư pháp, góp
phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương,
đề cao tác phong lễ tiết, danh dự
nghề nghiệp và trách nhiệm của
Hội thẩm là cần thiết.
Được biết, tính đến nay, trong
phạm vi toàn quốc có 16.913
HTND. Các Hội thẩm đều được
cấp trang phục, Giấy chứng minh
Hội thẩm để làm nhiệm vụ xét xử
theo quy định. PHI HÙNG

Chiếm đoạt dữ liệu chứa bí mật
kinh doanh có thể lĩnh án tù
Hành vi cố ý xâm nhập trái phép vào mạng máy tính,
mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh sẽ bị phạt
tiền tối đa 300 triệu đồng, phạt tù tối đa 5 năm.
Khoản 1 Điều 289 Bộ luật
Hình sự (“Tội xâm nhập trái
phép vào mạng máy tính,
mạng viễn thông hoặc
phương tiện điện tử của người
khác”) quy định: Người nào
cố ý vượt qua cảnh báo, mã
truy cập, tường lửa, sử dụng
quyền quản trị của người khác
hoặc bằng phương thức khác
xâm nhập trái phép vào mạng
máy tính, mạng viễn thông
hoặc phương tiện điện tử của
người khác chiếm quyền điều
khiển; can thiệp vào chức
năng hoạt động của phương
tiện điện tử; lấy cắp, thay đổi,
hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc
sử dụng trái phép các dịch vụ,
thì bị phạt tiền từ 50 triệu
đồng đến 300 triệu đồng hoặc
phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Trong quá trình thực hiện,
nảy sinh thắc mắc rằng: Hành
vi cố ý xâm nhập trái phép
vào mạng máy tính, mạng
viễn thông hoặc phương tiện
điện tử của người khác chiếm
đoạt dữ liệu có chứa bí mật
kinh doanh thì có bị điều
chỉnh bởi điều luật nói trên.
Về vướng mắc này, ngày
26/11/2021, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ban hành Nghị
Quyết
08/2021/NQUBTVQH15 giải thích khá
chi tiết về khoản 1 Điều 289
Bộ luật Hình sự về hành vi
xâm nhập trái phép vào mạng
máy tính.
Theo đó, hành vi cố ý vượt
qua cảnh báo, mã truy cập,
tường lửa, sử dụng quyền
quản trị của người khác hoặc
bằng phương thức khác xâm

nhập trái phép vào mạng máy
tính, mạng viễn thông hoặc
phương tiện điện tử của người
khác lấy cắp dữ liệu quy định
tại khoản 1 Điều 289 của Bộ
luật Hình sự được hiểu là bao
gồm cả hành vi cố ý vượt qua
cảnh báo, mã truy cập, tường
lửa, sử dụng quyền quản trị
của người khác hoặc bằng
phương thức khác xâm nhập
trái phép vào mạng máy tính,
mạng viễn thông hoặc
phương tiện điện tử của người
khác chiếm đoạt dữ liệu có
chứa bí mật kinh doanh, kể cả
nghe, đọc, ghi chép, chụp
ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu
có chứa bí mật kinh doanh.
Như vậy, với nội dung giải
thích tại Nghị Quyết
08/2021/NQ-UBTVQH15,
hành vi cố ý xâm nhập trái
phép vào mạng máy tính,
mạng viễn thông hoặc
phương tiện điện tử của người
khác chiếm đoạt dữ liệu có
chứa bí mật kinh doanh có thể
sẽ bị phạt tiền tối đa 300 triệu
đồng, phạt tù tối đa 5 năm.
Nghị Quyết 08/2021/NQUBTVQH15 sẽ có hiệu lực
thi hành từ ngày 14/01/2022
và được áp dụng cùng với Bộ
luật
Hình
sự
số
100/2015/QH13 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo
Luật số 12/2017/QH14. Theo
Nghị quyết, Chính phủ,
TAND Tối cao, VKSND Tối
cao trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của
mình, có trách nhiệm thi hành
Nghị quyết này.
GIA KHÁNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1:QSDĐ 3.533,9 m2,thửa đất số: 165; Tờ bản đồ số:4;tại địa chỉ Khóm
4,phường 5,TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.GKĐ: 413.343.000 đ.Tiền đặt trước:
41.334.300đ.
TS2:QSDĐ 9.279,8 m2;Thửa đất số: 47;Tờ bản đồ số:6;tại khóm 4, phường
5,TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.GKĐ: 673.749.090đ.Tiền đặt trước: 67.374.909đ.
Người có ts:Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội - Số 77 Phố Trần Hưng
Đạo,P.Trần Hưng Đạo,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương
Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Bán,tiếp nhận HS tham gia đấu giá:Từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày

13/12/2021,tại336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM/Tầng 3, số 71B Hàng Trống,
P.Hàng Trống,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội;
Thời hạn nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá:(Trong giờ hành chính):các
ngày 09,10,13/12/2021;trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có
thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và
tiền đặt trước cho Cty ĐGHD Bến Thành theo quy định.
Mở phiên đấu giá:TS1: Lúc 14h30 ngày 14/12/2021;TS2: Lúc 15h30 ngày
14/12/2021; tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Liên hệ:028.66820690; 0973009390. Website:daugiabenthanh.com

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đấu giá nhà, đất số 352B/45 Phan Văn Trị, Phường 11, Q.Bình Thạnh,
TP.HCM. Nhà đất theo hiện trạng thực tế được P.QLĐT Q.Bình thạnh xác nhận
thì DTKV đất: 32,7m2; Tổng DTSD: 78,6m2; DTXD: 26,2m2; Kết cấu nhà: 03
tầng, sàn BTCT, mái tôn + BTCT; GKĐ: 4.352.453.430 đồng - Người mua nộp
thuế GTGT (nếu có); Tiền đặt trước: 20% GKĐ.
Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thạnh – số 200/20
Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 04/01/2022 - Tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày
06/12/2021 đến ngày 04/01/2022 (trong giờ hành chính).
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 07/01/2022;
Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu
giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG THỊNH GROUP
CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA CHI NHÁNH:

Chi nhánh Bình Dương Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh
Group.
Giấy ĐKHĐ số: 05/TP-ĐKHĐ do sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp
ngày 29/11/2018, thay đổi lần thứ 2 ngày 16/11/2021.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành
lập chi nhánh từ “46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh” thành “L4-37.OT05 – Landmark 4,

Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh”.
- Thay đổi Trưởng chi nhánh từ ông Nguyễn Hữu Nghĩa, chứng chỉ
hành nghề đấu giá số: 1608/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 13/12/2016 thành
ông Nguyễn Tòng Lâm. Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2129/TP/ĐGCCHN cấp ngày 29/01/2018

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG THỊNH GROUP
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THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH:

Tập trung xử lý các vụ án
kinh tế, tham nhũng

l Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự
quận 1, TP Hồ Chí Minh vừa
tổ chức Hội nghị triển khai
công tác thi hành án dân sự
năm 2021.
Tham dự Hội nghị về phía Cục Thi
hành án dân sự (THADS) thành phố có
ông Nguyễn Văn Hoà, Quyền Cục trưởng,
bà Lê Thị Thuý Hà, Trưởng phòng Tổ
chức cán bộ. Về phía chính quyền địa
phương có bà Lê Thị Lan Chi, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Quận ủy; ông Vũ Nguyễn
Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Trưởng ban Chỉ đạo THADS quận; đại
diện lãnh đạo các cơ quan trong khối Nội
chính và một số đơn vị phối hợp trong
UBND quận; lãnh đạo, công chức Chi cục
THADS quận 1 cùng tham dự.
Năm 2021 công tác THADS trên địa
bàn gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến
phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh
hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ
tiêu nhiệm vụ THADS trên địa bàn thành
phố nói chung và trên địa bàn quận 1 nói
riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao,
kịp thời của Lãnh đạo Chi cục THADS,
sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các
địa phương, ngay từ đầu năm Chi cục đã
khẩn trương, tích cực triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ
THADS được giao trên tất cả các mặt
công tác. Do vậy, trong năm 2021 quận 1
đã hoàn thành được 01 chỉ tiêu thi hành
xong về tiền với tỷ lệ 51,79% (so với chỉ
tiêu được giao, đơn vị vượt 10,69%).
Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng việc
xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp
luật án dân sự có điều kiện thi hành và

chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp
thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành
án chưa có điều kiện thi hành theo quy
định của pháp luật. Đồng thời cơ bản khắc
phục tình trạng vi phạm pháp luật trong
hoạt động THADS, đặc biệt là các vi
phạm trong kê biên, bán đấu giá tài sản thi
hành án; không phát sinh các vụ việc liên
quan đến trách nhiệm bồi thường nhà
nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc
bán đấu giá thành nhưng chưa giao được
tài sản.
Năm 2022, Chi cục THADS quận 1 đã
đưa ra các giải pháp cụ thể như: Tập trung
xử lý hồ sơ thuộc diện án kinh tế, tham
nhũng, đặc biệt những hồ sơ thuộc diện
Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi; đẩy
nhanh tiến độ xử lý tài sản để kịp thời
phân loại và xử lý hồ sơ, nâng cao tỷ lệ thu
hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; tập trung
rà soát và đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm
các hồ sơ có điều kiện trên 03 năm nhưng
chưa thi hành xong, đặc biệt là án tín dụng
ngân hàng có điều kiện trên 03 năm và giá
trị thi hành trên 20 tỷ; chú trọng công tác
thi hành án liên quan các tổ chức tín dụng
ngân hàng, tập trung xử lý tài sản thế chấp,
bảo đảm nhằm giải quyết dứt điểm trong
năm công tác. Đồng thời phân loại chính
xác các vụ việc theo diện này, lập danh
sách báo cáo định kỳ, cập nhật tiến độ xử
lý về Cục theo quy định...
Tại Hội nghị, ông Vũ Nguyễn Quang
Vinh - Phó Chủ tịch UBND quận yêu
cầu các cơ quan trong khối Nội chính
thực hiện việc phối hợp tốt hơn nữa
trong công tác THADS, để đảm bảo
tham mưu tốt cho Thường trực Quận ủy
và UBND quận chỉ đạo các vụ việc
cưỡng chế phức tạp có ảnh hưởng đến

THÁI NGUYÊN:

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với
Cục Thi hành án dân sự

T

hực hiện chương trình, kế hoạch làm
việc, vừa qua Ban Pháp chế HĐND
tỉnh vừa tiến hành khảo sát công tác
THADS, thi hành án hành chính năm
2021. Đồng chí Trần Văn Khương Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm
Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc.
Tham gia Đoàn giám sát có các đồng
chí lãnh đạo Ban, Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Về phía Cục
THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo
Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục
THADS tỉnh.
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Thay mặt lãnh đạo Cục THADS, Phó
Cục trưởng Bùi Huy Toàn báo cáo với
Đoàn năm 2021, trong bối cảnh tình hình
kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng, tác
động của dịch Covid-19, các cơ quan
THADS tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng
để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm
vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Về
việc đạt 87,48% về tiền đạt 57,25% vượt
so với chỉ tiêu được giao. 10/10 đơn vị đạt
và vượt chỉ tiêu. Kỷ cương, kỷ luật hành
chính được tăng cường, giữ vững ổn định,
đoàn kết nội bộ. Các mặt công tác được

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
tại địa phương, đảm bảo đúng quy định
pháp luật.
Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa
ghi nhận, đánh giá cao về công tác tổ chức
THADS, theo dõi THA hành chính của
Chi cục THADS quận 1, những nỗ lực và
kết quả về công tác THADS của Chi cục,
cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính
quyền địa phương, mong muốn trong thời
gian tới THADS quận 1 vẫn tiếp tục nhận
được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền
và các cơ quan ban ngành phối hợp, ông
yêu cầu Chi cục THADS quận 1: Ngay
sau Hội nghị, hoàn thiện kế hoạch triển
khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm
2022 trên cơ sở bám sát vào Chương trình
trọng tâm của Bộ Tư pháp, Kế hoạch triển
khai công tác năm của Cục; triển khai thực
hiện nhiệm vụ “thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;
siết chặt quản lý hoạt động của chấp hành
viên trong việc thẩm định giá, bán đấu giá
tài sản; tập trung xử lý hồ sơ thi hành án
thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về
tham nhũng, kinh tế, thu hồi nợ của các tổ
chức tín dụng, ngân hàng; tăng cường kỷ
cương, kỷ luật hành chính. Ông Hòa cũng
mong muốn tập thể Chi cục đoàn kết,
chung sức, đồng lòng để thực hiện có hiệu
quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tiếp tục
giữ vững và phát huy vai trò là lá cờ đầu
của THADS thành phố.
Nhân dịp này, UBND quận, Cục
THADS thành phố cũng tặng Giấy khen
cho các tập thể, cá nhân các đơn vị phối
hợp trong công tác THADS, cá nhân công
chức của Chi cục THADS quận đã có
thành tích xuất sắc trong công tác
THADS. CẨM TÚ
triển khai toàn diện, kịp thời theo yêu cầu
của ngành và địa phương. Nổi bật là công
tác tự kiểm tra, kiểm tra; việc thi hành các
vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản
cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức
tạp, kéo dài, các vụ việc trọng điểm, các
vụ việc liên quan đến các khoản nợ của
các tổ chức tín dụng; giải quyết khiếu nại
tố cáo, tiếp công dân; công tác cán bộ;
hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền
thống THADS...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được,
Lãnh đạo Cục thẳng thắn chỉ ra những tồn
tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và
nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ
trọng tâm và giải pháp thực hiện năm
2022. Thành viên Đoàn khảo sát tham dự
cuộc họp, yêu cầu Cục THADS làm rõ

LÀO CAI:

Thi hành án dân sự tỉnh
hoàn thành vượt chỉ tiêu
được giao

M

ới đây, Cục THADS Lào Cai tổ chức
Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu,
nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi
hành án hành chính năm 2022.
Năm 2021, cơ quan THADS tỉnh Lào
Cai đã tiếp nhận 3.033 bản án, quyết định;
tổng số giải quyết là 4.763 việc. Trong số
có điều kiện, thi hành xong là 3.777 việc,
đạt tỷ lệ 90,62% so với cùng kỳ năm năm
2020, vượt 7,62% so với chỉ tiêu được Tổng
cục giao.
Tổng số tiền phải giải quyết là hơn 708
tỷ đồng, số có điều kiện thi hành án là 447,6
tỷ đồng, trong đó đã thi hành là 254,9 tỷ
đồng, đạt 56,95% so với cùng kỳ năm 2020
và vượt 16,35% so với chỉ tiêu được giao.
Năm 2021, trước diễn biến phức tạp,
khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhiều
ngày, tháng cán bộ, công chức phải thực
hiện giãn cách, làm việc trực tuyến tại nhà,
trong khi số tiền thụ lý của các cơ quan
THADS tăng cao so với cùng kỳ năm 2020,
tính chất vụ việc phức tạp. Nhưng với sự
đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng của
tập thể cán bộ, công chức, người lao động,
các cơ quan THADS 2 cấp tỉnh Lào Cai đã
triển khai công việc đảm bảo hoàn hành Kế
hoạch công tác năm 2021, thực hiện chỉ
tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính gắn với
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Tập trung xác minh, phân loại án để giải
quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án.
Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư
khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm
túc, đúng trình tự, thủ tục, không phát sinh
vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được
kiện toàn. Công tác quản lý, sử dụng kinh
phí, tài sản công đúng quy định. Công tác
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động THADS tiếp tục được tăng cường,
đảm bảo phục vụ công tác quản lý, điều
hành. Bên cạnh đó, Cục đã kịp thời triển
khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của
Trung ương và địa phương về tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đội ngũ
công chức, người lao động cơ quan
THADS đoàn kết, thống nhất, chấp hành
nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Năm 2022, cơ quan THADS 2 cấp
tỉnh Lào Cai xác định cần bám sát nội
dung kế hoạch công tác năm 2022 của
Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, cấp ủy
Đảng, địa phương; tích cực tham mưu
UBND tỉnh, chính quyền các cấp trong
triển khai THADS, theo dõi thi hành các
bản án hành chính; tiếp tục củng cố, kiện
toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, giữ
vững kỷ cương hành chính, đạo đức công
vụ trong các đơn vị. KHÁNH LINH
thêm các nhóm vấn đề cụ thể như: Vụ việc
có điều kiện trên 5 năm nhưng chưa thi
hành được; phân loại án; kiến nghị, kháng
nghị của Viện kiểm sát nhân dân; vụ việc
liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức
tín dụng...
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của
đại diện các thành viên trong Đoàn khảo
sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Cục
THADS, đồng chí Trưởng ban Pháp chế
HĐND tỉnh đã phát biểu đánh giá cao và
biểu dương kết quả mà các cơ quan
THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2021,
đồng thời chia sẻ với những khó khăn,
vướng mắc trong công tác THADS, hành
chính, ghi nhận những kiến nghị đề xuất
của Cục THADS để báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét. NGUYỄN NGỌC ANH
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THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021
theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch số 4517/KH-BTP ngày 29/11/2021 của Bộ
Tư pháp về việc tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021, Bộ
Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức vào các đơn vị quản lý
nhà nước thuộc Bộ năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐCP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học
trẻ và tuyển dụng 16 chỉ tiêu.
Đối tượng đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 1 Điều 36
Luật Cán bộ, công chức và quy định tại Điều 2 Nghị định số
140/2017/NĐ-CP. Hình thức tuyển dụng là xét tuyển công chức.
Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua
đường bưu chính đến Phòng Quản lý cán bộ và Giúp việc ban cán
sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình,
Hà Nội (điện thoại: 024.6273.9367), kèm theo hồ sơ dự tuyển
(đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại
liên hệ.
Thời gian thu hồ sơ từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày
28/12/2021. Mọi thông tin chi tiết xem tại website của Bộ Tư pháp,
địa chỉ:www.moj.gov.vn.
BỘ TƯ PHÁP

PHỤ LỤC
VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ
140/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số 4520/TB-BTP ngày 29/11/2021)

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú

Tài sản thế chấp tại Vietcombank – Chi nhánh Sóc Trăng. Đ/c: 03 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng. TS đấu giá là:
1/ CTXD trên đất và lô máy móc thiết bị đã qua sử dụng gắn liền với QSDĐ thuê DT 7.475,3 m2; thửa số 66; TBĐ số 15; đất cơ sở sản
xuất phi nông nghiệp; SD đến 29/4/2063; Hình thức SD riêng; Nguồn gốc SD: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. (Lưu ý: Được miễn
tiền thuê đất theo Quyết định số 889/QĐ-CT ngày 19/6/2015 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau).
CTXD trên đất: Loại công trình: Nhà máy chế biến bột cá Sông Đốc, bao gồm các hạng mục công trình: Văn phòng làm việc; Phòng
Chủ tịch và Phó chủ tịch; Phòng Điều hành; Nhà xưởng, Nhà kho; Kho nhiên liệu, Lò hơi, Nhà xử lý bọc, Nhà chứa cá, Phòng cân.
Lô máy móc thiết bị đã qua sử dụng: Có danh mục tài sản.
GKĐ tổng TS: 21.000.000.000 đ.
2/ Đấu giá 05 tài sản cụ thể:
TS 01: QSDĐ DT 200 m2; thửa số 1171; TBĐ 32; Đất ODT, tọa lạc tại Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An.
TS 02: QSDĐ DT 200 m2; thửa số 1169; TBĐ 32; Đất ODT, tọa lạc tại Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An.
TS 03: QSDĐ DT 200 m2; thửa số 1170; TBĐ 32; Đất ODT, tọa lạc tại Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An.
TS 04: QSDĐ DT 200 m2; thửa số 1172; TBĐ 32; Đất ODT, tọa lạc tại Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An.
TS 05: Nhà ở gắn liền với đất thuộc thửa đất số 218, TBĐ 19, cụ thể: DTXD: 784,3 m2; DT sàn: 34,9 m2; Kết cấu: Tường gạch, sàn BTCT,
mái Fibro xi măng; cấp (hạng): 3; Số tầng: 1/5; Địa chỉ: căn hộ 113 trệt lô A Chung cư Chợ Quán, đường Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận
05, Tp Hồ Chí Minh.
GKĐ tổng TS: 4.700.000.000 đ.
Tiền đặt trước 10% GKĐ nộp từ ngày 28/12-30/12/2021. Hạn bán hồ sơ, đăng ký TGĐG: Hết ngày 28/12/2021. Ngày bán: Từ 09h00
ngày 31/12/2021 (tại Cty Nguyên Tâm). Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp Cty Nguyên Tâm. Đ/c E226 đường số 5, KDC 586, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ (Giờ hành chính) làm theo hướng dẫn. Chi tiết LH: 02923.917.786.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Vũ Lê Trưởng, sinh năm 1983. Địa chỉ: Khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng
Mai, tỉnh Nghệ An là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người đi xuất khẩu lao động”. giữa:
Nguyên đơn: Công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động với bị đơn: Ông Vũ Lê Đoàn.
Anh Vũ Lê Trưởng đi nước ngoài từ năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vũ Lê Trưởng ở đâu về ngay Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An
địa chỉ xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để giải quyết vụ án.
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Vũ Lê Trưởng không có mặt thì Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết
vụ án theo quy định của pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Lần 09- Theo thủ tục rút gọn)
1.
Tài sản đấu giá bao gồm: 01 Tàu cá vỏ gỗ, máy chính MITSUBISHI 940CV, mẫu thiết kế: TH – 1707 – 01HN, giấy chứng nhận đăng ký tàu
cá số đăng ký TH – 92486 – TS do Chi cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa cấp ngày 27/12/2017; Với thông số kỹ thuật: Chiều dài lớn
nhất: Lmax = 26,5m; Chiều dài thiết kế: Ltk = 23,3m; Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 7,60m; Chiều rộng thiết kế: Btk = 7,52m, Chiều cao mạn: D = 3,80m;
Chiều chìm d = 3,15m; Chất lượng: Đóng mới 100%; Vật liệu: Vỏ gỗ; Lượng chiếm nước: W = 367,72 tấn; Trọng tải: 220,3 tấn; Hệ số béo thể tích: CB =
0,65; Loại thiết kế: Thiết kế mới; Máy chính: MITSUBISHI công suất 940CV. Số máy: 78990; Năm thiết kế: 2017; Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Hoài Nam.
Nơi đóng tàu: Bình Định. Tên chủ tàu là ông Nguyễn Hoàng Dũng.
2.
Giá khởi điểm: 1.341.658.680 đồng (Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định).
Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 250.000.000 đồng/01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.
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 (đối với cá nhân); Đăng ký kinh
doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình
tham gia đấu giá;
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 và theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 08/12/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở
Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và CCTHADA thị xã Nghi Sơn
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Việt Nam- CN
Thanh Hóa của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 15h00 ngày 10/12/2021 tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.
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: 0329869890.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đấu giá lô máy móc, thiết bị lưu trữ dữ liệu hiệu NETAPP (model: FAS3240; FAS8040; DS4243; DS4243; DS14MK4) (Chi tiết tài sản tham khảo tại
hồ sơ đấu giá). GKĐ: 145.723.000đồng - Giá trên chưa bao gồm VAT. Tiền đặt trước 20% GKĐ.
Người có tài sản: Chi Cục thi hành án dân sự Quận 7 - Số 01 Tân Phú, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 20/12/2021 - số 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
Mua và nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 20/12/2021 (trong giờ hành chính);
Đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 23/12/2021
Tham khảo mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân
Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/Fax: 028.3820.4858 – 0948.68.99.86.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYÊN TÂM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT Á tổ chức bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản thanh lý. Bao gồm 02 tài sản:
- Tài sản thứ nhất: xe ô tô BKS: 80H - 1199; Loại xe: ô tô con; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: CAMRY3.0VMCV30L-JEPEKU; Số máy: 1MZ1657239; Số khung: MCV30-9000976; Màu sơn: Đen; Năm sản xuất: 2004; Nước sản xuất: Việt Nam; Số người cho phép chở: 05 chỗ ngồi;
Loại nhiên liệu: Xăng; Đăng ký lần đầu ngày 02/02/2004.
- Tài sản thứ hai: xe ô tô BKS: 52T - 1144; Loại phương tiện: Xe ô tô con; Nhãn hiệu: FORD; Số loại: LASER; Số máy: ZM496349; Số
khung: JS7XXXSRNLIP-01028; Màu sơn: Xanh; Năm sản xuất: 2000; Nước sản xuất: Việt Nam; Số người cho phép chở: 05 chỗ ngồi; Loại
nhiên liệu: Xăng; Đăng ký lần đầu ngày 19/06/2001.
2. Giá khởi điểm: 181.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT)_(Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu đồng).
Trong đó:
+ Tài sản thứ nhất: 128.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu đồng)
+ Tài sản thứ hai: 53.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu đồng)
3. Tiền đặt trước: Chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá
4. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: Chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá
5. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận
Đống Đa, TP Hà Nội).
6. Đơn vị có tài sản đấu giá: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Đoàn Tiếp viên (Địa chỉ: 108 Hồng Hà, phường 2, quận Tân
Bình, TP Hồ Chí Minh)
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15/12/2021 và ngày 16/12/2021 tại Nơi để tài sản của Tổng công ty Hàng không Việt Nam CTCP - Đoàn Tiếp viên.
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ
ngày thông báo bán đấu giá đến trước 16 giờ ngày 17/12/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á.
9. Thời gian thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ ngày 20/12/2021.
- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á; Tài khoản số: 119002774175 mở tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - CN Đống Đa.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 21/12/2021 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt
Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á
Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.37965198/ Fax: 024.37965199

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT Á
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THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo cho ông Phạm Minh Châu, sinh năm 1965; địa chỉ: Số 36
đường số 1, khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, (nay là thành phố Thủ Đức) thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú: Tổ 40 khu
phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương triệu tập ông Phạm Minh Châu đến tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành
phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; địa chỉ: Số 1, đường F khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An,
tỉnh Bình Dương để tham gia phiên tòa sơ thẩm vào lúc 08 giờ 30 ngày 17 tháng 12 năm 2021.
Nếu ông Phạm Minh Châu không có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An để tham gia phiên tòa theo thời gian
nêu trên thì Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO
Về việc thoả thuận tổ chức bán đấu giá đối với tài sản kê biên
Căn cứ Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 46/DSST ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 168/QĐ-CCTHADS-DS ngày 09 tháng 06 năm 2021 và Quyết định thi hành án chủ động số
169/QĐ-CCTHADS-DS ngày 09 tháng 06 năm 2021 của Chi cụcThi hành án dân sự quận Đống Đa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 03/QĐ - CCTHADS ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục thi
hành án dân sự quận Đống Đa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong;
Do các bên đương sự không thoả thuận được về giá trị tài sản kê biên và tổ chức thẩm định giá. Ngày 18/11/2021 Chi cục thi hành án dân sự
quận Đống Đa đã ký Hợp đồng thẩm định giá số 2112006/HĐ-TPV với Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong để tiến hành thẩm
định giá trị tài sản kê biên là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà bê tông 5 tầng) tại thửa đất số 35 (1 phần), tờ bản đồ số 6H-I-27, diện
tích 32,8m2, địa chỉ: Số 8 (nay là số 8B), ngõ 207, phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội; theo Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 760492 do UBND quận Đống Đa, Hà Nội cấp ngày 07/10/2011. Ngày 30/5/2017
tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa đã sang tên cho bà Nguyễn Hải Sâm, theo Hợp đồng thế
chấp quyền sử dụng đất công chứng số 1626/2018, Quyển số 02-2018 TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 26/5/2018 tại Văn phòng công chứng Kinh Đô,
thành phố Hà Nội.
Ngày 01/12/2021, Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong đã có chứng thư thẩm định giá số 2112006/CT-TPV về kết quả thẩm
định giá.
Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa thông báo cho Bà Nguyễn Hải Sâm, Địa chỉ: Số 40, tổ 45, tổ dân phố 31A, phường Phương Liên, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2021 các bên đương sự có quyền thoả thuận về tổ chức bán đấu giá đối với tài sản
kê biên là nhà đất tại địa chỉ Số 8 (nay là số 8B), ngõ 207, phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Hết thời hạn nêu trên các bên đương sự không thoả thuận được tổ chức bán đấu giá thì Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa sẽ ký Hợp
đồng dịch vụ với một tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: số 68 đường Trường Chinh, phường Phương Mai,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Công ty thủy điện Sơn La - Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa chỉ: Số 56 đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng
Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị chậm luân chuyển, thu hồi dự án đã qua sử dụng và vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa lớn, sửa chữa thường
xuyên, xử lý sự cố, các trang thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ hỏng hóc không có nhu cầu sử dụng của Công ty thủy điện Sơn La. Việc đấu giá
thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản theo phương thức có sao bán vậy.
1. Giá khởi điểm: 169.906.740 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm linh sáu nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng). Giá khởi điểm
để đấu giá chưa bao gồm thuế VAT. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản và các chi phí liên quan khác (nếu có) do khách hàng
trúng đấu giá phải chịu. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.
2. Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 20/12/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ
30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: tầng 10, số 68 đường Trường Chinh, phường
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 17/12/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút) tại Kho Nhà máy thuỷ điện
Sơn La (thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) và Kho Nhà máy thuỷ điện Lai Châu (thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
4. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/12/2021 đến 16h30 ngày 22/12/2021
5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với phương thức trả giá lên.
6. Thời hạn bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 22/12/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút) trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp
danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: tầng 10, số 68 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Vào ngày 23/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh
Hà Nội, địa chỉ: tầng 10, số 68 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Kính mời các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài
sản trên. ĐT: 024.62598201.

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN CN HN

THÔNG BÁO
Về kết quả thẩm định giá tài sản
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 99 Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 46/DSST ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 168/QĐ-CCTHADS-DS ngày 09 tháng 06 năm 2021 và Quyết định thi hành án chủ động số
169/QĐ-CCTHADS-DS ngày 09 tháng 06 năm 2021 của Chi cụcThi hành án dân sự quận Đống Đa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 03/QĐ - CCTHADS ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục thi
hành án dân sự quận Đống Đa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo cho:
Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Người phải thi hành án: Bà Nguyễn Hải Sâm, Địa chỉ: Số 40, tổ 45, tổ dân phố 31A, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Kết quả thẩm định giá các tài sản sau:
- Giá trị quyền sử dụng đất: 1.705.600.000đ;
- Tài sản gắn liền với đất: 395.342.992đ;
- Tổng cộng: 2.100.942.992đ (Hai tỷ, một trăm triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn, chín trăm chín hai mươi đồng).
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa
vụ liên quan được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản (Chi phí thẩm định giá
khoảng 23.000.000đ).
Vậy, thông báo cho Bà Nguyễn Hải Sâm; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) biết.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản đảm bảo
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại An
Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Tên tài sản đấu giá:
Xe ô tô con, có đặc điểm như sau:
Nhãn hiệu: HYUNDAI, Số loại: GRAND, Màu sơn: Xanh, Số máy: G4LAKM358313, Số khung: WIDAKN041352, Biển số đăng ký: 78A-082.28, Chứng
nhận đăng ký xe ô tô số 019397 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 15/01/2020, đứng tên Huỳnh Ngọc Huy.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 13/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/12/2021. Tại nơi gửi giữ tài sản (địa chỉ: số 08 Mai Xuân Thưởng,
thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 06/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại An (số 18/8 đường
Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 261.000.000 đồng
7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ
8. Tiền đặt trước: Bằng 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá
9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh
Đại An.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23/12/2021. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An.
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
11.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
11.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An hoặc liên hệ số điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0826315661
(gặp Danh) để được hướng dẫn chi tiết.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập đương sự giải quyết thi hành án
Căn cứ luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014;
Theo bản án số 32/2018/DSST và bản án số 33/2018/DSST ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 127;131/QĐ-THA ngày 05 tháng 11 năm 2018 và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số
186;187;188;189/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG:
Theo nội dung các Bản án và các quyết định thi hành án nêu trên thì bà Lê Thị Thương và ông Phan Bá Hương – địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Đức
Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phải có nghĩa vụ sau:
- Nộp án phí Dân sự sơ thẩm : 47.596.000đ.(Bốn mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu ngàn đồng).
- Trả nợ các bà Tô Thị Việt, Lê Thị Liên, Tô Thị Liên, Trần Thị Hóa- trú tại: xã Đức Sơn, với tổng số tiền 1.006.750.000đ(Một tỷ không trăm linh sáu
triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
Nay Chi cục thi hành án dân sự huyện Anh Sơn. Thông báo cho bà Lê Thị Thương, sinh năm 1979, địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Đức Sơn, huyện
Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này. Bà Lê Thị Thương phải trực tiếp đến Chi cục thi hành án Dân sự huyện
Anh Sơn để giải quyết việc thi hành án của bà.
Nếu hết thời hạn trên bà Lê Thị Thương không đến hoặc không liên hệ với Chi cục thi hành án dân sự huyện Anh Sơn để giải quyết thi hành án.
Thì chi cục thi hành án Dân sự huyện Anh Sơn, sẽ tiến hành cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản là Thửa đất số 1947, tờ bản đồ số 37, có diện tích 150m2
và tài sản gắn liền trên đất của bà Lê Thị Thương và ông Phan Bá Hương theo qui định của pháp luật.
Vậy, Chi cục thi hành án Dân sự Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An thông báo để bà Lê Thị Thương được biết.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ KÊ BIÊN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
- Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2018/QĐST-KDTM ngày 13/6/2018 và Quyết định sửa chữa, bổ sung
quyết định sơ thẩm số 01/2018/QĐ-SCBSQĐ ngày 18/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;
- Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 518/QĐ-CCTHADS ngày 08/7/2019 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương;
- Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất số 05/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 9 năm 2020
của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng thông báo như sau:
Cưỡng chế đối với người phải thi hành án là: Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thương mại và Xây dựng điện Danh Hiền (viết tắt là Công ty
điện Danh Hiền), địa chỉ: Thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Danh
Từ, chức vụ: Giám đốc Công ty.
Bằng biện pháp: Kê biên, xử lý quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Danh Từ, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị
Thiết, sinh năm 1963, địa chỉ: Cụm số 3, thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, là người có tài sản thế chấp, bảo đảm
cho Công ty điện Danh Hiền vay tiền của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (viết tắt là SeABank), theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số:
1615500021/HĐTC ngày 06/6/2016.
Tài sản bị kê biên, xử lý gồm:
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 02, diện tích 161m2 đất ở nông thôn tại thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm
Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 730901, số vào sổ H 1970 QSDĐ/CH-CG do UBND huyện Cẩm
Giàng cấp ngày 05/12/2008 cho ông Nguyễn Danh Từ và bà Nguyễn Thị Thiết.
Thời gian cưỡng chế: 8 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2021
Địa điểm cưỡng chế: Tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 02, tại thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Dự trù chi phí cưỡng chế là: 25.800.000đ (Hai mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng).
Yêu cầu người được thi hành án, người phải thi hành án, ông Nguyễn Danh Từ và bà Nguyễn Thị Thiết, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để chứng kiến việc cưỡng chế thi hành án và thực hiện các quyền về thỏa thuận giá tài sản kê biên, thỏa
thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản. Trường hợp ông Từ và bà Thiết vẫn vắng mặt, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm
Giàng vẫn tổ chức cưỡng chế, thẩm định giá và bán đấu giá theo quy định của pháp luật./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO VỀ THI HÀNH ÁN
“Chi cục thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đang thi hành bản án số: 78/2016/DSST ngày 24/10/2016 của Toà án nhân huyện
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Theo quyết định thi hành án số: 440/QĐ-CCTHADS ngày 03/01/2017 và số: 1049/QĐ-CCTHADS ngày 26/6/2017 thì bà Triệu
Mũi (Nguyễn Thị Út), sinh năm: 1963, ngụ tại: ấp 1, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre phải trả cho bà Bùi Thị Lan số tiền: 172.053.750đ (
một trăm bảy hai triệu không trăm năm mươi ba ngàn bảy trăm năm mươi đồng) + lãi và nộp án phí số tiền: 8.602.687đồng.
Cơ quan Thi hành án đã thông báo hợp lệ nhưng bà vẫn không có mặt để giải quyết việc Thi hành án.
Tài sản của bà cùng với chồng là ông Trần Văn Lên là quyền sử dụng đất thửa 307 tờ bản đồ số 17 diện tích 228,3m2 loại đất nuôi trồng thủy
sản tọa lạc xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre mà Cơ quan Thi hành án đã kê biên, xử lý đã được bán đấu giá thành với số tiền: 80.000.000đ
( tám mươi triệu đồng).
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm thông báo cho bà và ông Trần Văn Lên được biết:
Căn cứ Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất số: 12/QĐ-CCTHADS ngày 24/11/2021 và Thông báo cưỡng chế số: 874/TB-CCTHADS ngày 25/11/2021, nội dung:
Vào lúc 8 giờ 00 ngày 15/12/2021, Cơ quan Thi hành án sẽ tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất thửa 307 tờ bản đồ số 17 diện
tích 228,3m2 tọa lạc xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho người mua đấu giá.
Yêu cầu ông, bà có mặt tại phần đất phải giao để chuyển giao tài sản cho người mua đấu giá, để giải quyết số tiền thu được từ bán đấu giá tài
sản và giải quyết việc việc thi hành bản án.
Nếu bà và ông Trần Văn Lên không có mặt theo nội dung thông báo này, Cơ quan Thi hành án sẽ tổ chức cưỡng chế vắng mặt, số tiền thu được
từ bán đấu giá tài sản, sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh từ việc xử lý tài sản, số tiền còn lại sẽ chia làm 2 phần. Phần của bà Triệu Mũi, Cơ quan
Thi hành án sẽ phân phối để đảm bảo thi hành án. Phần còn lại sẽ trả cho ông Lên.
Cơ quan Thi hành án thông báo ông Trần Văn Lên vào lúc 13 giờ 30 ngày 20/01/2022 có mặt tại Cơ quan Thi hành án để nhận số tiền trả lại cho
ông, hết thời hạn thông báo, nếu ông không đến nhận, số tiền trên Cơ quan Thi hành án sẽ xử lý theo quy định pháp luật
Tất cả các quyết định, thông báo Cơ quan Thi hành án sẽ niêm yết tại nơi ông, bà đăng ký thường trú và tại Ủy ban nhân dân xã Bình Thành để
ông, bà biết và liên hệ giải quyết.
Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau của bà và ông Trần Văn Lên sẽ không được giải quyết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ CHẾT
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Điều 338 của 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 204/2021/TLST-VDS ngày 29/11/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh
về việc yêu cầu tuyên bố một người đã chết theo đơn yêu cầu của Bà Nguyễn Thị Chuyển, sinh năm 1961; Địa chỉ: Thôn Đồng Dầu, xã Dục
Tú, Đông Anh, Hà Nội.
QUYẾT ĐỊNH:
1.Thông báo tìm kiếm: Anh Phạm Văn Quân, sinh ngày 16/02/1991; Bố là Phạm Văn Hải và mẹ là bà Nguyễn Thị CHuyển
Điạ chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội; Đặc điểm nhận dạng trước khi đi: Cao 1m65cm;
Da trắng, tóc dài, sống mũi cao.
Có vợ là bà Bà Đặng Thị Nhi, sinh năm 1958; điện thoại: 0988560370 và con trai là Nghiêm Minh Phú sinh năm 1990
Anh Phạm Văn Quân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2003
2.Khi biết được thông báo này, đề nghị Anh Phạm Văn Quân liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội theo
địa chỉ: Đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội; điện thoại 0943211281 để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết
hoặc ai biết được tin tức về Anh Phạm Văn Quân thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Đông Anh (Theo địa chỉ như trên), Ủy ban
nhân dân xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội hoặc người yêu cầu.
3.Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 (Bốn) 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 gì của Anh Phạm Văn Quân thì Tòa án nhân dân huyện
Đông Anh huyện Đông Anh sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo cho ông Văn Đức Tuyến, sinh năm 1987. Địa chỉ: Khối Yên Trung, phường Quỳnh
Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho
người đi xuất khẩu lao động”. giữa: Nguyên đơn: Công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động với bị đơn: Bà Nguyễn
Thị Tuyết.
Ông Văn Đức Tuyến đi nước ngoài từ năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Văn Đức Tuyến ở đâu về ngay Tòa án
nhân dân tỉnh Nghệ An địa chỉ xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để giải quyết vụ án.
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Văn Đức Tuyến không có mặt thì Tòa án nhân dân tỉnh
Nghệ An giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

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

sinhhungplvn@gmail.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYỄN QUẾ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
68. Chi cục THADS huyện Gò Công Tây có tài sản đấu giá là QSDĐ tại ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh, huyện GCT do ông
Nguyễn Hồng Thanh đứng tên, gồm: Diện tích 1.822,10m2, loại đất CTLN. Giá khởi điểm 173.344.527 đồng, tiền đặt trước 34
triệu đồng; đăng ký đến 16 giờ 30, ngày 14/12/2021, đấu giá 08 giờ 30, ngày 17/12/2021.
69. Ông Nguyễn Hồng Khánh đứng tên 02 tàu cá võ gỗ số đăng ký TG-94666-TS, hiệu YANMAR, số máy 5943, công xuất
829 và số đăng ký TG-90990-TS, hiệu MITSUBISHI, số máy 78037, công xuất 950; QSDĐ, CTXD trên đất gồm: 1.268,90m2 (đất
ỞTNT 600,00m2 + đất TCLN 668,90m2) và nhà ở diện tích sàn 489,10m2 (kết cấu vách tường, sàn BTCT, mái gói) tại ấp 3, xã Tân
Tây, huyện GCĐ. Giá khởi điểm chung là 10.211.670.625 đồng, tiền đặt trước 2.000.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ 30 ngày
24/12/2021, đấu giá 08 giờ 30 phút, ngày 29/12/2021.

UBND XÃ TRIỆU TRẠCH, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

THÔNG BÁO
V/v thực hiện việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản
Căn cứ Bản án số 01/KDTM-ST ngày 20/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên và Bản án số 02/DSST ngày 20/5/2020 của
Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên;
Căn cứ các Quyết định thi hành án chủ động số 429/QĐ-CCTHADS ngày 26/6/2020; số 446/QĐ-CCTHADS ngày 08/7/2020 và các Quyết định
thi hành án theo đơn yêu cầu số 435/QĐ-CCTHADS ngày 07/7/2020 và số 120/QĐ-CCTHADSngày 11/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Sơn Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số04/QĐ-CCTHADS ngày 11/6/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú
Yên;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho vợ chồng ông Võ Xuân Khởi, sinh năm: 1975, bà Võ Thị Ngọc Huệ, sinh
năm: 1976; địa chỉ: thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo hợp lệ phải nộp đủ
số tiền để trả cho Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Phú Yên, bà Đinh Thị Chi và nộp án phí.
Hết thời hạn trên vợ chồng ông Khởi, bà Huệ không thực hiện thì Chi cục THADS huyện Sơn Hòa tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế
chấp của vợ chồng ông Khởi, bà Huệ để đảm bảo thi hành án, các chi phí phát sinh trong quá trình cưỡng chế vợ chồng ông Khởi, bà Huệphải chịu
theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SƠN HÒA, PHÚ YÊN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN
Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ tổ chức kê biên tài sản của ông Nguyễn Đình Khương, bà Lê Thị Nguyệt, địa chỉ: Thôn EaSir A, xã
EaNam, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk theo quyết định cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản số 19/QĐ-CCTHADS ngày 30/12/2021để đảm bảo nghĩa vụ trả
nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng giao dịch EaH’leo tại Quyết định thi hành án số 113/QĐ-CCTHADS ngày
13/10/2021 và Quyết định thi hành án số 44/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk.
Tài sản kê biên gồm:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 30 tờ bản đồ số 71, diện tích 6256,3m2 đất đã được UBND huyện EaH’leo cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 537888 ngày 18/01/2019. Đứng tên ông Nguyễn Đình Khương, bà Lê Thị Nguyệt. Thửa đất tọa lạc tại:
Thôn 4, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk
2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 74 tờ bản đồ số 71, diện tích 2208,1m2 đất đã được UBND huyện EaH’leo cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 537889 ngày 18/01/2019. Đứng tên ông Nguyễn Đình Khương, bà Lê Thị Nguyệt. Thửa đất tọa lạc tại:
Thôn 4, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaHleo thông báo cho ông Nguyễn Đình Khương, bà Lê Thị Nguyệt được biết trong thời hạn 10 ngày kể
từ ngày đăng tải tin 02 lần liên tiếp trên 2 kỳ báo. Yêu cầu ông Nguyễn Đình Khương, bà Lê Thị Nguyệt liên hệ trực tiếp với Chi cục Thi hành án dân sự
huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk để làm việc và thông báo địa chỉ nơi cư trú hiện nay của ông, bà cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo được biết
để thông báo hợp lệ các quyết định, thông báo và các văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án nếu ông Nguyễn Đình Khương, bà Lê Thị
Nguyệt không liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo để làm việc về nghĩa vụ thi hành án của mình theo Quyết định thi hành án trên
thì Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản nêu trên của ông Nguyễn Đình Khương, bà Lê Thị
Nguyệt để thi hành án theo quy định.
Yêu cầu ông Khương và bà Nguyệt liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định
pháp luật. Vì theo quy định của pháp luật ngay khi kê biên, các bên đương sự có quyền như sau: Thỏa thuận về giá tài sản kê biên hoặc Thoả thuận
tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên; Quyền yêu cầu định giá lại tài sản; Thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá và có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ
tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc thi hành án và tổ chức bán đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 101
Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 trước khi mở cuộc bán đấu giá (01) ngày làm việc. Trường hợp ông Nguyễn Đình Khương,
bà Lê Thị Nguyệt vẫn cố tình vắng mặt không có lý do và không liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo để làm việc. Đồng thời để thông
báo hợp lệ các quyết định, thông báo và các văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án sau này phải thông báo cho ông Nguyễn Đình Khương,
bà Lê Thị Nguyệt được nhận để ông Nguyễn Đình Khương, bà Lê Thị Nguyệt biết thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó. Chi cục
Thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ thực hiện việc niêm yết công khai theo quy định.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN EAH’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

THÔNG BÁO
“Tòa án nhân dân quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: Số 03 đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh nhắn tìm
bà Nguyễn Thị Tiếp, sinh năm 1964; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 380/47/37B1 Tổ 2, Khu phố 1, Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, đã đi khỏi địa phương, đến nay không biết tin tức gì.
Nay bà Tiếp ở đâu về gấp để giải quyết vụ việc “Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật” theo yêu cầu của bà Cao Mỹ Lệ, sinh năm 1950; Địa chỉ:
Số 252 Lương Đình Của, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tòa án nhân dân Quận 7 thông báo cho bà Nguyễn Thị Tiếp biết về Thông báo thụ lý số 746/2021/HNST ngày 02/12/2020 của Tòa án nhân dân
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Triệu tập bà Tiếp đến Tòa án nhân dân Quận 7 vào lúc 14 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2021 để trình bày lời khai, ý kiến về yêu cầu của bà Cao
Mỹ Lệ;
Triệu tập đến Tòa án nhân dân Quận 7 vào lúc 09 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2021 để tham gia tố tụng giải quyết vụ việc;
Triệu tập đến Tòa án nhân dân Quận 7 vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2021 và lúc 09 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2022 để tham gia
tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ việc.”

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(V/v; thay đổi thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản)
Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn- 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
Người có tài sản đấu giá: Agribank – CN Trung tâm Sài Gòn: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM (liên hệ: 0907110185 – Ms. Oanh).
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 2277, tờ bản đồ 38, Khu phố Nội Hóa 1,
Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (nay là Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Diện tích 2475,5 m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích
sử dụng: Đất ở 1449,2 m2, đất trồng cây lâu năm 1026,3 m2. Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến tháng 01/2047.
Nguồn gốc sử dụng: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1449,2 m2; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không
thu tiền sử dụng đất 1026,3 m2. Ghi chú: Thửa đất có 37,9 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ.
Giá khởi điểm: 54.729.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 5.472.900.000 đồng
-Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ giấy tờ và tài sản: từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 14/12/2021 (trong giờ
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 14/12/2021 đến ngày 16/12/2021. Tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 17/12/2021.
-Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng có đủ điều kiện theo luật định mua, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá
tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
- Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ giấy tờ tài sản và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, địa
chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM. ĐT: 028. 22 455 120
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“ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
1. Người thừa kế của ông Trần Văn Lự, sinh ngày 06/8/1920, nơi thường trú: 230/46 Tôn Đản, phường 8, Quận 4, Thành phố
Hồ Chí Minh, chết vào ngày 13/3/2021 theo giấy chứng tử số 23/2021 của Uỷ ban nhân dân phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ
Chí Minh được biết trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thông báo lần 2, người thừa kế của ông Trần Văn Lự liên hệ với Chi cục thi
hành án dân sự Quận 4, địa chỉ: 502 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nghĩa vụ của
ông Trần Văn Lự để lại và thực hiện kê khai di sản thừa kế. Hết thời hạn trên mà không có người khai nhận thừa kế thì Chi cục Thi
hành án dân sự Quận 4 sẽ xứ lý tài sản đã bán đấu giá là nhà đất số 230/46 Tôn Đản, phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được xem xét, giải quyết.
2. Tìm chủ sở hữu đối với các xe máy sau: Mô tô biển số 51H1-7220, xe máy Kawasaki biển số 69F2-1325, xe máy Yamaha
Sirius màu đỏ đen biển số 72K1-275.84, mô tô Honda Wave màu xanh biển số 63B7-417.02, xe máy hiệu Wave màu vàng-đen
biển số 54V1-7709. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng báo, nếu không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu nộp ngân sách
nhà nước.
3. Tìm chủ sở hữu đối với xe gắn máy nhãn hiệu NOUVO màu đen đỏ, biển số 51S6-6789. Trong hạn 90 ngày, nếu không
có tranh chấp, người nhận hợp pháp thì tịch thu sung vào ngân sách nhà nước”.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Hội đồng tổ chức đấu giá xã Triệu Trạch. Địa chỉ: xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh
Quảng Trị.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h00, ngày 16/12/2021 (thứ năm) tại Hội trường UBND xã Triệu Trạch.
3. Tên tài sản; nơi có tài sản: Giá trị khai thác để thực hiện dự án tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước; Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước:
Giá khởi điểm: 56.540.000, đồng;
Tiền đặt trước: 4.900.000, đồng.
Thời gian, địa điểm, hình thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/12 đến ngày 15/12/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng
nộp tiền đặt trước tại Trụ sở UBND xã Triệu Trạch.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày 07/12 đến 16h30 ngày 13/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở UBND xã
Triệu Trạch;
- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy CMND/CCCD (kèm bản photo/hồ sơ); có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo
mẫu), nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước.
- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia thông qua việc nộp hồ sơ cho Hội đồng đấu giá UBND xã Triệu Trạch.
6. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp;
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Vậy, Hội đồng thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết
xin vui lòng liên hệ, ĐT: 0943699027.

Số 340 (8.419) Thứ Hai 6/12/2021

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đang tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số 87/QĐ-CCTHA ngày 03 tháng 01 năm
2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh và đã tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản là Quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 2117/7B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh của người
phải thi hành án ông Lê Văn Sang và bà Châu Thị Thùy Linh.
Ngày 01/12/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An có văn bản số 795/2021/TB-VTA về việc không có khách hàng
đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 2117/7B Phạm Thế Hiển,
Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh với giá khởi điểm là 10.222.405.412 đồng (Mười tỷ hai trăm hai mươi hai triệu bốn
trăm lẻ năm ngàn bốn trăm mười hai đồng).
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản hoặc nhận tài sản để
trừ vào số tiền được thi hành án. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc không
đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản (cụ thể giảm 5% trên
tổng số tiền 10.222.405.412 đồng, là 511.120.271 đồng) để tiếp tục bán đấu giá tài sản nêu trên với giá đã giảm là: 9.711.285.141
đồng (Chín tỷ bảy trăm mười một triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn một trăm bốn mươi mốt đồng).
Vậy, thông báo để ông Lê Văn Sang và bà Châu Thị Thùy Linh biết./.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ tổ chức kê biên tài sản của ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ: Thôn 5, xã EaKhal,
huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk theo quyết định cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản số 20/QĐ-CCTHADS ngày 30/11/2021 để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng giao dịch EaH’leo tại quyết định thi hành án số 204/QĐ-CCTHADS ngày 19/10/2021
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk.
Tài sản kê biên gồm:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 19 tờ bản đồ số 05, diện tích 3.700m2 đất đã được UBND huyện EaH’leo cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 971977 ngày 07/05/2007. Đứng tên hộ ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa. Thửa đất tọa lạc tại: Thôn 5,
xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk
2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 17 tờ bản đồ số 05, diện tích 6738,0m2 đất đã được UBND huyện EaH’leo cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 971976 ngày 07/05/2007. Đứng tên hộ ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa. Thửa đất tọa lạc tại:
Thôn 5, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk.
3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 148(77) tờ bản đồ số 01( 9 đo đạc năm 2009), diện tích 548,0m2 đất đã được
UBND huyện EaH’leo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 611830 ngày 07/04/2016. Đứng tên ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa.
Thửa đất tọa lạc tại: Thôn 5, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk
4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 149(78) tờ bản đồ số 01( 9 đo đạc năm 2009), diện tích 5947,0m2 đất đã được
UBND huyện EaH’leo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 611835 ngày 07/04/2016. Đứng tên ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa.
Thửa đất tọa lạc tại: Thôn 5, xã EaKhal, huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaHleo thông báo cho ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa được biết trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày đăng tải tin 02 lần liên tiếp trên 2 kỳ báo. Yêu cầu ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa liên hệ trực tiếp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện
EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk để làm việc và thông báo địa chỉ nơi cư trú hiện nay của ông, bà cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo được biết để
thông báo hợp lệ các quyết định, thông báo và các văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án nếu ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa
không liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo để làm việc về nghĩa vụ thi hành án của mình theo Quyết định thi hành án trên thì Chấp
hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản nêu trên của ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa để thi
hành án theo quy định.
Yêu cầu ông Hãnh và bà Hoa liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định pháp
luật. Vì theo quy định của pháp luật ngay khi kê biên, các bên đương sự có quyền như sau: Thỏa thuận về giá tài sản kê biên hoặc Thoả thuận tổ chức
thẩm định giá tài sản kê biên; Quyền yêu cầu định giá lại tài sản; Thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá và có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi
hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc thi hành án và tổ chức bán đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi
hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 trước khi mở cuộc bán đấu giá (01) ngày làm việc. Trường hợp ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị
Hoa vẫn cố tình vắng mặt không có lý do và không liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo để làm việc. Đồng thời để thông báo hợp lệ
các quyết định, thông báo và các văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án sau này phải thông báo cho ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị
Hoa được nhận để ông Vũ Quang Hãnh, bà Nguyễn Thị Hoa biết thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó. Chi cục Thi hành án dân
sự huyện EaH’leo sẽ thực hiện việc niêm yết công khai theo quy định.

CHI CỤC THADS QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN EAH’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN

THÔNG BÁO
Về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá

l Tổng Biên tập:

TS. ĐÀO VĂN HỘI
l Phó Tổng Biên tập:

TRẦN ĐỨC VINH (Thường trực)
TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH
l Trưởng ban Thư ký:

MAI VŨ MINH

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

lCơ quan đại diện:
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM.
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Cần Thơ
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng.
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai.
ĐT: (0269) 3658888 - 0963 111 333
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: 06, lô B2, đường D3, phố Cao Lỗ - TP. Lào Cai, tỉnh Lào
Cai. ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com;
Quảng Ninh: 701 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long * ĐT: 0912181122;
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

Nghệ An: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An * ĐT: 0916635077.
* Email: ngotoanbc@gmail.com;
Thừa Thiên - Huế: 22 Nguyễn Lương Bằng, TP Huế *ĐT: (0234) 3888666 - 0903029099;
* Email: quangtam07@gmail.com;
Đà Nẵng: 93 Dương Trí Trạch, Sơn Trà* ĐT: 0984282929. * Email: Ledanhtao224@gmail.com;
Khánh Hòa: 125 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang* ĐT: 0905555722.
*Email: leanhduc.plvn@gmail.com
Lâm Đồng: A22 Trần Lê, TP Đà Lạt *ĐT: 0914876019. *Email: longbc07@gmail.com
Đồng Nai: 134 Phan Trung, Biên Hòa *ĐT: (0251) 6273279 – 0918442754.
*Email: huynhngochieu7979@gmail.com.vn
Tiền Giang: 242 Nguyễn Công Bình, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.* ĐT: 0888616767.
*Email: duchien.plvn@gmail.com
Kiên Giang: P24 -10 đường 3/2, Rạch Giá, Kiên Giang.* ĐT: 0843135555.
*Email: minhtu.plvn@gmail.com.
Liên hệ thông tin - quảng cáo: Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

20

Số 340 (8.419) Thứ Hai 6/12/2021

Lễ ký kết thuộc khuôn khổ
Diễn đàn doanh nghiệp cấp cao
Việt Nam - Thuỵ Sĩ với sự hiện
diện của Chủ tịch nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân
Phúc, ông Guy Parmelin – Tổng
thống Thụy Sĩ, ông Trần Anh
Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
MSB, ông Urs E. Hottiger – Chủ
tịch Hội đồng quản trị Kaleido,
ông Rolf Bauer – Tổng Giám đốc
Kaleido cùng các thành viên đến
từ hai ngân hàng.
Private Banking là dịch vụ
ngân hàng cá nhân dành cho tầng
lớp thượng lưu. Theo định hướng
mới của MSB từ năm 2022, tệp
khách hàng này được đánh giá là
động lực dẫn dắt tăng trưởng của
Ngân hàng. Dựa trên mạng lưới
độc quyền kết hợp với công nghệ
hiện đại cùng đội ngũ kinh doanh
chuyên môn cao, MSB đã lựa
chọn đồng hành cùng Kaleido
trong việc thiết kế các giải pháp
sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của
khách hàng cá nhân có tài sản lớn.
Theo thỏa thuận hợp tác, Ngân
hàng Kaleido sẽ hỗ trợ tư vấn cho
MSB trong lĩnh vực nghiên cứu
thị trường, nâng cao trải nghiệm
khách hàng, thiết kế sản phẩm,
xây dựng chiến lược bán hàng,
đầu tư phát triển công nghệ và thu
hút nhân tài. Đây đều là những
yếu tố nền tảng giúp MSB triển
khai định hướng mới một cách
khoa học và bài bản hơn. Về
phía MSB, với ưu thế là ngân
hàng TMCP đầu tiên tại Việt
Nam, ngân hàng sẽ cung cấp
cho Kaleido Bank những thông
tin về thị trường ngân hàng
trong nước để có thể dễ dàng

MSB KÝ KẾT HỢP TÁC
CHIẾN LƯỢC VỚI NGÂN HÀNG
KALEIDO THỤY SĨ
XÃ HỘI

sinhhungplvn@gmail.com

Ngày 26/11/2021 tại Bern - Thụy Sĩ, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
(MSB) và Ngân hàng Kaleido đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược về việc
phát triển hoạt động mảng Private Banking tại Việt Nam. Sự kiện là dấu mốc
khởi đầu trong quan hệ hai bên, đồng thời là bước tiến mới của MSB để tối ưu
hóa hiệu quả kinh doanh.

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

hướng đến một tệp khách hàng
mới, tôi tin rằng sự hỗ trợ từ
Kaleido Bank sẽ đưa MSB
chạm tới sự hài lòng của khách
hàng thượng lưu thông qua một
dịch vụ trọn vẹn”.
Ông Urs E. Hottiger – Chủ
tịch Hội đồng quản trị Kaleido
chia sẻ: “Tôi kì vọng sự bắt tay
giữa MSB và Kaleido Bank sẽ tạo
nên những sản phẩm, dịch vụ ưu
việt và tiên phong, là “chìa khoá”
quan trọng để đón đầu thị trường
trong thời gian tới. Điều này cũng
đồng nghĩa với những tiềm năng
hợp tác mới, mang đến nhiều lợi
ích dài hạn và bền vững cho
khách hàng thượng lưu”.
Trong thời gian gần, dự kiến
MSB sẽ ra mắt thị trường chuỗi
đặc quyền có tính đột phá cho
nhóm khách hàng này, mang đến
trải nghiệm tài chính cao cấp vượt
kì vọng và đặt ra một tiêu chuẩn
khác biệt cho dịch vụ ngân hàng.

Về MSB

lNgân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng Kaleido Thụy Sĩ.

nắm bắt và thấu hiểu nhu cầu
của khách hàng mục tiêu.
Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa
MSB và Kaleido Bank hứa hẹn
mang tới những giá trị nổi trội cho
dịch vụ Private Banking, như giúp
khách hàng quản lý khối tài sản,

thay mặt khách hàng đầu tư sinh
lợi nhuận, cung cấp thông tin về
các cơ hội đầu tư và phân tích
dưới dạng báo cáo chi tiết, lập kế
hoạch nghỉ hưu hay chuyển giao
tài sản cho các thế hệ tương lai.
Tại sự kiện, ông Trần Anh

Tuấn – Chủ tịch MSB cho biết:
“Với sứ mệnh “Vì một cuộc
sống thuận ích hơn”, MSB luôn
nỗ lực để đáp ứng tốt và tiến tới
là đáp ứng hoàn hảo nhu cầu
của mọi khách hàng. Trong
hành trình kinh doanh mới,

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

