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Phối hợp chặt chẽ để giải quyết ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu

N

Việt nam - trung QuốC:

gày 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 18/01/2022).
(Trang 2)

Mở rộng dân chủ
trong xây dựng luật

Ngành Tư pháp đã tham gia
trực diện, hiệu quả vào vận hành
nền kinh tế - xã hội của đất nước
Bộ trưởng Lê thành Long:

Chủ tịCh QuốC hội Vương Đình huệ:

H

ôm qua (13/1), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh
ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng lãnh đạo nhiều đơn vị
thuộc Bộ Tư pháp và các sở, ngành của tỉnh Bắc Giang
cùng tham dự Hội nghị.
(Trang 5)

CHào Ngày mới

C

Thể chế và kỷ cương

ó lẽ, trong nhiều vấn đề được dư luận xã hội
quan tâm những ngày đầu năm 2022 là vụ “bỏ
cọc” trong đấu giá đất và “bán chui” cổ phiếu giá
trị cả ngàn tỷ đồng. Nhiều vấn đề về luật pháp khi
xảy ra sự việc đang đặt ra. Những người quan tâm
đến “thượng tôn pháp luật” không khỏi lo lắng.

(Trang 2)

Tận dụng linh hoạt tất cả
các phương thức vận tải
Xuất khẩu nông Sản:

V

lQuang cảnh phiên bế mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Trả lời báo chí trong không khí Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, Chủ tịch Quốc
hội Vương Đình Huệ cho biết, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động
vào cuộc từ sớm, từ xa, nghiên cứu các vấn đề đặt ra trong từng dự án luật, mở rộng dân
chủ trong xây dựng luật, lắng nghe ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh và
chú trọng việc “đưa cuộc sống vào luật”.

cHuNg TaY ĐẩY lùi dịcH covid-19

(Trang 4)

Bộ Y tế thông tin về cảnh báo khi dùng thuốc Molnupiravir

T

heo Bộ Y tế, Hội đồng Nghiên cứu y khoa
Ấn Độ (ICMR) đến nay chưa cập nhật
thuốc Molnupiravir vào danh sách các thuốc
điều trị Covid-19 theo phác đồ của ICMR do
quan ngại về một số phản ứng phụ như đột
biến gene, tổn hại đến cơ và xương, có thể dẫn
tới các nguy cơ khi mang thai và cho trẻ em;
không phải ICMR loại Molnupiravir ra khỏi
danh sách các thuốc điều trị Covid-19.

(Trang 7)

iệc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bằng
đường bộ đang gặp rất nhiều khó khăn tại các cửa
khẩu phía Bắc. Do vậy, các giải pháp trước mắt và lâu
dài là tận dụng linh hoạt tất cả các phương thức vận tải.
Trong đó, sớm tăng thị phần cho vận tải đường biển.
(Trang 9)

Sau phản ánh khai tháC khoáng Sản
trái phép Của Báo pLVn:

Huyện Đức Trọng chỉ đạo
khẩn trương kiểm tra, xử lý

U

B N D
huyện
Đức Trọng
(Lâm Đồng)
giao cơ quan
chuyên môn
cùng chính
quyền
địa
phương khẩn
trương xử lý thông tin Báo PLVN phản ánh về tình
trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Còn lãnh đạo Công an huyện khẳng định sẽ cương
quyết xử lý, không có vùng cấm, không bao che.
(Trang 10-11)
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VIỆT NAM - TRUNG QUỐC:

Phối hợp chặt chẽ để
giải quyết ách tắc
hàng hóa tại cửa khẩu

N

gày 13/1, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính đã điện đàm với
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung
Quốc (18/01/1950 - 18/01/2022).
Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm
Minh Chính nhấn mạnh, việc củng cố và
phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống,
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt
Nam - Trung Quốc luôn được Đảng, Nhà
nước Việt Nam xác định là ưu tiên hàng
đầu trong chính sách đối ngoại độc lập,
tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của
Việt Nam.
Về vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa
khẩu biên giới, Thủ tướng Phạm Minh
Chính nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp
chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu
quả, quyết liệt để tiếp tục giải quyết tình
trạng này, bảo đảm giao thương thông
suốt nhằm duy trì ổn định chuỗi cung
ứng, chuỗi sản xuất giữa hai nước cũng
như trong khu vực, nhất là trong dịp Tết
Nguyên đán, để nhân dân và doanh
nghiệp hai nước đón Tết ấm no, hạnh
phúc; đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở
rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh
mở cửa thị trường đối với một số loại
nông sản, hoa quả của Việt Nam; nhấn
mạnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện
phương châm “an toàn để xuất khẩu,
xuất khẩu phải an toàn”.
Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn
mạnh coi trọng và quan tâm những đề
nghị của Việt Nam về hợp tác kinh tế,
thương mại và đầu tư; coi đây là lĩnh vực
quan trọng trong hợp tác hai bên. Sau khi
Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư gửi
Thủ tướng Lý Khắc Cường và gặp Đại
sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Thủ tướng
Lý Khắc Cường đã chỉ đạo các bộ,
ngành, địa phương Trung Quốc phối hợp
giải quyết, đến nay tình hình giao thương
hàng hóa tại cửa khẩu đã có cải thiện; đề
nghị hai bên lập Nhóm công tác chung
để tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề
này, tạo điều kiện thuận lợi để các mặt
hàng nông sản, hoa quả của Việt Nam
xuất khẩu sang Trung Quốc và duy trì
thương mại thông suốt giữa hai nước.
Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu
quả các kênh trao đổi về biên giới trên
đất liền và vấn đề trên biển, thúc đẩy
điểm tương đồng, xử lý các khác biệt,
giữ gìn hòa bình, ổn định chung.
BẢO AN

thoisuchinhtriplvn@gmail.com

Người cao tuổi là rường cột của
gia đình và xã hội Việt Nam

N

gày 13/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có
buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội đại
biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt
Nam lần thứ VI.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt
chúc mừng, biểu dương, cảm ơn và đánh
giá cao sự cố gắng, nỗ lực và các kết quả
mà Hội Người cao tuổi Việt Nam đạt được
trong 5 năm qua.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, văn hóa và đạo
đức của người Việt Nam từ xưa đến nay là
"kính già, yêu trẻ", "kính lão đắc thọ",

H

ôm qua (13/1), Ban Dân vận Trung
ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng
kết công tác dân vận và đánh giá kết quả
thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai
nhiệm vụ năm 2022.
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn
Thưởng cho rằng, công tác dân vận của
Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức và nâng cao chất lượng hoạt
động, tạo sự chuyển biến thực sự trong
nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng
và cả hệ thống chính trị đối với công tác
dân vận của Đảng theo hướng thiết thực,
gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân;

lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín
nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng
để đánh giá chất lượng của các chính sách,
năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức
đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ
cán bộ, đảng viên. Cụ thể hóa và thực hiện
tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản
lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội
làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, gắn
với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ
hưởng”. Cùng với đó, đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, “trọng dân, gần dân,
hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với
dân”, đi đôi với thực hiện tốt trách nhiệm

Hà Nội: Chú trọng chất lượng, tiến độ trong
thực hiện quy hoạch

Đ

oàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc
hội TP Hà Nội và Thường trực HĐND
TP vừa thực hiện giám sát tại UBND TP Hà
Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy
hoạch có hiệu lực thi hành ngày 13/1.
Theo dự thảo báo cáo, TP Hà Nội đã cơ
bản hoàn thành việc nghiên cứu lập nhiệm
vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 20212030 tầm nhìn 2050 theo quy định của Luật
Quy hoạch; đã được Hội đồng thẩm định
quy hoạch thẩm định kết luận đủ điều kiện
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự
kiến, UBND TP Hà Nội trình Thủ tướng
phê duyệt trong tháng 1/2022. Sau khi
nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt,
UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành
triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Đề án
quy hoạch trong năm 2022.
Tại buổi làm việc, các đại biểu cho

Thể chế và kỷ cương
ó lẽ, trong nhiều vấn đề được dư
luận xã hội quan tâm những ngày
đầu năm 2022 là vụ “bỏ cọc” trong đấu
giá đất và “bán chui” cổ phiếu giá trị
cả ngàn tỷ đồng.
Nhiều vấn đề về luật pháp khi xảy ra
sự việc đang đặt ra. Những người quan
tâm đến “thượng tôn pháp luật” không
khỏi lo lắng.
Không phải ngẫu nhiên khi ban
hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2022,
nhiệm vụ thứ 2 thuộc “12 nhiệm vụ và
giải pháp” thực hiện “6 trọng tâm chỉ
đạo điều hành”, Chính phủ xác định

"kính già, già để tuổi cho"; người già luôn
luôn được đề cao, được tôn trọng. Trong
lịch sử phát triển của dân tộc ta, người cao
tuổi có nhiều đóng góp to lớn cả trong sự
nghiệp dựng nước và giữ nước. Hội nghị
Diên Hồng là biểu tượng của ý chí sắt đá,
tinh thần quyết tâm, đồng lòng bảo vệ đất
nước của các bậc phụ lão.
Nhắc lại truyền thống vô cùng quý báu
của người cao tuổi Việt Nam tiếp tục được
Đảng ta và Bác Hồ phát huy, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, người cao tuổi đã và đang
có nhiều đóng góp quan trọng, đúng như

Giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong
nhân dân ngay từ cơ sở

CHÀO NGÀY MớI

C
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“Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ
chức thi hành pháp luật”.
Theo đó, năm 2022, Chính phủ tập
trung thể chế hóa những định hướng
chính sách của Đảng; siết chặt kỷ luật,
kỷ cương, đề cao trách nhiệm; nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về
hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp;
hoàn thiện cơ chế chính sách; phát triển
đồng bộ, ổn định, bền vững các loại thị
trường, nhất là thị trường vốn, tiền tệ,
lao động, KHCN, bất động sản... Tập
trung hoàn thiện khung khổ pháp lý để
quản lý thị trường tài chính, chứng
khoán phát triển lành mạnh, ổn định, an
toàn; chủ động tham gia thị trường tài
chính quốc tế; hiện đại hóa, tăng cường

rằng, bên cạnh những kết quả đạt được,
việc thực hiện chính sách pháp luật về công
tác quy hoạch của TP Hà Nội vẫn còn chậm
so với yêu cầu đề ra. Do đó, TP cần rà soát,
đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, để có
các biện pháp, giải pháp thực hiện, đảm bảo
tiến độ thời gian theo yêu cầu.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch
HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn,
Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh ý nghĩa
quan trọng của việc triển khai các công việc
liên quan đến quy hoạch Thủ đô đối với TP
Hà Nội. Đề nghị các sở, ngành liên quan rà
soát, tích hợp, bổ sung, điều chỉnh trong
quá trình thực hiện để phù hợp sự phát triển
Thủ đô trong tình hình mới. Trong quá
trình này, cần chú trọng đảm bảo cả 2 tiêu
chí chất lượng và tiến độ; phân công, phân
nhiệm rõ ràng các nhóm công việc, định
lượng một các phù hợp… TUỆ MINH
công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật
đối với thị trường tài chính, dịch vụ tài
chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh
tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả,
trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục xây
dựng và hoàn thiện thể chế hành chính
nhà nước dân chủ, hiện đại, chuyên
nghiệp, kỷ cương, công khai, minh
bạch, phục vụ người dân và doanh
nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc
tế, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng
linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19.
Năm 2021 qua đi, kinh nghiệm,
năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh
tiếp tục được nâng lên, nhưng sức
chống chịu của doanh nghiệp, người
dân giảm sút. Những tồn tại, hạn chế
cần phải khắc phục như nguy cơ chậm
phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng
còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được

lời Bác Hồ đã nói “Tuổi cao, ý chí càng
cao”. Người cao tuổi nước ta thực sự là
“vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan
trọng của đất nước, là rường cột của gia
đình và xã hội Việt Nam”.
Tổng Bí thư đề nghị, Hội Người cao
tuổi cần tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững
mạnh toàn diện, tăng cường phát triển hội
viên; nâng cao chất lượng hoạt động công
tác, nhất là các hội cơ sở; đẩy mạnh công
tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương
thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi;
phát huy vai trò nòng cốt của hội trong
phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy
vai trò người cao tuổi”, phấn đấu để người
cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống
hạnh phúc trong gia đình và xã hội…
DIỆU THẢO
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu.
Cùng với đó, phải đổi mới mạnh mẽ
công tác dân vận theo hướng nâng cao
năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù
hợp với tình hình mới; tăng cường phối hợp
giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống
chính trị về công tác dân vận. Thực hiện tốt
việc nắm tình hình nhân dân; vận động
nhân dân thực hiện tốt chủ trương của
Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch
Covid-19 linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tích
cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế
- xã hội. Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc,
đối thoại với nhân dân; giải quyết dứt điểm
những vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay
từ cơ sở, những vụ việc khiếu kiện kéo dài,
vụ việc tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân
quan tâm. KHÁNH CHI

TIN TứC
Ngân hàng Thế giới (WB) trong
báo cáo Điểm lại Cập nhật tình hình kinh
tế Việt Nam được công bố ngày 13/1 cho
rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong
năm 2022 với tăng trưởng GDP dự báo
tăng lên 5,5% so với 2,6% năm 2021.
Với giả định đại dịch Covid-19 sẽ được
kiểm soát trong và ngoài nước, báo cáo
nhận định, khu vực dịch vụ của Việt Nam
sẽ dần phục hồi khi người tiêu dùng và
nhà đầu tư lấy lại niềm tin. Tuy nhiên,
triển vọng này vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro,
đặc biệt là diễn biến chưa rõ ràng của
đại dịch. Sự bùng phát của các biến thể
mới có thể dẫn đến việc phải tái áp đặt
các biện pháp giãn cách xã hội, ảnh
hưởng đến các hoạt động kinh tế. Nhu
cầu trong nước yếu hơn kỳ vọng có thể
ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của
Việt Nam. B.AN
l

kiểm soát hiệu quả đã được bộc lộ.
Trong tình hình như vậy, biết bao vấn
đề, quá trình điều hành bộc lộ “khuyết
tật” của hành lang pháp lý, khuôn khổ
vận hành của hệ thống.
2022 là năm có ý nghĩa quan trọng,
tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của
5 năm 2021-2025. Dự báo thuận lợi và
khó khăn đan xen, là năm dịch Covid19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm
hơn; tăng trưởng kinh tế dự báo không
đồng đều, chưa vững chắc; áp lực lạm
phát, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ
quốc tế gia tăng.
Không phải ngẫu nhiên Chính phủ xác
định chủ đề điều hành năm 2022 là
“Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng,
an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.
Trong khi chưa hoàn thiện thể chế, kỷ
cương phải được đặt lên hàng đầu.
NGÔ ĐỨC HÀNH

Thực hiện hiệu quả,
thực chất cam kết về
biến đổi khí hậu
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Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban
Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần
thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí
hậu (COP26) khi chủ trì Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo chiều 13/1.
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Tháng 5/2022:

P

Trình Ban Chấp hành Trung ương
nhiều đề án quan trọng

hát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban
Kinh tế Trung ương ngày 13/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban
Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trong năm 2022, Ban
sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương 3 đề án quan trọng bao gồm Đề án
“Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp
tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn
diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Đề án “Tổng kết 15
năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn”; Đề án “Chủ trương, chính sách công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…
Cho rằng đây là khối lượng công việc lớn, ông Trần Tuấn Anh đề
nghị các vụ chuyên môn tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát
hiện những vấn đề mới, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển
khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế
để giúp Lãnh đạo Ban trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính
trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tích cực nghiên
cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề về kinh tế gửi các Ủy viên Bộ
Chính trị, Ban Bí thư tham khảo, phục vụ công tác. Tuệ Minh

H

Thường xuyên kiểm soát quyền lực
trong công tác cán bộ

lThủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp.

Thay đổi mô hình phát triển
gắn với xu thế phát triển
toàn cầu

Các ý kiến tại cuộc họp thống
nhất nhận định, cam kết của Việt
Nam tại COP26 đã phát đi tín
hiệu mạnh mẽ về quyết tâm cao
trong ứng phó với biến đổi khí
hậu, nhận được sự đánh giá cao
và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng
đồng quốc tế, mở ra cơ hội tận
dụng sự dịch chuyển của nguồn
tài chính toàn cầu cho phát triển
ít phát thải vào Việt Nam, đồng
thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác
về tăng trưởng ít phát thải, thúc
đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn,
thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhiều tổ chức quốc tế, đối tác
phát triển, tập đoàn lớn, đặc biệt
là các định chế tài chính, tập đoàn
lớn về năng lượng tái tạo đã cam
kết, ký kết hợp tác với Việt Nam.
Điều này cũng đòi hỏi Việt
Nam phải thay đổi mô hình phát
triển gắn với xu thế phát triển
toàn cầu, tăng cường hợp tác
giữa các quốc gia, huy động sự
tham gia của các tổ chức quốc tế,
các định chế tài chính, doanh
nghiệp trong và ngoài nước, tạo
sự gắn kết và tham gia của toàn
dân trong ứng phó với biến đổi
khí hậu.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã
góp ý về Chương trình công tác
năm 2022 của Ban Chỉ đạo; đề
cương đề án triển khai thực hiện
cam kết của Việt Nam tại Hội
nghị COP26, bao gồm các nhóm
nhiệm vụ trọng tâm triển khai kết
quả COP26, xác định các nhiệm
vụ cụ thể cần ưu tiên triển khai
ngay nhằm tạo đột phá trong thể
chế, chính sách và đầu tư thực
hiện ứng phó với biến đổi khí hậu
và chuyển đổi năng lượng; việc
tổ chức hội nghị với các tổ chức
phát triển.
Các đại biểu nhấn mạnh cần

đẩy mạnh truyền thông, đặc biệt
là truyền thông tại cơ sở để nâng
cao nhận thức, phát huy khối đại
đoàn kết toàn dân để ứng phó
hiệu quả với biến đổi khí hậu,
thực hiện cam kết của Việt Nam
tại Hội nghị COP26.
Phát biểu kết luận cuộc họp,
Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh nhấn mạnh, Việt Nam là
một trong 6 nước trên thế giới
ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi
khí hậu. Tại COP26, Việt Nam
cam kết giảm phát thải ròng về 0
vào năm 2050, giảm 30% lượng
phát thải khí metan gây hiệu ứng
nhà kính vào năm 2030.
Việc thực hiện cam kết của
Việt Nam tại COP26 phù hợp với
chương trình tái cơ cấu nền kinh
tế đất nước; phù hợp với xu thế
của thế giới về phát triển kinh tế
xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế
số. Việc thực hiện cam kết này có
những thuận lợi nhưng cũng có
những khó khăn. Vì vậy, cần huy
động cả hệ thống chính trị vào
cuộc và huy động mọi nguồn lực
cả trong và ngoài nước cùng
tham gia với tinh thần: tư tưởng
phải thông; mục đích phải thống
nhất; quyết tâm phải cao; nỗ lực
phải lớn; hành động phải quyết
liệt, có trọng tâm, trọng điểm,
làm việc nào dứt điểm việc đó.

Tránh triển khai hình thức

Thủ tướng yêu cầu các
thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ,
ngành rà soát bổ sung thể chế;
xây dựng chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch; xây dựng cơ
chế thu hút nguồn lực tài chính,
công nghệ, kinh nghiệm quản
lý... để thực hiện các cam kết
chống biến đổi khí hậu.
Cho rằng chương trình vừa
giải quyết các vấn đề chiến lược,
lâu dài, đồng thời vừa giải quyết
các vấn đề trước mắt, Thủ tướng
yêu cầu phải khẩn trương hoàn

thành việc xây dựng kế hoạch
năm 2022 của Ban Chỉ đạo.
Trong quý I năm 2022, các bộ
ngành phải chủ động xây dựng
chương trình, kế hoạch trong lĩnh
vực quản lý để ứng phó biến đổi
khí hậu, với các nhiệm vụ chủ
yếu tập trung xử lý 8 vấn đề bao
gồm chuyển đổi năng lượng
xanh, năng lượng sạch; giảm
phát thải khí nhà kính; giảm phát
thải khí methan; phát triển ô tô
chạy điện; trồng rừng để hấp thụ
CO2; vật liệu xây dựng và phát
triển đô thị phù hợp phát triển
xanh, bền vững; truyền thông để
toàn dân và cộng đồng doanh
nghiệp cùng vào cuộc; đẩy mạnh
chuyển đổi số.
Thủ tướng lưu ý việc lập quy
hoạch điện VIII cũng phải hướng
tới các mục tiêu ứng phó biến đổi
khí hậu, chuyển đổi xanh, phát
triển bền vững.
Trong quý II, trên cơ sở tổng
hợp, đề xuất của Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Ban Chỉ đạo sẽ
xem xét, thống nhất và trình các
cấp có thẩm quyền chương trình
tổng thể thực hiện cam kết của
Việt Nam tại COP26, tổ chức
triển khai bài bản, quyết liệt, hiệu
quả sau khi được thông qua.
Theo Thủ tướng, nhiều quốc
gia, đối tác, tổ chức tài chính
quốc tế rất quan tâm, ủng hộ Việt
Nam, muốn Việt Nam trở thành
hình mẫu ứng phó biến đổi khí
hậu trong các nước đang phát
triển, chúng ta phải tận dụng,
tranh thủ tốt nhất cơ hội này, huy
động và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực trong và ngoài nước,
truyền tải được tinh thần chuyển
đổi xanh tới các bộ, ngành, địa
phương và người dân. “Đã cam
kết thì phải làm, đã làm thì phải
có hiệu quả, thực chất, hết sức
tránh hình thức”, Thủ tướng
nhấn mạnh. Bảo An

ôm qua (13/1), phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng
kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị
Mai nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư yêu cầu phải thường xuyên kiểm soát quyền lực trong công tác
cán bộ của Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra vi
phạm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, vi
phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đội ngũ cán bộ
làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo sự tin tưởng của Đảng
và Nhân dân đối với công tác tổ chức cán bộ.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các
cấp ủy, tổ chức Đảng cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo, tiếp tục tạo
sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm
2022. Trong đó tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 Đề án
về tổ chức xây dựng Đảng trong Chương trình làm việc của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022. Phát
huy trí tuệ, kinh nghiệm của toàn ngành để hoàn thiện mức cao nhất
hai Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 (vấn đề xây
dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị).
Đồng thời, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, tham
mưu có hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến công
tác tổ chức xây dựng Đảng với các đột phá. Đó là, tiếp tục hoàn thiện
thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất
là công tác tổ chức, cán bộ; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ
cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo; kiên quyết đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí; đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát
và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đức Duy

hải Phòng:
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Thăm, tặng quà người có công
nhân dịp Tết Nhâm Dần

hân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Thành ủy, Trưởng
Đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Lưu Quang đã đến thăm, tặng quà
và chúc Tết Câu lạc bộ (CLB) Bạch Đằng. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới
tất cả hội viên, ông Trần Lưu Quang đánh giá rất cao vị thế, uy tín và
những đóng góp của Câu lạc bộ đối với sự phát triển của TP.
Cùng ngày, ông Trần Lưu Quang đã đến thăm, tặng quà gia đình bà
Vũ Thị Chiến (SN 1936; trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An) là hộ
nghèo, gia đình có 5 nhân khẩu và gia đình ông Nguyễn Minh Thầm
(SN 1947; trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An) là thương binh hạng
2/4, tỷ lệ thương tật là 61%, đồng thời là người hoạt động kháng chiến
bị nhiễm chất độc hoá học.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
Nguyễn Văn Tùng cũng đã đến thăm và chúc Tết CLB Trung dũngQuyết thắng (có hơn 2.000 hội viên là các tướng lĩnh, cán bộ lão thành
cách mạng và tiền khởi nghĩa, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân và Anh hùng lao động, thương binh…).
Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Tùng đã đến thăm và chúc Tết bà
Nguyễn Thị Hân (SN 1952, là vợ liệt sĩ); gia đình ông Nguyễn Năng
Định (SN 1949, trú tại phường Cầu Đất; là thương binh hạng 2/4); ông
Nguyễn Hoài (tức ông Bùi Văn Chiên, cán bộ lão thành cách mạng,
nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng ty Nông nghiệp TP); ông Đồng Xuân
Tuấn (cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Trưởng ban hành chính Xí
nghiệp vận tải, Nhà máy xi măng Hải Phòng.
Chúc các gia đình có nhiều sức khỏe, đón Tết cổ truyền đầm ấm, các
lãnh đạo TP mong các gia đình tiếp tục phát huy thành tích, chung tay
chiến thắng bệnh dịch, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội cùng
TP và địa phương là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
hồng nhung
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CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:

Mở rộng dân chủ trong xây dựng luật
Trả lời báo chí trong không khí Tết Nguyên đán
Nhâm Dần đang đến gần, Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ cho biết, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan
của Quốc hội đã chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa,
nghiên cứu các vấn đề đặt ra trong từng dự án
luật, mở rộng dân chủ trong xây dựng luật, lắng
nghe ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, điều
chỉnh và chú trọng việc “đưa cuộc sống vào luật”.
Theo Chủ tịch Quốc hội
(QH) Vương Đình Huệ, trong
bối cảnh chung hết sức khó
khăn, nhất là do ảnh hưởng của
đại dịch Covid-19, dấu ấn đậm
nét đối với hoạt động của QH
năm 2021 là Đảng đoàn QH, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) khóa XIV đã chuẩn
bị và ban hành từ rất sớm
Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng và Nghị quyết số
161/2021/QH14 của QH về
tổng kết hoạt động của các cơ
quan nhiệm kỳ 2016-2021.
Trong hai Kỳ họp đầu tiên, QH
đã kiện toàn công tác nhân sự và
quyết định hệ thống các kế
hoạch giai đoạn 5 năm 20212025.
Đặc biệt, trong quá trình tiến
hành Kỳ họp thứ nhất của QH,
UBTVQH đã bám sát tình hình
thực tế, chủ động đề xuất, phối
hợp chặt chẽ với Chính phủ, các
cơ quan hữu quan kịp thời trình
QH thảo luận và ban hành Nghị
quyết số 30/2021/QH15, trong
đó quy định các biện pháp mạnh

mẽ, cấp bách, chưa có tiền lệ,
tạo cơ sở pháp lý quan trọng để
Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ và các địa phương chủ
động, linh hoạt hơn trong chỉ
đạo, điều hành công tác phòng,
chống dịch Covid-19, kịp thời
kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi
dịch bệnh, được cử tri, Nhân
dân đồng tình, đánh giá cao.
Trong lĩnh vực lập pháp, trên
cơ sở chuẩn bị của Đảng đoàn
QH, Bộ Chính trị đã thảo luận
và ban hành Kết luận số 19 KL/TW ngày 14/10/2021 về
Định hướng chương trình xây
dựng pháp luật nhiệm kỳ QH
khoá XV.
Đây là lần đầu tiên trong
lịch sử lập pháp của QH có một
Kết luận do Bộ Chính trị ban
hành để định hướng các nhiệm
vụ lập pháp trong cả nhiệm kỳ.
Cùng với đó, lãnh đạo QH, các
cơ quan của QH đã chủ động
vào cuộc từ sớm, từ xa, nghiên
cứu các vấn đề đặt ra trong
từng dự án luật, mở rộng dân
chủ trong xây dựng luật, tổ
chức các hoạt động tham vấn

l Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

chuyên gia, lắng nghe ý kiến
của đối tượng chịu sự tác động,
điều chỉnh và chú trọng việc
“đưa cuộc sống vào luật”.
Ngoài ra, trong lĩnh vực
giám sát, trong hoạt động chất
vấn và trả lời chất vấn, trong
lĩnh vực đối ngoại… đều có
nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Tất
cả cho cho thấy, nhiệm kỳ QH
khóa XV bắt đầu với nhiều thử
thách và áp lực rất lớn nhưng
thực hiện phương châm “chủ
động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới
và trách nhiệm”, đặt lợi ích
Quốc gia, lợi ích của Nhân dân

SAI PHẠM TRONG LĨNH VỰC Y TẾ:

Nhiều cán bộ tại Cần Thơ bị kỷ luật
Đây là một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban Kiểm tra
(UBKT) Trung ương đưa ra tại Kỳ thứ 11, trong hai ngày 12 và
13/01. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Cụ thể, xem xét kết quả kiểm tra khi có
dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng
UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ
2016-2021, UBKT Trung ương nhận thấy:
Ban Cán sự Đảng UBND thành phố
Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc, quy định
của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách
nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để
UBND Thành phố và một số tổ chức, cá
nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước trong việc mua sắm
trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực
hiện dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh
viện; nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật,
một số bị xử lý hình sự.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả
nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách
nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ
chức đảng và chính quyền Thành phố. Xét
nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi
phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT
Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:
UBKT Trung ương cảnh cáo đối với
ông Võ Thành Thống, Ủy viên Ban Cán sự
Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí
thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch
UBND Thành phố; Lê Văn Tâm, nguyên
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó
Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố
và cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế thành phố
Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.
Tiến hành khiển trách Ban Cán sự
Đảng UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ
2016-2021 và các đồng chí: Nguyễn Văn
Hồng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự
Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố,
nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư; Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp,
nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Lê
Dương Cẩm Thúy, nguyên Đảng ủy viên,
nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư thành phố Cần Thơ.
Khai trừ ra khỏi Đảng ông Lương Tấn
Thành và Hồ Phương Quỳnh, cán bộ Ban
Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế
thành phố Cần Thơ.
UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư
xem xét, thi hành kỷ luật Bùi Thị Lệ Phi,
nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc
Sở Y tế; Cao Minh Chu, Thành ủy viên,
Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.
UBKT Trung ương yêu cầu Ban
Thường vụ Thành ủy Cần Thơ kiểm
điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và chỉ
đạo, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật

lên trên hết và trước hết, QH đã
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn,
tìm ra cách thức phù hợp, thích
ứng linh hoạt với điều kiện thực
tế để thực hiện hiệu quả trọng
trách mà Đảng, Nhà nước, cử tri
và Nhân dân giao cho.
Chủ tịch QH cho rằng, Kỳ
họp bất thường lần thứ nhất là
minh chứng sống động về tinh
thần phối hợp, kiến tạo, luôn
làm hết sức mình vì sự phát
triển bền vững của đất nước.
Trong năm 2022, bảo đảm trong
bối cảnh đặc biệt sẽ có những
quyết đáp đặc biệt, QH,

các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các
vi phạm nêu trên.
Tiếp đó, UBKT Trung ương xem xét
kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội
Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và
Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Tỉnh ủy
viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng
BĐBP tỉnh.
Theo đó, UBKT Trung ương nhận thấy
Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu đã vi phạm nguyên tắc của
Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách
nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu
kiểm tra, giám sát, để Bộ Chỉ huy BĐBP
tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó
có lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị
trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm
các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước và quy định của Bộ Quốc phòng
trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và
công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu
quả nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và
tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến
uy tín của tổ chức đảng và lực lượng
BĐBP. Xét nội dung, tính chất, mức độ,
hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của
Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi
hành kỷ luật:
Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy
BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các nhiệm
kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Thượng
tá Nguyễn Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó
Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; Đại
tá Đinh Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính

UBTVQH sẽ chủ động hơn nữa,
đồng hành sát sao hơn nữa với
Chính phủ, các cơ quan nhà
nước để kịp thời xem xét, quyết
định các vấn đề thuộc thẩm
quyền, tạo cơ sở pháp lý đồng
bộ, hiệu quả để thực hiện các
mục tiêu, kế hoạch năm 2022 về
thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính
mạng của Nhân dân; tập trung
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,
kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả
người dân và doanh nghiệp; tiếp
tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ
thể chế phát triển và nâng cao
hiệu quả thi hành pháp luật, xây
dựng xã hội trật tự, kỷ cương,
an toàn, lành mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh... Đồng
thời, QH, UBTVQH tập trung
triển khai 4 chuyên đề giám sát,
nhất là các lĩnh vực quy hoạch,
thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí.
Nhấn mạnh năm 2022, QH,
Chính phủ và các cơ quan hữu
quan đã và sẽ tiếp tục phối hợp
chặt chẽ để kịp thời cụ thể hóa
các chủ trương, định hướng lớn
phục vụ nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội đất nước, Chủ
tịch QH tin tưởng người dân và
cộng đồng doanh nghiệp sẽ nắm
bắt các cơ hội để khôi phục, tái
cấu trúc và phát triển các hoạt
động sản xuất kinh doanh, góp
phần đưa nền kinh tế phục hồi,
lấy lại đà tăng trưởng, phát triển
bền vững. T.HOÀNG

ủy và Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Đảng ủy
viên, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu.
Khiển trách Đại tá Bùi Nam Đĩnh,
nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính
ủy; Đại tá Đào Quang Hiển, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng
- Tham mưu trưởng; Đại tá Trần Văn
Trường, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy
trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Đảng ủy
viên, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Thành
phố Hồ Chí Minh, nguyên Đảng ủy viên,
nguyên Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khai trừ ra khỏi Đảng Trung
tá Lương Văn Hoan, Chi ủy viên Phòng
Hậu cần, Trưởng Ban Tài chính, BĐBP
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí
thư xem xét, thi hành kỷ luật Đại
tá Phạm Văn Phong, nguyên Tỉnh ủy
viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy,
nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu…
Bên cạnh đó, xem xét đề nghị của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, căn cứ quy
định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị
Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Lương
Thanh Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An do đã
vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật
Nhà nước trong thực hiện Đề án hỗ trợ
phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.
Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung
ương đã xem xét, quyết định một số nội
dung quan trọng khác.
DƯƠNG THẮNG

Tư PHÁP
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BỘ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG:

Ngành Tư pháp đã tham gia trực diện, hiệu quả
vào vận hành nền kinh tế - xã hội của đất nước
Hôm qua (13/1), UBND tỉnh
Bắc Giang tổ chức Hội nghị
triển khai công tác tư pháp
năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tư
pháp Lê Thành Long, Bí thư
Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn
Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc
Giang Lê Ánh Dương cùng lãnh
đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư
pháp và các sở, ngành của tỉnh
Bắc Giang cùng tham dự Hội
nghị.

Năm 2021, UBND và HĐND các cấp
của tỉnh Bắc Giang ban hành 95 văn bản
quy phạm pháp luật (QPPL), Sở Tư pháp
và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố
thẩm định 112 lượt dự thảo văn bản.
Toàn ngành Tư pháp tiếp tục duy trì
hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL lần
cuối trước khi UBND cùng cấp ký, ban
hành. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản
QPPL được thực hiện có trọng tâm, trọng
điểm. Trong công tác quản lý xử lý vi
phạm hành chính, năm 2021, trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang, các cơ quan, địa
phương, người có thẩm quyền đã phát
hiện 49.147 vụ vi phạm hành chính, ban
hành 50.949 quyết định xử phạt vi phạm
hành chính đối với 50.949 đối tượng.

Nỗ lực vượt bậc trước khó khăn
chưa từng có
Năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó
khăn của dịch bệnh Covid-19, Bắc Giang
đã phải đối mặt với những khó khăn, thách
thức chưa từng có khi có thời điểm trở
thành tâm dịch. Biến chủng mới SARSCoV-2 lây lan trong các khu công nghiệp
với tốc độ rất nhanh làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội
và đời sống của người dân. Nhờ triển khai
kịp thời, quyết liệt nhiều giải pháp, Bắc
Giang đã đảm bảo được “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng,
chống dịch, vừa tập trung thực hiện tốt các
nhiệm vụ công tác chính trị.
Báo cáo tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Việt
Hà, Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Giang cho
biết, đứng trước những khó khăn chưa
từng có như vậy, năm 2021, toàn ngành Tư
pháp Bắc Giang đã đoàn kết, trách nhiệm,
nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm
vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Tư pháp
Bắc Giang nỗ lực chung tay cùng hệ thống
chính trị trong giải quyết các vấn đề phát
sinh do dịch bệnh Covid-19, đóng góp thiết
thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống
tham nhũng, cải cách tư pháp, đẩy mạnh
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN Việt Nam, góp phần quan
trọng vào các thành tựu chung của tỉnh.
Nhất trí với những nhận định của Sở Tư
pháp, ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
nhận định: công tác rà soát, xây dựng, ban
hành văn bản quy phạm pháp luật có vai
trò rất quan trọng với công tác chống dịch
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. “Những chính
sách đúng đắn sẽ dẫn dắt các chủ thể kinh
tế thích ứng linh hoạt với tình hình dịch
bệnh”. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Bắc Giang cũng đánh giá cao vai
trò của Sở Tư pháp trong việc góp phần cải
thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt
động trên địa bàn tỉnh.
Tuy vậy, các phát biểu tham luận tại
Hội nghị cũng nhận định, do ảnh hưởng
nặng nề của tình hình dịch bệnh Covid-19,
quá trình triển khai một số hoạt động của
Tư pháp Bắc Giang vẫn còn một số tồn tại,
hạn chế. Trong đó, tiến độ thực hiện một
số nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là những
hoạt động tập trung như tập huấn, kiểm tra,
thanh tra, trợ giúp pháp lý chưa đảm bảo
theo kế hoạch đề ra. Việc triển khai thực
hiện một số nhiệm vụ công tác chưa thực
sự nổi bật, có mặt quản lý còn hạn chế, còn
có sai phạm xảy ra trong công tác hộ tịch,
chứng thực ở cơ sở. Sai phạm trong hoạt

lBộ trưởng Lê Thành Long cùng Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái trao tặng Kỷ niệm chương
Vì sự nghiệp Tư pháp cho cá nhân có nhiều công lao, đóng góp cho ngành Tư pháp.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ
trọng tâm, trong năm 2021, lĩnh vực này thường xuyên được Sở Tư pháp Bắc Giang
triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hoạt động quản lý nhà nước trong
lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi được tăng cường. Bên cạnh đó, Tư pháp Bắc
Giang tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bổ trợ tư pháp; thường
xuyên quan tâm, quản lý các hoạt động của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực luật sư,
công chứng, đấu giá tài sản và trong các lĩnh vực công tác khác. Các lĩnh vực công tác khác
như trợ giúp pháp lý; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
công tác đoàn thể; công tác xã hội từ thiện… đều đạt được những kết quả khích lệ.
Các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; tự giác, năng động trong công việc; thường xuyên sâu
sát, cụ thể hoá công việc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ ở cơ sở; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc của cơ quan. Đối
với cấp huyện, về cơ bản, các nhiệm vụ công tác tư pháp được Phòng Tư pháp tham mưu
UBND cấp huyện triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Kết quả đạt
được có những tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

động đấu giá, công chứng vẫn còn. Cơ sở
hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin còn
chưa đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ...

Triển khai mạnh mẽ nhiều
nhiệm vụ trọng tâm
Để tiếp tục bứt phá trong năm 2022, Tư
pháp Bắc Giang xác định sẽ triển khai
mạnh mẽ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong
đó có việc tiếp tục thực hiện có chất lượng
công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp
luật. Tập trung tổ chức thực hiện tốt việc
tham mưu về công tác thể chế và giải quyết
các vấn đề pháp lý đảm bảo thực hiện có
hiệu quả công tác phòng chống dịch
Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.
Tăng cường công tác theo dõi thi hành
pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan
trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp…
Sở Tư pháp Bắc Giang cũng xác định
sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng đề
xuất và hoàn thiện pháp luật; chủ động
kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành,
thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử
lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực
bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động đấu
giá, công chứng, luật sư.
Bên cạnh đó, Tư pháp Bắc Giang tập
trung tăng cường quản lý nhà nước về quản
lý xử lý vi phạm hành chính; có giải pháp
khắc phục những hạn chế, bất cập trong thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính; nâng cao chất lượng công tác đăng
ký, quản lý hộ tịch và chứng thực. Đặc biệt,
Sở Tư pháp Bắc Giang chú trọng đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và

chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều
hành của Sở và trong các lĩnh vực quản lý
nhà nước của ngành Tư pháp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi
nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà
ngành Tư pháp Bắc Giang đã đạt được
trong năm 2021 hết sức khó khăn.
Chia sẻ với Hội nghị về những nỗ lực
của ngành Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành
Long cho biết, Bộ, ngành Tư pháp đảm
nhận khoảng 35 nhóm việc, từ những việc
thuộc lĩnh vực vĩ mô của công tác pháp
luật, công tác tư pháp, cho đến những việc
liên quan trực tiếp đến từng người dân như
khai sinh, khai tử, công chứng, trợ giúp
pháp lý…
Trong bối cảnh khó khăn, thách thức
chung như vậy, ngành Tư pháp đã tham
mưu trực diện, hiệu quả cho Chính phủ ban
hành những văn bản rất đặc biệt, “chưa
từng có tiền lệ” để vận hành nền kinh tế xã hội của đất nước như Nghị quyết 30,
Nghị quyết 86, Nghị quyết 128 của Chính
phủ, giúp Chính phủ tổng hợp, trình Quốc
hội Dự án một luật sửa 8 luật gỡ vướng
nhiều vấn đề về đầu tư kinh doanh. Kết quả
đã tạo ra những bước chuyển mang tính
bước ngoặt, giúp nền kinh tế đất nước bứt
phá trong quý IV/2021.
Đối với Tư pháp Bắc Giang, bên cạnh
việc ghi nhận những nỗ lực đã đạt được, Bộ
trưởng Lê Thành Long yêu cầu trong năm
2022, ngành Tư pháp Bắc Giang phải bám
rất sát nhiệm vụ chung của tỉnh, lường trước
những vấn đề pháp lý có thể phát sinh.
“Do chúng ta chưa lường trước được
tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến như thế

nào, nên ở tầm địa phương, Sở Tư pháp
phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành
liên quan, tiếp tục rà soát những văn bản
mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở tới hoạt
động sản xuất, kinh doanh để tham mưu
sửa đổi kịp thời” – Bộ trưởng Lê Thành
Long nhấn mạnh. Bộ trưởng cũng đề nghị
lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo Sở Tư
pháp phải cực kỳ thận trọng trong việc sắp
xếp tổ chức bộ máy, luân chuyển công tác
cán bộ, đặc biệt trong những lĩnh vực liên
quan chặt chẽ đến người dân.
Đồng tình với những phát biểu của Bộ
trưởng Lê Thành Long, ông Lê Ánh
Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
thông tin, năm 2021, dịch bệnh đã làm thay
đổi nhiều kế hoạch của tỉnh Bắc Giang
nhưng cũng chứng tỏ bản lĩnh và nỗ lực
của cả tỉnh khi tăng trưởng của Bắc Giang
đạt 7,82%, đứng Top 10 cả nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng
cho biết, năm nay là năm được mùa của
nông sản Bắc Giang. Trong bối cảnh dịch
bệnh khó khăn, Bắc Giang không để đứt
gãy chuỗi cung ứng, hỗ trợ nông dân tiêu
thụ tốt nhiều nông sản, từ vải thiều, đến
cam, bưởi… “Chúng tôi ghi nhận sự “lăn
xả” của Tư pháp Bắc Giang vào những nỗ
lực chung của cả tỉnh” – ông Lê Ánh
Dương đánh giá. Mặc dù vậy, trong bối
cảnh Bắc Giang là một tỉnh có nền kinh tế
phát triển rất năng động, nhiều khu công
nghiệp rất đông công nhân, Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Sở Tư
pháp sáng tạo hơn trong các giải pháp phổ
biến giáo dục pháp luật cho công nhân,
tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chỉ số
cải cách hành chính...
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Lê Thành Long đã trao tặng Kỷ niệm
chương Vì sự nghiệp Tư pháp cho 24 cá
nhân có nhiều công lao, đóng góp cho
ngành Tư pháp, trong đó có bà Lâm Thị
Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND tỉnh Bắc Giang; ông Đỗ Đức Hà,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Vũ
Mạnh Thắng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh
uỷ; ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh Bắc Giang. Một số đơn vị, cá
nhân thuộc Sở Tư pháp cũng được nhận
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có
nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.
Cũng trong chiều qua (13/1), Bộ trưởng
Lê Thành Long cùng Bí thư Tỉnh uỷ Bắc
Giang Dương Văn Thái đã có buổi gặp gỡ,
trao đổi về các nhiệm vụ của 2 cơ quan.
HƯƠNG GIANG - HỒNG THÚY
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nhận thức rõ về tầm
quan trọng của công tác
xây dựng, hoàn thiện thể chế

Hội nghị của Vụ Các vấn đề
chung về xây dựng pháp luật
(CVĐCXDPL) do Thứ trưởng
Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng
Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ
trì. Báo cáo tại Hội nghị cho biết,
trong năm 2021, mặc dù ảnh
hưởng của dịch Covid-19 đã có
những tác động trực tiếp tới tiến
độ triển khai thực hiện nhiệm vụ
theo Kế hoạch công tác nhưng
Vụ Các vấn đề chung về xây
dựng pháp luật đã hoàn thành Kế
hoạch công tác theo đúng tiến độ,
thời hạn được giao.
Biểu dương các kết quả đạt
được, những nỗ lực cố gắng của
Vụ, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu
cho rằng, tuy khối lượng công
việc nhiều, trong đó có nhiều
công việc khó, có việc phức tạp,
nhạy cảm nhưng đơn vị đã chủ
động, tích cực, linh hoạt trong
công tác.
Nêu một số vướng mắc năm
qua, Thứ trưởng đề nghị trong
năm 2022, Vụ phải tiếp tục
nhận thức rõ ràng về tầm quan
trọng của công tác xây dựng,
hoàn thiện thể chế mà Thủ
tướng đã chỉ đạo “đầu tư cho
xây dựng thể chế là đầu tư cho
phát triển”. Theo đó, tham mưu
tổ chức thực hiện thật tốt Luật
Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL) và các
văn bản chỉ đạo liên quan, nâng
cao chất lượng xây dựng pháp
luật, coi đây là lợi thế cạnh
tranh của quốc gia; nghiên cứu
tham mưu tiếp tục đổi mới quy
trình lập pháp, lập quy, bảo đảm
quy trình chặt chẽ và kiểm soát
được chất lượng.
Ngoài ra, trong sửa đổi, bổ
sung Nghị định 55, Vụ cần sớm
đề xuất chính sách mới để Ban
Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ báo
cáo sửa đổi, có tư duy mới,
cách tiếp cận mới trong điều
kiện hiện nay.
Thứ trưởng gợi ý, nên chăng
duy trì tổ chức pháp chế ở một
số sở, ngành như Tài chính,
Công Thương, Tài nguyên và
Môi trường…; có tính đến sự
linh hoạt trong mô hình tổ chức
pháp chế của các bộ, ngành.

Tăng cường các sáng kiến
xây dựng pháp luật

Cũng trong sáng 13/1, Vụ
Pháp luật hình sự - hành chính
(HS-HC) tổ chức Hội nghị triển
khai công tác năm 2022. Thứ
trưởng Đặng Hoàng Oanh và
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Tập trung xây dựng thể chế
trên một số lĩnh vực công tác
CHUYỂN ĐỘNG
baoplvn2014@gmail.com

Sáng 13/1, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự
hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp
luật, Cục Trợ giúp pháp lý đã triển khai công tác năm 2022.

lThứ trưởng Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh và Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị.

Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp luật
HS-HC Nguyễn Thị Hạnh đồng
chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo, trong năm
2012, công tác của Vụ Pháp
luật HS-HC đã bảo đảm theo
đúng kế hoạch đã được Lãnh
đạo Bộ phê duyệt, một số mặt
công tác đạt kết quả tốt. Năm
2022, Vụ sẽ bám sát các chủ
trương của Đảng, nghị quyết
của Quốc hội, Chính phủ,
Chương trình kế hoạch công tác
của Bộ, ngành liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của Vụ.
Tập trung cao cho công tác
chuyên môn của Vụ, nhất là cần
tiếp tục nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác tham gia xây
dựng, thẩm định văn bản gắn
với tổ chức thi hành pháp luật
trong các lĩnh vực thuộc chức
năng, nhiệm vụ, chủ động nắm
bắt, kịp thời phản ứng chính
sách đối với những vấn đề pháp
lý đặt ra từ thực tiễn đời sống
kinh tế - xã hội của đất nước.
Ghi nhận những kết quả khá
toàn diện mà Vụ đạt được đã
góp phần vào thành công chung
của Bộ, ngành Tư pháp, Thứ
trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn
mạnh, năm 2022 là năm bản lề
thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp. Vì vậy, Vụ
cần tập trung quán triệt thực
hiện hiệu quả các nhiệm vụ
chính, bảo đảm pháp luật đi vào
cuộc sống. Cụ thể, tiếp tục bám

sát, thực hiện toàn diện các
nhiệm vụ được giao, kế hoạch
hành động của Bộ Tư pháp
triển khai Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng; chủ động triển
khai kế hoạch công tác của Vụ,
trong đó chú trọng nâng cao
chất lượng công tác thẩm định,
đưa ra các ý kiến thẳng thắn
ngay trong quá trình tham gia
góp ý dự thảo các VBQPPL.
Thứ trưởng cũng mong
muốn Vụ tăng cường các sáng
kiến pháp luật như nghiên cứu
đề nghị xây dựng Luật Tình
trạng khẩn cấp, tiếp tục chủ
động đề xuất xây dựng Luật
Ban hành quyết định hành
chính…; tiếp tục chủ động
tham mưu cho Ban Cán sự
Đảng, Lãnh đạo Bộ tham gia
các vấn đề pháp lý phát sinh.

Bảo đảm triển khai toàn
diện Luật xử lý vi phạm
hành chính

Chiều 13/1, Thứ trưởng
Đặng Hoàng Oanh và Cục
trưởng Đặng Thanh Sơn đồng
chủ trì Hội nghị triển khai công
tác năm 2022 của Cục Quản lý
xử lý vi phạm hành chính và
theo dõi thi hành pháp luật
(QLXLVPHC&TDTHPL).
Báo cáo công tác của Cục
cho biết: Năm 2021 có khối
lượng công việc rất lớn, nội
dung phức tạp, đặc biệt trong
công tác xây dựng thể chế,
cùng với đó là sự ảnh hưởng

Đại học Luật Hà Nội tổng kết
công tác xây dựng Đảng

hiều 13/1, Trường Đại học Luật Hà
Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công
tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu
Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị .
Theo Báo cáo, năm 2021, mặc dù
chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch
Covid-19 nhưng Đảng ủy Trường Đại

học Luật Hà Nội vẫn tiếp tục nâng cao
năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh
tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, của
cán bộ, đảng viên trong toàn Trường triển
khai có hiệu quả các mặt công tác.
Năm 2021, công tác chính trị, tư
tưởng tiếp tục được Đảng ủy Trường
quan tâm triển khai trong toàn Đảng
bộ. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục

lớn của dịch bệnh Covid-19,...
Nhưng với tinh thần nỗ lực
vượt khó, chủ động, sáng tạo,
khẩn trương, bài bản trong triển
khai Kế hoạch công tác, Cục
QLXLVPHC&TDTHPL đã
đảm bảo đáp ứng về tiến độ,
chất lượng công tác theo Kế
hoạch đề ra.
Theo Thứ trưởng Đặng
Hoàng Oanh, việc Cục
QLXLVPHC&TDTHPL hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ đã
khẳng định được vị thế của
ngành Tư pháp trong quản lý
công tác XLVPHC&TDTHPL.
Cho rằng năm 2022 vẫn còn
nhiều khó khăn, thách thức,
Thứ trưởng đề nghị Cục xây
dựng kế hoạch công tác bám sát
kế hoạch công tác của ngành
Tư pháp, Chương trình hành
động của ngành Tư pháp triển
khai Nghị quyết 01, 02 của
Chính phủ. Cùng với đó, tập
trung phối hợp với các bộ,
ngành hoàn thiện các Nghị định
quan trọng quy định về
XLVPHC, tổ chức tập huấn các
Nghị định sau khi được Chính
phủ ban hành, bảo đảm triển
khai toàn diện Luật XLVPHC;
đề xuất Lãnh đạo Bộ giải pháp
tháo gỡ các vướng mắc trong
công tác TDTHPL.

Tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong
lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Chiều 13/1, đồng chủ trì Hội

được Đảng ủy chú trọng và đẩy mạnh,
trong đó tập trung vào việc hoàn thiện
thể chế nội bộ, cải cách tổ chức bộ
máy, chú trọng nâng cao chất lượng đội
ngũ viên chức.
Về công tác tổ chức bộ máy, Đảng ủy
chỉ đạo Hội đồng trường thông qua Kế
hoạch công tác trong đó có triển khai xây
dựng Đề án thành lập Khoa Ngoại ngữ
pháp lý và Đề án phát triển Viện Luật so
sánh. Chỉ đạo thành lập Trung tâm hỗ trợ
người học và Kết nối cộng đồng; công
tác tiếp nhận Chủ đầu tư Dự án xây dựng
cơ sở II của Trường…
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nghị triển khai nhiệm vụ của Cục
Trợ giúp pháp lý có Thứ trưởng
Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và
Cục trưởng Cù Thu Anh.
Năm 2021 công tác chung
của toàn ngành Tư pháp và hệ
thống trợ giúp pháp lý (TGPL)
nói riêng đã bị ảnh hưởng lớn
bởi đại dịch Covid-19. Nhưng
nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của
Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự sát
sao của Lãnh đạo Cục TGPL và
sự quyết tâm, nỗ lực của các
Trung tâm, hoạt động TGPL đã
đạt được những kết quả rất
đáng được ghi nhận, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong
năm 2021.
Ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả trên, Thứ trưởng
Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi
đề nghị trong năm 2022, Cục
TGPL tiếp tục thực hiện hiệu
quả Luật TGPL năm 2017 và
các văn bản hướng dẫn thi
hành; thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 01/NQ-CP ngày
08/01/2022 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2022 liên
quan đến công tác TGPL; Triển
khai có hiệu quả nội dung
TGPL trong các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn
2021 - 2025.
Tiếp tục triển khai có hiệu
quả Đề án đổi mới công tác
TGPL giai đoạn 2021-2025 phù
hợp với Luật TGPL năm 2017:
tập trung vào thực hiện vụ việc
TGPL, đặc biệt là vụ việc tham
gia tố tụng, nâng cao chất
lượng, hiệu quả vụ việc TGPL
và kỹ năng TGPL cho đội ngũ
người thực hiện TGPL; tiếp tục
đổi mới, đẩy mạnh công tác
truyền thông về TGPL; ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ
thông tin trong lĩnh vực TGPL.
Tăng cường và nâng cao hiệu
lực, hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về TGPL; Phối hợp
chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa
phương, các tổ chức, đơn vị có
liên quan trong việc nâng cao
hiệu quả công tác TGPL trong
toàn quốc…
Nhân dịp này, Hội nghị đã
công bố Quyết định và trao Bằng
khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
cho các tập thể, cá nhân đạt thành
tích trong công tác TGPL năm
2021 và trao phần thưởng cho cá
nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi
đua cơ sở”. H.THư – T.OanH

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng
bộ Khối các trường đại học, cao đẳng
Nguyễn Thanh Sơn ghi nhận và đánh
giá cao những kết quả mà Đảng bộ
Trường Đại học Luật Hà Nội đã đạt
được, trong đó có việc triển khai rất
nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của
cấp trên; làm tốt công tác dân vận, vận
động cán bộ, đảng viên thực hiện tốt
các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tập thể Trường đoàn kết, thống nhất,
tất cả vì mục tiêu phát triển của
Trường. Đảng bộ Trường là một tập thể
xuất sắc, tiêu biểu. Hồng Mây

SứC KHỏE
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Bộ Y tế thông tin về cảnh báo
khi dùng thuốc Molnupiravir
Theo Bộ Y tế, Hội đồng
Nghiên cứu y khoa Ấn Độ
(ICMR) đến nay chưa cập
nhật thuốc Molnupiravir
vào danh sách các thuốc
điều trị Covid-19 theo
phác đồ của ICMR do
quan ngại về một số phản
ứng phụ như đột biến
gene, tổn hại đến cơ và
xương, có thể dẫn tới các
nguy cơ khi mang thai và
cho trẻ em; không phải
ICMR loại Molnupiravir ra
khỏi danh sách các thuốc
điều trị Covid-19.
Vừa qua, một số trang mạng
có đăng tải thông tin ICMR “loại
thuốc Molnupiravir khỏi danh
mục thuốc điều trị Covid-19 do lo
ngại tác dụng phụ”.
Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, trang tin
india.com đăng tải ngày 5/1/2022
trích dẫn ý kiến của TS. Bhargava,
Tổng Giám đốc của ICMR (là cơ
quan chịu trách nhiệm xây dựng
phác đồ điều trị Covid-19 tại Ấn Độ)
cho biết, ICMR đến nay vẫn chưa
cập nhật thuốc Molnupiravir vào
danh sách các thuốc điều trị Covid19 theo phác đồ của ICMR. Lý do là
quan ngại về một số phản ứng phụ,
như đột biến gene, tổn hại đến cơ và
xương có thể dẫn tới các nguy cơ khi
mang thai và cho trẻ em, chứ không
phải ICMR loại Molnupiravir ra
khỏi danh sách các thuốc điều trị
Covid-19.
Tại Ấn Độ, tháng 12/2021, Cơ
quan Quản lý dược Ấn Độ
(CDSCO) đã cấp phép sản xuất
thuốc Molnupiravir cho một số nhà
sản xuất của Ấn Độ và các thông tin
về các phản ứng phụ trên đã được
ghi rõ trong giấy phép lưu hành.
Bộ Y tế nhấn mạnh, cho đến
nay chưa có thông tin về một
quyết định chính thức được ban
hành từ ICMR hoặc Cơ quan
Quản lý dược Ấn Độ về nội dung
loại Molnupiravir ra khỏi danh

HẢI PHÒNG:

Khôi phục vận tải khách liên tỉnh
tại 2 bến xe

S

l Molnupiravir được sử dụng để điều trị Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở
người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít
nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

sách các thuốc điều trị Covid-19.
Tại Việt Nam, Hội đồng Tư vấn
cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của
Bộ Y tế khuyến cáo tác dụng phụ và
các khuyến cáo quan trọng đối với
việc sử dụng thuốc Molnupiravir tại
cuộc họp ngày 8/1/2022 như sau:
Thuốc Molnupiravir đã được cấp
phép lưu hành có điều kiện tại Anh
(ngày 4/11/2021), phê duyệt sử dụng
khẩn cấp tại Mỹ (ngày 23/12/2021),
tại Nhật Bản (ngày 25/12/2021) và
phê duyệt sử dụng tại một số quốc
gia khác để điều trị Covid-19.
Căn cứ các chỉ định, các khuyến
cáo của thuốc Molnupiravir được
phê duyệt bởi Cơ quan Quản lý
dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA),
Cơ quan Quản lý dược và sản phẩm
y tế của Anh (MHRA), các nội dung
quan trọng cần đặc biệt lưu ý khi sử
dụng thuốc Molnupiravir để điều trị
Covid-19 như sau:
Molnupiravir được sử dụng để
điều trị Covid-19 mức độ nhẹ đến
trung bình ở người trưởng thành
dương tính với xét nghiệm chẩn
đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất
một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến
triển nặng.
Molnupiravir dùng trên bệnh
nhân có thời gian khởi phát triệu
chứng dưới 5 ngày. Molnupiravir
không được sử dụng quá 5 ngày
liên tiếp.
Molnupiravir không được sử
dụng để dự phòng sau hay trước
phơi nhiễm để phòng Covid-19.
Đối với phụ nữ có thai và cho
con bú, Molnupiravir không được

khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ
mang thai. Phụ nữ có khả năng
mang thai nên sử dụng biện pháp
tránh thai hiệu quả trong thời gian
điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.
Dựa trên khả năng xảy ra các
phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ
Molnupiravir, Bộ Y tế không
khuyến cáo cho con bú trong thời
gian điều trị và trong 4 ngày sau liều
Molnupiravir cuối cùng.
Đối với trẻ em và thanh, thiếu
niên, Molnupiravir không được
phép sử dụng cho bệnh nhân dưới
18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự
phát triển của xương và sụn.
Đối với nam giới, Molnupiravir
có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc
dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam
giới hoạt động tình dục với phụ nữ có
khả năng sinh đẻ nên sử dụng một
phương pháp tránh thai tin cậy trong
thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau
liều Molnupiravir cuối cùng.
Để đảm bảo an toàn, hiệu quả,
Bộ Y tế khuyến cáo chỉ sử dụng
thuốc Molnupiravir khi có đơn của
bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới
hạn sử dụng và các cảnh báo, thận
trọng của thuốc. Người dân không
tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc,
xuất xứ trên thị trường. Trong quá
trình sử dụng thuốc Molnupiravir,
nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại
nào của thuốc, cần thông báo ngay
cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư
vấn và xử trí kịp thời.
THƯƠNG MẾN

Thu phí test nhanh Covid-19 tại các cảng hàng không

Đ

TIN TứC

ể tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách nhập cảnh
vào Việt Nam và tránh ùn tắc tại khu vực nhà ga
quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi
các Cảng vụ hàng không, các hãng hàng không yêu cầu
triển khai việc thu giá xét nghiệm nhanh đối với hành
khách nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước
đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron của
virus SARS-CoV-2.
Các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục triển khai
thực hiện đưa chi phí xét nghiệm nhanh kháng nguyên
virus SARS-CoV-2 vào giá vé đối với hành khách vận
chuyển đến các cảng hàng không quốc tế Việt Nam.
Các hãng hàng không nước ngoài có thể lựa chọn 1
trong 2 phương án: Phương án 1, đưa chi phí xét
nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 vào
giá vé đối với hành khách vận chuyển đến các cảng

hàng không quốc tế Việt Nam. Hãng sẽ thanh toán chi
phí xét nghiệm nhanh với đơn vị tổ chức nhanh tại cảng
hàng không quốc tế.
Phương án 2, hãng hàng không thông báo cho
hành khách để hành khách biết và tự chịu chi phí xét
nghiệm nhanh, hành khách sẽ thanh toán trực tiếp cho
đơn vị thực hiện xét nghiệm nhanh tại các cảng hàng
không quốc tế.
Chi phí xét nghiệm nhanh không được cao hơn đơn
giá của Bộ Y tế công bố tại Thông tư 16/2021/TT-BYT
ngày 8/11/2021.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ
hàng không khẩn trương triển khai các nội dung trên đến
tất cả các hãng hàng không nước ngoài đang hoạt động
tại các cảng hàng không, sân bay và kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các nội dung trên. DƯƠNG THẮNG

ở GTVT Hải Phòng vừa có văn bản điều chỉnh phương án tổ chức
hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn căn cứ
vào bảng đánh giá cấp độ dịch Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật (CDC) TP công bố.
Theo đó, kể từ 12h ngày 12/1, toàn TP Hải Phòng chuyển cấp độ
dịch từ vùng đỏ (cấp độ 4, nguy cơ rất cao) sang vùng cam (cấp độ 3,
nguy cơ cao). Sở GTVT quyết định khôi phục hoạt động vận tải hành
khách cố định liên tỉnh tại bến xe khách Thượng Lý và bến xe khách
Đồ Sơn; song phải tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn.
Cụ thể, với các tuyến đang được phép hoạt động 100% số
chuyến/tháng theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố, chỉ được phép
hoạt động không quá 50% và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không
áp dụng đối với xe giường nằm).
Các tuyến đang được phép hoạt động 20-50% số chuyến/tháng theo
lưu lượng đã được Sở GTVT công bố, tiếp tục hoạt động theo sự thống
nhất giữa Sở GTVT Hải Phòng và Sở GTVT đối lưu, có giãn cách chỗ
trên phương tiện (không áp dụng đối với xe giường nằm).
Phương tiện vận tải hành khách không được đón trả khách dọc
đường đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng, chỉ được đón trả khách tại bến
xe khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Hôm 8/1, sau khi CDC Hải Phòng công bố thành phố trở thành vùng
đỏ, Sở GTVT Hải Phòng có văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động đối
với vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh tại các bến xe chính gồm
Thượng Lý, Bắc Hải Phòng, Vĩnh Niệm, Đồ Sơn.
Đến 12/1, CDC Hải Phòng công bố toàn TP này chuyển thành vùng
cam, trong đó còn 6/15 quận, huyện vùng đỏ. NGUYÊN AN

HÀ NỘI:

3 lý do khiến BV Tuệ Tĩnh nợ lương

B

ộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam và
BV Tuệ Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm
việc nợ lương của cán bộ, viên chức tại đây. Nội dung trên có trong
công văn được Bộ trưởng Y tế vừa ký ban hành. Theo đó, BV Tuệ Tĩnh
và Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam phải báo cáo việc giải quyết
tình trạng nợ lương cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy
định của pháp luật và báo cáo về Bộ trước ngày 20/1.
Trước đó, chiều 11/1, hàng chục cán bộ, nhân viên y tế của BV Tuệ
Tĩnh căng băng rôn trước cổng BV với nội dung yêu cầu được trả lương
theo đúng hợp đồng đã được ký kết.
Nhân viên y tế tại đây bị nợ 50% số lương cơ bản trong suốt 8 tháng
qua. Vào tháng 11/2021, sau khi báo chí phản ánh việc 160 nhân viên
y tế của BV Tuệ Tĩnh bị nợ lương trong thời gian dài, lãnh đạo BV đã
có cuộc làm việc với Công đoàn Y tế Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao
động (LĐLĐ) Việt Nam và nhiều bên liên quan.
Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết,
về việc người lao động bị nợ lương dài ngày tại BV Tuệ Tĩnh có 3
nguyên nhân.
Thứ nhất, BV thực hiện tự chủ trong điều kiện chưa có sự chuẩn bị
đầy đủ về pháp lý, con người, tổ chức bộ máy và sự thống nhất cũng
như nhận thức về tự chủ.
Thứ hai, việc tự chủ của BV Tuệ Tĩnh ở một lĩnh vực đặc thù là
chuyên ngành y học cổ truyền, đây là đơn vị đầu tiên tự chủ nên chưa
có đơn vị đi trước để rút kinh nghiệm và học tập.
Thứ ba, đơn vị ra quyết định tự chủ vào thời điểm có dịch Covid19 nên gần như không có bệnh nhân.
Nắm bắt được những khó khăn, công đoàn y tế Việt Nam đã hỗ trợ
cho đoàn viên, người lao động và sinh viên của Học viện Y học cổ
truyền Việt Nam và BV Tuệ Tĩnh khoảng 440 triệu đồng từ nguồn kinh
phí của Tổng LĐLĐ và của công đoàn y tế, nguồn huy động tài trợ...
Dù có sự hỗ trợ nhưng tình hình chưa cải thiện do BV vẫn phải tự
chủ trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, không có bệnh nhân và BV
chưa được kiện toàn đầy đủ về tổ chức, phương hướng hoạt động.
Tại cuộc họp vào tháng 11/2021, Học viện Y học cổ truyền đã đề
xuất xin tạm dừng loại hình là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường
xuyên sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường
xuyên.
Đồng thời, đơn vị này đề nghị Bộ Y tế có cơ chế hỗ trợ BV Tuệ
Tĩnh nguồn kinh phí để chi trả tiền lương cho viên chức, người lao động
nhằm ổn định tâm lý, đời sống, đồng thời tạo sự ổn định trong BV.
Tuy nhiên, các nhân viên y tế tại BV Tuệ Tĩnh cho biết tình trạng
nợ lương tiếp diễn và không được cải thiện trong suốt 2 tháng qua. Hơn
160 người vẫn chưa được trả đủ lương, dẫn đến việc nhiều người căng
băng rôn đòi lương vào chiều 11/1. C.BẢN
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Hơn 900 tỷ đồng từ bán vốn
nhà nước tại doanh nghiệp
Trong năm 2021, cứ 1 đồng
giá vốn, Tổng Công ty Đầu
tư và Kinh doanh vốn nhà
nước (SCIC) bán thu về
được 3 đồng, lãi 2 đồng. Chỉ
riêng bán vốn nhà nước, số
tiền chênh lệch đã lên tới
933 tỷ đồng.
Thông tin từ Hội nghị tổng kết hoạt
động sản xuất kinh doanh năm 2021,
triển khai kế hoạch năm 2022 của
SCIC, ông Đinh Việt Tùng, Phó Tổng
Giám đốc phụ trách SCIC cho biết,
năm 2021, trong bối cảnh kinh tế thế
giới, trong nước tiếp tục chịu ảnh
hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19,
hoạt động đầu tư kinh doanh vốn gặp
nhiều khó khăn, SCIC đã nỗ lực hoàn
thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Theo đó, doanh thu cả năm đến
31/12 ước đạt 7.213 tỷ đồng, bằng
111% kế hoạch. Trong đó: Doanh thu
cổ tức ước đạt 4.409 tỷ đồng, bằng
101% kế hoạch; doanh thu bán vốn
ước đạt 1.390 tỷ đồng, trong đó chênh
lệch bán vốn là 933 tỷ đồng, gấp 3 lần
kế hoạch; doanh thu tài chính ước đạt
1.404 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch.
Lợi nhuận sau thuế: ước đạt 8.563 tỷ
đồng, bằng 259% kế hoạch. Nộp ngân
sách nhà nước ước đạt 9.577 tỷ đồng.
Đến tháng 12/2021, danh mục của
SCIC có 145 DN với tổng vốn nhà
nước theo giá trị sổ sách là 46.542 tỷ
đồng, trên tổng số vốn điều lệ
là 147.649 tỷ đồng.

l SCIC thu về hơn 900 tỷ đồng từ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong một thời gian ngắn, SCIC đã
khẩn trương triển khai hoàn thành tiếp
nhận 10/14 DN theo Quyết định
908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ
tướng Chính phủ, với tổng vốn nhà
nước là 8.524 tỷ đồng trên tổng vốn
điều lệ là 13.548 tỷ đồng.
Chia sẻ về công tác bán vốn, lãnh
đạo SCIC cho biết, đến 31/12/2021,
SCIC đã thực hiện công bố thông tin
bán vốn tại 10 DN, trong đó đấu giá
thành công tại 06 DN. Doanh thu bán
vốn ghi nhận năm 2021 đạt 1.390 tỷ
đồng trên giá vốn 457 tỷ đồng, đạt
chênh lệch bán vốn 933 tỷ đồng. “Như
vậy, doanh thu và chênh lệch bán vốn
tương ứng đạt 169% và 297% so với
kế hoạch” - ông Tùng chia sẻ.
Ngoài ra, CTCP Xuất nhập khẩu An
Giang và Tổng Công ty Tư vấn xây
dựng thủy lợi Việt Nam đã bán thành
công trong tháng 12/2021, doanh thu
đạt hơn 362 tỷ đồng, nhà đầu tư hoàn

tất nộp tiền đầu tháng 01/2022.
Mảng đầu tư cũng là điểm sáng của
SCIC khi với vai trò nhà đầu tư của
Chính phủ, SCIC đã đầu tư 6.895 tỷ
đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại
Vietnam Airlines, chiếm tỷ lệ sở hữu
31%. Bên cạnh đó, trong năm 2021,
SCIC đã triển khai nghiên cứu một số
cơ hội đầu tư, như: dự án hợp tác với
Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas);
dự án xây dựng trụ sở của Tổng Công
ty và Chi nhánh miền Trung; Quỹ
khoa học công nghệ của SCIC tài trợ
cho hoạt động khoa học công nghệ cấp
quốc gia, cấp bộ và đầu tư trong lĩnh
vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Dự
án khu công nghiệp kỹ thuật cao Chân
Mây, cảng Cái Mép Hạ - Bà Rịa Vũng Tàu, Khu công nghiệp - Đô thị Dịch vụ tại thị xã Đông Triều, tỉnh
Quảng Ninh, dự án Thành lập quỹ đầu
tư với Mirae Asset, dự án đường cao
tốc khu vực phía Nam. MY MY

Vietcombank thực hiện thành công
“đa mục tiêu” trong năm 2021
Năm 2021, mặc dù tiếp tục
đối mặt với những diễn biến
bất thường của môi trường
kinh tế - xã hội, Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) đã nỗ lực phấn
đấu thực hiện thành công “đa
mục tiêu”: vừa phòng chống
dịch Covid-19 hiệu quả, đảm
bảo an toàn sức khỏe cho cán
bộ, duy trì hoạt động kinh
doanh liên tục; vừa chia sẻ khó
khăn với khách hàng và thực
hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu kế hoạch
Năm 2021, hầu hết các chỉ
tiêu hoạt động kinh doanh của Vietcombank đạt và vượt kế hoạch
ĐHĐCĐ và HĐQT giao, gồm
tăng trưởng và chuyển dịch cơ
cấu huy động vốn theo đúng định
hướng; Huy động vốn thị trường
I đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, tăng
9,5% so với năm 2020; Tỷ trọng
huy động vốn không kỳ hạn bình
quân đạt 32,2%, tăng 3,3 điểm %
so với năm 2020.
Đồng thời, Ngân hàng đẩy
mạnh tăng trưởng tín dụng từ đầu
năm; Chuyển dịch cơ cấu tín
dụng theo hướng an toàn, hiệu

l Vietcombank thực hiện vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh doanh.

quả; Kiểm soát và nâng cao chất
lượng tín dụng. Dư nợ tín dụng
đạt hơn 963 nghìn tỷ đồng, tăng
14,99% so với cuối năm 2020,
góp phần cung ứng nhu cầu vốn
cho nền kinh tế, đồng thời tuân
thủ giới hạn tăng trưởng tín dụng
theo quy định của Ngân hàng
Nhà nước (NHNN).
Vietcombank cũng kiểm soát
chặt chẽ chất lượng tín dụng với
các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ nhóm 2
ở mức 0,34%; Tỷ lệ nợ xấu ở
mức 0,63%; Trích lập đủ 100%
dự phòng cụ thể của dư nợ cơ cấu
theo Thông tư 03 (sớm trước 2
năm so với thời hạn quy định của
NHNN); Tỷ lệ quỹ dự phòng bao
nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất

hệ thống ngân hàng (424%).
Ngoài ra, các chỉ tiêu như
doanh số thanh toán và sử dụng
thẻ tăng 19,2% so với 2020;
Doanh số mua bán ngoại tệ tăng
13,2% so với năm 2020; Doanh số
thanh toán quốc tế - tài trợ thương
mại tăng 23,7% so với năm 2020,
chiếm 15,36% thị phần.
Lợi nhuận trước thuế đạt kế
hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ
đông giao trong năm 2021. Thu
hồi nợ ngoại bảng gần 2.900 tỷ
đồng, tăng 19,3% so với năm
2020; Chỉ số ROAA và ROAE
tăng cao so với 2020, đạt
mức 1,6% và 21%. Trong năm
2021, Vietcombank tiếp tục giữ
vững vị trí đầu ngành về nộp

Tăng cường bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng

B

ộ Công Thương vừa đăng tải Dự thảo sửa đổi Luật
Bảo vệ quyền lợi (BVQL) người tiêu dùng (NTD)
để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức có liên
quan (dự kiến nhận ý kiến đến tháng 3/2022). Trong
đó, có một số điểm mới đáng chú ý như “Tổ chức xã
hội đại diện NTD khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì
lợi ích công cộng không phải nộp tạm ứng án phí, tạm
ứng lệ phí Toà án”.
Theo giải thích của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ
NTD (Bộ Công Thương), quy định trên được xây
dựng trên cơ sở có tính tới các điều kiện khó khăn
trong hoạt động của các hội bảo vệ NTD tại Việt Nam
hiện nay; đồng thời, nhằm cụ thể hóa chính sách
khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia công
tác BVQL NTD. Vì vậy, bên cạnh việc NTD khởi kiện
vụ án dân sự để BVQL không phải nộp tạm ứng án
phí, tạm ứng lệ phí Tòa án thì Dự thảo Luật hiện đang
bổ sung thêm chủ thể mới là tổ chức xã hội.
Ngoài ra, một thay đổi đáng kể nữa là quy định về
tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về BVQL
NTD do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng.
Thực tế, trong quá trình khởi kiện, các tổ chức xã hội,
cụ thể là các hội BVQL NTD cần sử dụng nguồn lực
lớn để tham gia vụ kiện, bao gồm: con người, trình độ
chuyên môn, chi phí và thời gian. Nếu thắng kiện, các
hội sẽ có thể được bù đắp phần chi phí đã sử dụng
nhưng nếu thua kiện, hội sẽ chịu nhiều khoản chi phí,
bao gồm cả án phí, các chi phí phát sinh trong quá trình
khởi kiện, tiền bồi thường thiệt hại cho bên thắng kiện.
Chính vì rủi ro như vậy nên thực tế trong giai đoạn
2011-2020 vừa qua, chỉ có 1 vụ kiện được Hội BVQL
NTD khởi kiện theo quy định này (vụ kiện “ngộ độc
bánh mì” do Hội BVQL NTD tỉnh Bến Tre cùng nhiều
nguyên đơn khác thực hiện vào năm 2015).
Vì vậy, để khuyến khích các hội tham gia mạnh mẽ
vào việc BVQL NTD, cũng như tạo cơ chế để tăng
cường, hỗ trợ cho công tác bảo vệ NTD, dự thảo sửa
đổi quy định “trong trường hợp không xác định được
đối tượng thụ hưởng, tiền bồi thường thiệt hại trong vụ
án dân sự về BVQL NTD do tổ chức xã hội khởi kiện
vì lợi ích công cộng được sử dụng để phục vụ cho các
hoạt động chung vì quyền lợi NTD”. NHẬT THU

ngân sách nhà nước với số tiền
gần 11.000 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2021, Vietcombank đã tổ chức tiêm phủ vắc
xin Covid-19 nhanh và sớm cho
toàn thể cán bộ, nhân viên. Điều
chỉnh hiệu quả phương thức quản
trị, điều hành thích ứng trong điều
kiện khắc nghiệt; tổ chức làm
việc từ xa, làm việc theo ca để
đảm bảo duy trì hoạt động kinh
doanh liên tục, đảm bảo cung ứng
đầy đủ, kịp thời dịch vụ ngân
hàng, kể cả trong những thời
điểm giãn cách theo Chỉ thị 15 và
Chỉ thị 16; Đồng thời cải tiến
chính sách, số hoá quy trình, triển
khai kịp thời các giải pháp giao
dịch trực tuyến để hỗ trợ doanh
nghiệp, người dân trong bối cảnh
dịch bệnh.

7.100 tỷ đồng hỗ trợ khách
hàng thông qua giảm lãi suất
Đáng chú ý, trong năm 2021,
Vietcombank tiếp tục triển khai
đồng bộ các giải pháp hỗ trợ,
đồng hành cùng doanh nghiệp, cá
nhân và hộ gia đình chịu tác động
của dịch Covid-19 thông qua các
gói hỗ trợ lãi suất, giảm phí và
giảm lãi suất cho vay, tái cơ cấu
dư nợ hiện hữu.
Tổng dư nợ được hỗ trợ miễn
giảm lãi suất cho vay tại thời
điểm 31/12/2021 đạt gần
680.000 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi
hỗ trợ khách hàng do giảm lãi

suất năm 2021 đạt gần 7.100 tỷ
đồng (tăng hơn 2 lần so với hỗ trợ
trong năm 2020).
Tổng dư nợ khách hàng vay
vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 được cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là
khoảng 10.540 tỷ đồng (dư nợ
gốc 9.410 tỷ đồng và dư nợ lãi
1.130 tỷ đồng).
Tổng số tiền lãi lũy kế hỗ trợ
khách hàng năm 2020-2021 là
10.800 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong những ngày
cuối cùng của năm 2021, Vietcombank tiếp tục đồng hành, sẻ
chia và hỗ trợ khách hàng một
cách thiết thực thông qua việc
miễn toàn bộ phí chuyển tiền và
phí duy trì dịch vụ trên kênh ngân
hàng số VCB Digibank, mang
đến cho khách hàng sự thuận tiện
trong trải nghiệm, sử dụng các
dịch vụ ngân hàng số.
Bên cạnh đó, Vietcombank
tiếp tục thực hiện tốt công tác an
sinh xã hội, đặc biệt là các
chương trình an sinh xã hội phục
vụ phòng chống dịch Covid-19.
Vietcombank cam kết thực hiện
các chương trình an sinh xã hội
với tổng số tiền khoảng 723 tỷ
đồng, trong đó 246 tỷ đồng được
đóng góp trực tiếp từ người lao
động và quỹ phúc lợi; ủng hộ
phòng chống dịch bệnh Covid-19
số tiền 381 tỷ đồng. H.TƯƠI

NGƯỜI NỘP THUẾ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG PHẢI LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Tận dụng linh hoạt tất cả
các phương thức vận tải

THƯƠNG TRƯỜNG

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

Số 14 (8.458) Thứ Sáu 14/1/2022

kinhtebplvn@gmail.com

Xuất khẩu nông sản:

Việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bằng đường bộ đang gặp rất nhiều
khó khăn tại các cửa khẩu phía Bắc. Do vậy, các giải pháp trước mắt và lâu
dài là tận dụng linh hoạt tất cả các phương thức vận tải. Trong đó, sớm tăng
thị phần cho vận tải đường biển.

l Hàng hoá nông sản tắc ở đường bộ nhưng đường biển, đường sắt khó “cứu”.

Đường biển chưa thể đóng
vai trò chủ lực

Tại cuộc họp với Bộ GTVT,
Bộ Công Thương và các Hiệp
hội doanh nghiệp (DN) vận tải về
XK nông sản qua vận tải đường
biển chiều 12/1, Thứ trưởng Bộ
NN&PTNT Trần Thanh Nam
cho biết, mặc dù một số cửa khẩu
đã mở nhưng xuất khẩu (XK)
qua cửa khẩu biên giới phía Bắc
vẫn đang rất khó khăn nên đã chủ
trì cuộc họp này nhằm tìm cách
tháo gỡ khó khăn, hình thành cơ
chế, đa dạng hóa phương thức
vận chuyển. “Trong đó, tính tới
khả năng vận chuyển nông sản
bằng đường biển, không chỉ XK
sang Trung Quốc mà cả các nước
khác” - Thứ trưởng chia sẻ.
Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ
trưởng Bộ GTVT cho biết, việc
XK nông sản bằng đường bộ gặp
khó khăn, nghiên cứu các loại
hình vận tải khác để XK là cần
thiết. Tuy nhiên, Thứ trưởng
Sang cho rằng dòng hàng nông
sản, trong đó có thanh long đi
bằng đường sắt, đường biển có
nhiều điểm khác nhau so với

đường bộ.
Lãnh đạo Bộ GTVT phân
tích, hiện nay hàng nông sản đi
đường bộ chiếm 70%, đường
biển chỉ 30%. Thông quan ở các
cửa khẩu đường bộ thường dễ
hơn so với các thủ tục đường
biển, chi phí cũng rẻ hơn, do đó
chủ hàng có lợi hơn. Chưa kể,
việc đi đường bộ, các DN đã
quen lối, quen mối.
Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng
định, hiện nay cơ sở hạ tầng cảng
biển cơ bản đáp ứng được yêu
cầu xuất hàng đi nước ngoài,
nhưng với phương thức vận tải
hàng hóa bằng đường biển yêu
cầu chỉn chu hơn, nên phải có
thời gian để hình thành các tuyến.
Thực tế thời gian qua, các cảng
biển, hãng tàu đã nỗ lực gánh đỡ
một phần cho hàng ùn tắc biên
giới đường bộ nhưng không thể
gánh hết được do năng lực, thói
quen của các DN.
Do đó, theo Thứ trưởng,
trước mắt, cần thực hiện song
song XK cả đường bộ lẫn đường
biển. Ông cũng cho rằng, không
thể một lúc có thể thực hiện XK

Cần hơn 5.000 container lạnh cho thanh long

nông sản bằng đường biển với
khối lượng lớn, đáp ứng được
nhu cầu DN, mà cần xây dựng
chiến lược lâu dài để tương lai
tăng thị phần vận tải biển XK
nông sản. “Các hãng tàu, các
cảng đều sẵn sàng, nhưng cần có
sự làm việc một cách cụ thể giữa
DN và hãng tàu”, ông Sang nói.

Đường sắt chỉ nhận hàng
chính ngạch

Trong khi tại các khu vực cửa
khẩu đường bộ biên giới Lạng
Sơn đang có hàng nghìn xe nông
sản ùn ứ không thể xuất sang
Trung Quốc thì tại ga đường sắt
Quốc tế Đồng Đăng cũng ở gần
khu vực biên giới Trung Quốc,
việc XK diễn ra sôi động, hàng
hoá xếp kín toa xe với nhiều mặt
hàng khác nhau.
Theo ông Phạm Đức Khái,
Trưởng ga liên vận quốc tế Đồng
Đăng, việc XK qua ga này vẫn
diễn ra thuận lợi, thông suốt,
không xảy ra ùn ứ hay cản trở từ
nước bạn. Giải thích điều này, ông
Khái cho biết là do việc XK bằng
đường sắt qua ga Đồng Đăng đều
là XK chính ngạch, hàng hoá có

Ông Lê anh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), cho biết, diện tích trồng thanh
long cả nước tập trung chủ yếu ở 3 tỉnh Bình uận, Long An, Tiền Giang (diện tích và sản lượng của Bình uận
là 33.500ha và 694.5000 tấn/năm; Long An là 11.800ha và 316.000 tấn/năm; Tiền Giang là 9.600ha và 241.400
tấn/năm). eo ông Tùng, sản lượng thanh long thu hoạch lớn nhưng chủ yếu tập trung trong quý IV của năm
trước và quý I năm sau.
Do tình hình XK qua đường bộ gặp khó khăn, nhiều địa phương và DN đề nghị tìm hướng tháo gỡ để có thể XK
bằng đường biển qua Trung Quốc. Qua rà soát, Cục Trồng trọt cho biết, trong quý I/2022, 3 tỉnh Bình uận, Long
An, Tiền Giang có 226.000 tấn thanh long cần tiêu thụ. Trong đó, nhu cầu thanh long XK là 101.216 tấn; tương ứng
cần 5.087 container.
Riêng tháng 1, sản lượng thanh long của Bình uận là 60.000 tấn, cần XK 12.400 tấn, tương ứng cần 620 container. Long An có 20.000 tấn có nhu cầu XK, cần 1.000 container. Tiền Giang có 23.000 tấn, cần 1.592 container.
Đại diện Cục Trồng trọt cũng cho biết, bước đầu, một số DN đã thu mua thanh long không XK được sang Trung
Quốc phải quay đầu trở lại để chế biến, tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, lượng thu mua, chế biến, XK và tiêu thụ trong
nước còn nhỏ so với sản lượng hiện có...
Trong khi đó, theo các DN vận tải, DN có thể điều tàu, xếp chỗ nhưng không đáp ứng được container lạnh. Mặt
khác, do đặc trưng thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam: XK hàng sang Trung Quốc bằng container lạnh
nhưng ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng từ Trung Quốc về bằng container thường không có hệ thống làm lạnh. Do
đó, để có container lạnh đóng hàng XK đi Trung Quốc các tàu phải có thêm 1 lần chở container rỗng từ Trung
Quốc về khiến chi phí tăng lên, chưa kể rủi ro hàng sang Trung Quốc có được chấp nhận hay không…
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“Không có chuyện hàng xuất tiểu ngạch
tiêu chuẩn dễ hơn hàng xuất chính ngạch”
thứ trưởng Bộ nn&Ptnt trần thanh nam:

Tại cuộc họp, ứ trưởng Bộ
NN&PTNT Trần anh Nam cho biết,
hiện một số địa phương và DN đang
hiểu sai về thị trường Trung Quốc.
eo đó, nhiều người cho rằng, do
hàng hóa không đảm bảo chất lượng
mới XK tiểu ngạch. ứ trưởng khẳng
định đây là quan điểm không đúng.
“Chính ngạch hay tiểu ngạch chỉ là
hình thức vận chuyển. Tất cả hàng
hóa qua Trung Quốc đều phải đáp lThứ trưởng Bộ NN&PTNT
ứng các điều kiện theo quy định” - Trần Thanh Nam.
ứ trưởng nhấn mạnh.
eo ứ trưởng Trần anh Nam, vấn đề khó khăn hiện nay là do
chính sách kiểm soát dịch Covid-19 từ phía Trung Quốc. Mới đây, phía
Trung Quốc vừa thông báo tạm ngừng thông quan tại cửa khẩu Móng
Cái (Quảng Ninh) sau 2 ngày mở cửa do phát hiện có lô hàng nhiễm
virus SARS-CoV-2 dính trên bề mặt. “Đây là nhiễm trên bao bì sản
phẩm trong quá trình vận chuyển chứ không phải trên sản phẩm, do
vậy, DN cần hết sức lưu ý ở khâu bao bì và phương tiện vận chuyển hàng
hoá. Bởi chỉ cần phía bạn phát hiện ra virus SARS-CoV-2 thì phải ngừng
nhập khẩu 5 - 7 ngày để khử khuẩn...” - ứ trưởng lưu ý.
Giải thích rõ hơn về tiêu chuẩn nông sản xuất sang Trung Quốc, Cục
trưởng Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Bộ
NN&PTNT) Nguyễn Như Tiệp cho biết, quy định của Trung Quốc, hiện
yêu cầu kỹ thuật cho tất cả hàng nông sản, thủy sản của các nước nói
chung, trong đó có Việt Nam khi XK sang Trung Quốc là phải đáp ứng
3 điều kiện: ứ nhất là, từ những vùng được quản lý về dịch hại để
đảm bảo không có dịch hại. ứ hai là phải đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm. ứ ba là phải truy xuất được nguồn gốc.
“Chỉ những cơ sở có tên trong danh sách và từ vùng trồng được Trung
Quốc công nhận thì mới được XK sang Trung Quốc, được Trung Quốc cho
nhập khẩu vào. Hàng đi chính ngạch hay tiểu ngạch, đi đường biển hay đường
bộ đều phải đáp ứng những yêu cầu đấy, không có phân biệt gì khác
biệt cả” - ông Tiệp khẳng định.

xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, đảm
bảo các quy định từ phía Trung
Quốc. Trong khi đó, hàng hoá
nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu
đường bộ, khoảng 90% là hàng
tiểu ngạch, hàng chợ, do đó gặp
khó trong khâu XK chính ngạch.
Ngoài ra theo ông Khái, Trung
Quốc đang thực hiện rất nghiêm
các biện pháp chống dịch, trong
đó có việc siết chặt nhập khẩu
hàng trái cây tươi đi bằng container lạnh có xuất xứ từ Việt
Nam. Bởi trong môi trường lạnh,
virus sống lâu hơn và dễ bám tại
bao bì cũng như bám tại sản phẩm
nông sản. Do đó theo ông Khái,
dù hàng nông sản có xuất chính
ngạch thì đường sắt cũng khó
nhận vận chuyển mặt hàng này.
Ông Khái cho biết, hồi tháng
5/2021, ga đường sắt Đồng Đăng
từng xuất hàng trăm container
lạnh nông sản qua Trung Quốc,
chủ yếu là trái cây. Đây là hàng
chính ngạch, đáp ứng các tiêu
chuẩn về hàng hóa, mẫu mã, bao
bì. Tuy nhiên, hiện nay Trung
Quốc không nhận hàng hoá này
qua đường sắt nữa. Nhưng với các
mặt hàng nông sản khô của Việt
Nam như sắn lát, ớt khô... không
cần vận chuyển bằng container
lạnh và là XK chính ngạch hoàn
toàn có thể đi bằng đường sắt.

Cần hình thành tuyến
cố định

Theo đại diện Tổng Công ty
Hàng hải Việt Nam, để “giải cứu”
các DN vận tải có thể điều tàu,
thậm chí vận chuyển miễn phí
nhưng lâu dài cần hình thành
chuyến vận chuyển cố định để
DN chủ động có kế hoạch bố trí
phương tiện, nhân lực... Ông
Nguyễn Duy Minh - Tổng Thư ký

Hiệp hội Logistics Việt Nam cho
rằng, trước mắt cần sớm hình
thành những đầu mối thu gom
hàng nông sản, bởi khối lượng
vận chuyển của một tàu là rất lớn.
“Đây là cơ sở để thích ứng với
phương thức vận chuyển mới,
bước đầu để ra tuyến hàng hải ổn
định” - ông Minh khẳng định.
Theo Thứ trưởng Bộ GTVT
Nguyễn Xuân Sang, thời gian
qua, các hãng tàu đã không thể
gánh đỡ hết khối lượng hàng
XK quá lớn từ đường bộ
chuyển sang. Năng lực vận tải
của đường biển không thể nào
tăng công suất đột ngột. “Vấn
đề Covid-19 thì mới đây nhưng
chuyện nông sản ùn ứ thì diễn
ra từ lâu rồi. Do vậy, các giải
pháp trước mắt và lâu dài là tận
dụng linh hoạt tất cả các
phương thức vận tải. Trong đó,
sớm tăng thị phần cho vận tải
đường biển” - Thứ trưởng Bộ
GTVT đề nghị.
Theo Thứ trưởng Bộ
NN&PTNT Trần Thanh Nam,
trước mắt, Tổ công tác 970 của
Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp
cùng các DN, hiệp hội ngành
hàng tập hợp nhu cầu tiêu thụ,
vận chuyển bằng đường biển.
Ưu tiên tìm giải pháp để vận
chuyển thuận lợi nhất, chi phí
thấp nhất... Tuy nhiên, Thứ
trưởng Trần Thanh Nam đặt
vấn đề: Việt Nam là nước XK
nông sản lớn, Việt Nam có Hiệp
hội logistics nhưng chưa có 1
Hiệp hội hay 1 chi hội riêng về
logistics cho nông sản. “Vấn đề
này cần được xem xét thêm
thay vì phải thành lập thêm một
tổ công tác liên ngành” - Thứ
trưởng đề xuất.
T.Thanh - M.hữu
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VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG LÀM 4 NGƯỜI TỬ VONG
TẠI THANH HÓA:

Xác minh điều kiện an toàn
của xe ô tô và tổ chức
giao thông tại hiện trường

K

hoảng 20h30 phút ngày 12/1/2022, tại Km
3+500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành (địa phận
phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh
Hoá) xe ô tô BKS 36H-013.34 do Lê Hữu An (trú
phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn) điều khiển đã
tông vào xe máy BKS 36U2-0531 do anh Ng.Tr.Th.
(44 tuổi, trú phường Tĩnh Hải, thị xã) điều khiển chở
theo vợ là chị Ng.Th.Th. (34 tuổi), con gái Ng.Th.N.
(10 tuổi) và con trai Ng.Tr.Ng. (9 tuổi). Hậu quả vụ
tai nạn khiến cháu Ng. tử vong tại chỗ, vợ chồng
anh Th. và con gái tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND
tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt
tại hiện trường chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả, xác
minh nồng độ cồn của tài xế và tình trạng quá tải, điều
kiện an toàn kỹ thuật của ô tô.
Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông
Quốc gia đã có ý kiến đề nghị Ban An toàn giao thông
tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và
thị xã Nghi Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả vụ
việc, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và phòng
dịch Covid-19 trong quá trình khám nghiệm hiện
trường và điều tra vụ việc; xác minh nồng độ cồn của
lái xe tải vào xe máy; xác minh tình trạng quá tải và
điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ô tô và tổ chức giao
thông tại hiện trường trước khi xảy ra vụ việc; xác
minh tình hình thực hiện các quy định về kinh doanh
vận tải và trách nhiệm chủ xe ô tô/doanh nghiệp. Đồng
thời tổ chức thăm hỏi, động viên tới gia đình nạn nhân.
ĐỨC THỌ

THANH HÓA:

Cty Như Vũ bị cấm tham gia
đấu thầu vì không trung thực

T

PHÁP LUậT
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hông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết,
đầu tháng 1/2022, tỉnh Thanh Hóa đã ban
hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc cấm
Cty CP Xây dựng và du lịch Như Vũ tham gia hoạt
động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong
vòng 3 năm.
Cụ thể, cấm tham gia đối với các dự án đầu tư xây
dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban,
ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã, TP,
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Nguyên nhân do Cty CP Xây dựng và Du lịch Như
Vũ có địa chỉ tại 257 đường Ngô Quyền, phường
Trung Sơn, TP Sầm Sơn đã cố ý cung cấp thông tin
không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết
quả lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu.
Trước đó, ngày 25/11/2021, UBND TP Sầm Sơn
cũng đã ban hành Quyết định số 7385/QĐ-UBND
về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa
bàn TP đối với Cty này do đã có hành vi gian lận
trong đấu thầu.
Cty Như Vũ được biết đến là DN có tiếng chuyên
tham gia các gói thầu lớn trên địa bàn tỉnh.
Trước khi có động thái này, ngày 10/11/2020,
UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 4845/QĐUBND phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực
hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án khu dân cư
Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.
Dự án khu dân cư Đồng Xuân là dự án đầu tư sử
dụng đất, tổng diện tích 132.64m2. Trong đó diện tích
đất ở chia lô 40.471m2, đất tái định cư là 5.338m2, đất
nhà ở xã hội là 13.187m2, đất công cộng (nhà văn hóa)
là 983m2, còn lại là diện tích đất cây xanh. Tổng chi
phí thực hiện dự án hơn 589 tỷ đồng.
Ba nhà đầu tư trúng sơ tuyển là 3 liên danh nhà
thầu, đều có địa chỉ tại phường Bắc Sơn và Trung Sơn,
TP Sầm Sơn. Trong đó có liên danh Cty Như Vũ - Cty
CP Xây dựng & Du lịch Minh Thành - Cty CP Đầu tư
Phát triển Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam, tổng điểm năng
lực, kinh nghiệm là 98 điểm. C.BẢN
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SAU PHẢN ÁNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP CỦA BÁO PLVN:

Huyện Đức Trọng chỉ đạo
khẩn trương kiểm tra, xử lý
UBND huyện Đức Trọng
(Lâm Đồng) giao cơ quan
chuyên môn cùng chính
quyền địa phương khẩn
trương xử lý thông tin Báo
PLVN phản ánh về tình
trạng khai thác khoáng sản
trái phép trên địa bàn. Còn
lãnh đạo Công an huyện
khẳng định sẽ cương quyết
xử lý, không có vùng cấm,
không bao che.
Báo cáo kết quả trong
tháng 1/2022
Ngày 13/1, Báo PLVN có bài viết
phản ánh về tình trạng ngang nhiên
khai thác khoáng sản, quặng vàng
trái phép tại xã Đà Loan (huyện Đức
Trọng, tỉnh Lâm Đồng), cùng ngày,
UBND huyện có văn bản hoả tốc
giao các cơ quan chức năng khẩn
trương kiểm tra, xử lý kịp thời.
Cụ thể, Văn bản hoả tốc số
97/UBND-VP của UBND huyện
Đức Trọng do Phó Chủ tịch Lê
Nguyên Hoàng ký gửi Phòng TNMT; UBND xã Đà Loan nêu rõ:
“Ngày 13/1/2022, Báo PLVN có bài
viết: “Đức Trọng, Lâm Đồng: Dấu
hiệu ngang nhiên khai thác khoáng
sản, quặng vàng trái phép” phản ánh
tình trạng khai thác khoáng sản,
quặng vàng hoạt động rầm rộ ngay
giữa ban ngày, nằm cạnh khu dân cư
trên địa bàn xã Đà Loan…”.
Về vấn đề trên, UBND huyện
giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp
với UBND xã Đà Loan và các cơ
quan, đơn vị liên quan khẩn trương
kiểm tra thực tế, xác minh nội dung
phản ánh của Báo PLVN tại các khu
vực nêu trên; kịp thời lập đầy đủ hồ
sơ, thủ tục xử lý hoặc đề xuất cấp có

lMột số khu vực khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Đà Loan.

thẩm quyền xử lý những hành vi vi
phạm theo quy định; báo cáo UBND
huyện kết quả thực hiện trong tháng
1/2022 (tổng hợp đầy đủ hồ sơ liên
quan, kết quả chỉ đạo xử lý của các
cấp, ngành từ trước đến nay tại các
khu vực nêu trên).
Trao đổi với PV, ông Trần Văn
Hải, Chánh Văn phòng UBND huyện
Đức Trọng nói: Ngay sau khi có
thông tin Báo PLVN phản ánh, các

đơn vị chuyên môn đã tiếp thu, tham
mưu lãnh đạo huyện có chỉ đạo. Thời
gian qua, UBND huyện thường
xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm
trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
nhưng tình trạng vi phạm về khai
thác khoáng sản vẫn diễn ra ở một số
nơi. Sắp tới huyện sẽ tiếp tục nâng
cao công tác quản lý hoạt động khai
thác khoáng sản trên địa bàn.
Về phía chính quyền địa phương,

XÃ VẠN THẮNG, HUYỆN NÔNG CỐNG (THANH HÓA):

Cán bộ xã bị phản ánh “tự ý bán đất của dân”
Mảnh đất được gia đình sử
dụng ổn định, hợp pháp
trong nhiều năm liền nhưng
bỗng một ngày, gia đình
hàng xóm đổ đất, trồng cây.
Khi hỏi ra thì biết rằng mảnh
đất đã được cán bộ xã bán
từ 10 năm trước.
Người cho là của mình,
người cho là đã mua từ xã
Theo phản ánh của ông Đỗ Thanh
Bình (ngụ thôn Đông Tài, xã Vạn
Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh
Hóa), từ năm 1953 bố mẹ ông là cụ Đỗ
Xuân Khánh và cụ Lê Thị Hợi khai
hoang vỡ hóa gần 3.000m2 đất tại thôn
Đông Hoa (nay là thôn Đông Tài), nơi
gia đình 3 thế hệ đang sinh sống.
Khu đất nhà ông được thể hiện rõ
tại Bản số 299, thuộc thửa 143, tờ bản
đồ 02500896 xã Vạn Thắng. Năm
1986, Nhà nước điều chỉnh đường nên

QL45 đã cắt ngang đất của gia đình
ông, chia thành 2 mảnh tách biệt.
Ông Bình cho rằng, sự việc phức
tạp, gây mệt mỏi cho ông và các thành
viên của gia đình khi bất ngờ vào ngày
28/8/2020, gia đình ông Lê Bá Duy tự
ý cho người đổ đất san lấp trái phép
vào một mảnh đất của nhà ông.
“Tôi có hỏi anh Duy nguyên do và
đề nghị anh Duy dừng thực hiện thi
công trên đất của gia đình tôi. Nhưng
anh Duy cho biết anh đã mua mảnh đất
này của xã Vạn Thắng nên tiếp tục san
lấp”, ông Bình nói.
Theo ông Bình, ngay sau khi sự
việc xảy ra, ông đã có rất nhiều đơn từ
gửi UBND xã Vạn Thắng và UBND
huyện Nông Cống đề nghị có biện
pháp ngăn chặn hành vi nhưng hiện tại
ông chưa thấy chính quyền sở tại bảo
vệ quyền và lợi ích chính đáng của gia
đình ông.
Theo những tài liệu mà PV có
được, ngày 6/12/2021 UBND xã Vạn

Thắng ban hành Công văn 489/BCUBND gửi Chủ tịch UBND huyện
Nông Cống báo cáo sự việc. Theo đó,
về nguồn gốc đất, UBND xã Vạn
Thắng khẳng định nhà ông Bình hiện
có hai mảnh đất tách biệt đúng như
phản ánh.
Cụ thể, căn cứ hồ sơ địa chính xã
đang quản lý và thực trạng tại hiện
trường cũng như hồ sơ 299 (đo vẽ năm
1986) thì diện tích nhà ông Bình lúc đó
có ngõ đi ra đường 10 cũ và với vị trí
như hiện nay thì phần ngõ đi vào nhà
ông Bình bị chia tách thành 2 phần.
Đến năm 2000 Nhà nước đo vẽ lại
hồ sơ địa chính thì diện tích đất nhà
ông Bình ở về phía nam QL45, phần
ngõ trước đây đi từ đường 10 cũ vào
gia đình vẫn thể hiện trên bản đồ. Hiện
tại đất của ngõ đó còn nguyên.

Xã đề nghị huyện vào cuộc
Liên quan đến nội dung ông Duy
cho rằng ông chỉ xây dựng trên đất mà

- đờI SốNG
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Từ nguồn tin riêng, nhóm PV Báo PLVN có mặt tại xã Đà Loan để ghi nhận phản ánh “ngang nhiên khai
thác vàng trái phép”. Chỉ khoảng chưa đầy 60 phút di chuyển dọc theo đường nhựa liên xã, có điểm đứng ngay
lề đường, có điểm chỉ đi sâu vào vài trăm mét từ trục đường chính, chúng tôi ghi nhận ít nhất 4 điểm có dấu
hiệu khai thác khoáng sản, quặng vàng tự phát hoặc chưa được cấp phép.
Quan sát từ trên cao xuống, dễ dàng nhận thấy 3 khu vực khai thác khoáng sản nằm ngay sát khu dân cư,
chạy dọc sông Đạ Quyn đoạn chạy qua hai thôn Đà Giang, Đà Thuận. Các bãi đất bị máy móc đào xới nham
nhở, nhiều hố sâu với kênh đào chằng chịt; có nơi máy móc, lao động đang đào, đãi khoáng sản. 3 khu vực
này nằm dọc theo đường liên xã khoảng 3km, tổng diện tích ước tính khoảng 4-5 hecta.

ông Phan Đình Quý, Chủ tịch xã
Đà Loan cho biết đã kiểm tra, xác
định những khu vực diễn ra hoạt
động khai thác khoáng sản Báo
PLVN phản ánh. Theo lời ông
Quý, tất cả những khu vực trên
đều của người địa phương gồm
các ông Lê Tứ Quốc Trung; Đinh
Văn Vinh; Nguyễn Văn Vân và bà
Nguyễn Thị Kim Hồng. UBND
xã đều đã lập biên bản xử lý vi
phạm hành chính; lập hồ sơ đề
nghị UBND huyện xử lý về hành
vi huỷ hoại đất, làm biến dạng địa
hình. Vị chủ tịch xã thừa nhận
mặc dù đã đình chỉ hoạt động
nhưng các chủ đất vẫn tái phạm,
lợi dụng ban đêm để san gạt, đào
xới đất. Thời gian vừa qua do tập
trung chống dịch, lực lượng mỏng
nên các chủ đất lợi dụng sơ hở để
khai thác khoáng sản, tác động
vào đất. Trên địa bàn xã không có
tổ chức, cá nhân nào được cấp
phép khai thác khoáng sản.
Khi PV đặt câu hỏi với những
máy móc, hiện trạng tại hiện
trường thì các chủ đất có dấu hiệu
khai thác khoáng sản, quặng vàng
trái phép; hoạt động này diễn ra
ngay giữa ban ngày chứ không
phải đêm hôm, Chủ tịch xã Đà
Loan giải thích vào những thời
điểm lực lượng chức năng địa
phương đi kiểm tra, lập biên bản
thì chỉ ghi nhận máy múc chứ
không thấy các máy móc, thiết bị
phục vụ khai thác khoáng sản nên
chỉ xử lý về hành vi huỷ hoại đất,
làm biến dạng địa hình.

Kiên quyết xử lý, không có
vùng cấm
Cùng ngày 13/1, trao đổi với
PLVN, Thượng tá Lê Thái,
Trưởng Công an huyện Đức
ông mua của xã Vạn Thắng thì văn
bản của UBND xã Vạn Thắng cũng
xác nhận vào thời điểm năm 2009,
UBND xã có thu tiền của ông Duy
trên phần diện tích là đất ngõ đi vào
nhà ông Bình trước đây và phần đất
này chưa được cấp có thẩm quyền
cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
Vẫn theo văn bản trên, năm
2020, 2021, ông Duy có ý định xây
dựng nhà ở trên đất nhà cụ Thang
(mẹ vợ ông Duy) và đã đổ đất, xây
tường rào lên phần diện tích ngõ
trước đây đi vào nhà ông Bình.
UBND xã Vạn Thắng đã tiến hành
lập biên bản, đồng thời yêu cầu ông
Duy không được xây dựng công
trình trên đất, phá dỡ phần tường
rào đã xây dựng trên đất trước đây
là ngõ đi vào nhà ông Bình.
Trao đổi với PV, ông Lê Văn
Sang, Chủ tịch UBND xã Vạn
Thắng cho biết: “Năm 2009 xã có
thu tiền của ông Duy, lúc đó tôi
chưa làm và không nắm được gì
nhiều. Tôi chỉ biết xã thu tiền của
ông Duy và cũng không biết được
xã cho ông Duy thuê bao nhiêu m2

Trọng cho biết, lịch sử ở các xã
Vùng Loan gồm: Tà Hine, Ninh
Loan, Đạ Quyn, Đà Loan và Tà
Năng có hoạt động khai thác
vàng. Trước tình hình đó, thực
hiện chỉ đạo của Giám đốc
Công an tỉnh, lãnh đạo huyện
Đức Trọng, Công an huyện đã
quyết liệt chỉ đạo công an địa
phương triển khai kiểm tra, xử
lý hoạt động khai thác khoáng
sản trái phép.
Trong năm 2021, Công an
huyện đã tổ chức 16 đợt tuần tra,
truy quét, ngăn chặn tình trạng
khai thác khoáng sản trái phép tại
các xã Vùng Loan; trực tiếp phát
hiện, phá huỷ 9 chòi tạm, 6 hầm
của các công ty phục vụ thăm dò
khoáng sản, tịch thu nhiều tang
vật gồm: máy múc, máy nổ, máy
xay, máy dập, máy đục…
Gần đây, ngày 4/1/2022,
Công an huyện phối hợp với Ban
Quản lý rừng Tà Năng và tổ truy
quét khoáng sản 2 xã Tà Năng,
Đạ Quyn đã kiểm tra, phát hiện
tại khu vực đồi 72 (lâm phần do

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà
Năng quản lý và bảo vệ), phát
hiện một số tang vật như máy
phát điện, máy bơm nước và bàn
giao cho UBND xã tạm giữ để
xử lý.
Về công tác quản lý, phòng
ngừa, Công an huyện đã cử cán
bộ, chiến sĩ nắm tình hình, quản
lý và kiểm tra hoạt động của các
công ty trồng cỏ nuôi bò, san lấp
mặt bằng tại các xã Vùng Loan.
Trong 2 năm qua, lực lượng Công
an huyện nhiều lần phối hợp với
các phòng ban, chính quyền địa
phương kiểm tra các Công ty
Phượng Đỏ Đà Loan, Kim Sơn
Nam, Công ty CP Đá quý và
Vàng Lâm Đồng. Các lần kiểm
tra, những doanh nghiệp trên đều
đang tạm ngưng hoạt động khai
thác khoáng sản, hiện Công an
huyện và chính quyền địa phương
tiếp tục theo dõi, quản lý.
Đối với các cá nhân có xe
ben, máy múc, các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực san lấp,
cải tạo mặt bằng, lực lượng trinh
sát phụ trách địa bàn lập danh
sách, định kỳ mời làm việc,
tuyên truyền pháp luật và yêu
cầu viết cam kết không lợi dụng
việc thực hiện dự án để khai thác
khoáng sản trái phép.
Thượng tá Lê Thái nhấn
mạnh, quan điểm của Công an
huyện là cương quyết xử lý các vi
phạm về khai thác khoáng sản trái
phép, bất kỳ đó là ai và không có
chuyện bao che. Đối với những
khu vực Báo PLVN phản ánh,
ông Thái khẳng định sẽ “cương
quyết truy quét, không để tồn tại”.
MAI LONG BÁCH TÙNG

đất, thời hạn bao lâu và bao nhiêu
tiền. Giờ hóa đơn thì chỉ có người
mua đất là ông Duy nắm được”.
Về trách nhiệm, ông Sang cho
rằng, việc cho thuê đất là việc của
cán bộ thuộc nhiệm kỳ trước và nếu
có thì những người này phải chịu
trách nhiệm. Hiện tại xã đã có văn
bản gửi UBND huyện và đang đề
nghị cấp trên giải quyết. Thẩm
quyền của xã chỉ tổ chức hòa giải
giữa hai gia đình. HẢI THANH

Trao đổi với PV, ông Lê Văn
Sang, Chủ tịch UBND xã Vạn
Thắng cho biết: “Năm 2009 xã
có thu tiền của ông Duy, lúc đó
tôi chưa làm và không nắm
được gì nhiều. Tôi chỉ biết xã
thu tiền của ông Duy và cũng
không biết được xã cho ông Duy
thuê bao nhiêu m2 đất, thời hạn
bao lâu và bao nhiêu tiền. Giờ
hóa đơn thì chỉ có người mua
đất là ông Duy nắm được”.

lVăn bản chỉ đạo của UBND
huyện Đức Trọng.

lÔng Bình và mảnh đất bị cho rằng đã bị cán bộ xã bán từ nhiều năm trước.
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Điều tra bổ sung vụ 2 anh em “xử”
nhân viên trạm thu phí

C

hiều 12/1 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả hồ sơ vụ
hành hung nhân viên Trạm thu phí Ninh Xuân đối với 2
bị cáo Nguyễn Trường Ánh (SN 1996, trú thôn Phước Lâm,
xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Nguyễn Trường
Xuân (anh Ánh, SN 1986, trú thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân,
TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị truy tố về tội giết người cho
Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số
vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Ánh cho rằng Trạm BOT Ninh Xuân (thuộc
Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT 26 tại thôn Phước Lâm,
xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) hạ Barie thu phí
đường bộ làm nhiều xe ô tô kéo còi gây ồn ào khiến vợ mình
không nghỉ ngơi được. Khoảng 19h38’ ngày 24/8/2020, Ánh
đến trước khu vực nhà điều hành trạm BOT gặp ông Lê Ngọc
Chánh – ca trưởng giám sát ca trực trạm nói: Người ta không
mua thì xả cửa cho họ đi, chứ ồn ào ai chịu nổi, ông Chánh
không đồng ý, thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau bằng
tay giữa Ánh và ông Chánh. Lê Nguyên Phương, là bảo vệ
trạm BOT thấy vậy xông vào can ngăn. Xuân (anh ruột của
Ánh) đang đứng gần đó thấy vậy, nên xông đến cùng Ánh đánh
anh Phương và ông Chánh bằng tay. Trong lúc đánh nhau, Ánh
nhặt 1 cục đá (08x06x06)cm, cầm bằng tay phải xông vào
đánh 1 phát vào vùng đầu của ông Chánh làm ông Chánh ngã
xuống đất. Xuân và Ánh tiếp tục quay sang đánh anh Phương.
Ánh cầm cục đá bằng tay phải đánh 1 phát vào vùng đầu anh
Phương làm anh Phương ngã xuống đất, Ánh và Xuân tiếp tục
dùng chân đạp, đá vào vùng đầu, mặt của anh Phương. Sau đó,
cả hai bỏ đi. Sau khi bị đánh, anh Phương và ông Chánh được
đưa đi cấp cứu. Hậu quả, ông Chánh bị thương tật 14%, anh
Phương bị thương tật 2%. HOÀNG VĂN

Bị cáo Nguyễn Đức Chung
kháng cáo bản án trong vụ án thứ 3

H

ôm qua (13/1), luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho
ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội)
cho biết thân chủ của ông đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án
sơ thẩm vụ “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm
trọng, xảy ra tại Sở KH&ĐT cùng một số đơn vị liên quan”.
Trước đó, vào ngày 31/12/2021, TAND TP Hà Nội tuyên
phạt ông Nguyễn Đức Chung mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo còn
lại nhận từ 30 tháng tù đến cao nhất 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi
phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo bản án sơ thẩm, cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ
án cũng như kết quả thẩm tra công khai tại tòa, có đủ cơ sở kết
luận, bị cáo Nguyễn Đức Chung với vai trò là Chủ tịch UBND
TP Hà Nội đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa
năm 2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội trái quy định của pháp luật.
Việc đấu thầu trái quy định của pháp luật, nhẽ ra phải tổ
chức đấu thầu lại nhưng các bị cáo vẫn thực hiện đấu thầu.
Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng
xấu đến việc phát triển kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn
26 tỷ đồng.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Đức Chung không có quyền can
thiệp vào gói thầu, trừ khi phát hiện gói thầu có sai phạm. Việc
bị cáo 3 lần gọi điện cho bị cáo Nguyễn Văn Tứ (nguyên
Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở
KH&ĐT Hà Nội) can thiệp vào gói thầu là trái quy định.
Tại tòa, bị cáo Chung không thừa nhận có quan hệ thân
thiết với Bùi Quang Huy, chỉ thừa nhận nhờ ông chủ Nhật
Cường đưa quà tết. Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo Tứ khai,
Bùi Quang Huy có quan hệ mật thiết với UBND TP Hà Nội.
Trong quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, bị cáo Nguyễn
Đức Chung đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài liệu của nhà
nước, thể hiện việc bị cáo có mối quan hệ mật thiết với Bùi
Quang Huy.
Lợi dụng việc đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà
Nội, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã 3 lần gọi điện cho Giám
đốc Sở KH&ĐT Hà Nội đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số
hóa năm 2016, trái quy định.
Sau đó, bị cáo Chung yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội phải lựa
chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích
hợp với hệ thống dùng chung của TP; Chỉ đạo Sở trao đổi, làm
việc với Công ty Nhật Cường Software để thực hiện thí điểm số
hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trước khi tiếp tục thực hiện gói
thầu số hóa năm 2016.
Ngoài việc kháng cáo trong vụ án thứ 3 trên đây, bị cáo
Nguyễn Đức Chung còn đang kháng cáo, kêu oan trong vụ mua
chế phẩm Redoxy-3C làm sạch nước sông (bị tuyên 8 năm tù).
HỒNG MÂY
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Những điểm cần lưu ý
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Việt Nam đẩy mạnh
cuộc chiến chống quấy rối
tình dục

T

l Ảnh minh họa.

Trong chương trình Tư vấn
tuyển sinh mới đây, đại diện
Đại học Quốc gia Hà Nội đã
giải đáp nhiều vấn đề về kỳ
thi đánh giá năng lực năm
2022. Hiện đã có gần 50
trường đại học đăng ký lấy
kết quả từ kỳ thi này để xét
tuyển đại học.
Không nên đăng ký thi “giữ chỗ”
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám
đốc Trung tâm Khảo thí Đại học quốc
gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết, năm
2022, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
sẽ công bố lịch thi và địa điểm thi cả
năm để thí sinh sắp xếp thời gian phù
hợp với kế hoạch cá nhân. Việc đăng
ký dự thi đánh giá năng lực (ĐGNL;
gọi tắt là HSA) thực hiện trực tuyến
giống
năm
2021
tại
http://khaothi.vnu.edu.vn/.
Cổng đăng ký trực tuyến tiếp tục
được nâng cấp về đường truyền, tải
trọng phục vụ thí sinh đăng ký và nộp
lệ phí. Các đợt đăng ký sẽ mở dần dần
để thí sinh yên tâm đăng ký theo lịch
trình kết thúc chương trình trung học
phổ thông. Trung tâm Khảo thí không
giới hạn số lần dự thi nhưng 2 đợt thi
liền kề của thí sinh cách nhau tối thiểu
28 ngày.
Các em không nhất thiết đăng ký
một lần cho nhiều đợt (đã mở) vì sẽ
phải đóng nhiều lệ phí (300.000
đồng/lượt), trong khi các đợt thi có thể
bị điều chỉnh do dịch bệnh Covid-19.
Trung tâm Khảo thí không khuyến
khích thí sinh đăng ký nhiều đợt thi
trong năm vì điểm thi giữa các đợt thi
của thí sinh hầu như không thay đổi.
Ngược lại, tâm lý đăng ký đợt đầu để
“thi thử” sẽ tạo tâm lý chuẩn bị không
tốt cho chính thí sinh dự thi.
Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:
điểm học tập của 5 học kỳ (lớp 10, 11
và học kỳ 1 lớp 12), căn cước công
dân, ảnh chân dung trước khi đăng ký.
Khi thí sinh hoàn thành các thủ tục
đăng ký và chọn đợt thi phù hợp sẽ
phải nộp lệ phí trực tuyến trong 96 giờ
kể từ khi hoàn thành việc đăng ký.
Thầy Thảo nhấn mạnh, việc thí sinh
nên chuẩn bị thật tốt cho một lần thi,
tránh gây lãng phí bởi thực tế: “Chúng

tôi cũng đã thống kê và nhận thấy một
số thí sinh thi lại lần thứ 2 hay 3 thì
điểm bài thi ĐGNL của thí sinh đều
không thay đổi đáng kể so với lần đầu,
vì bài thi ĐGNL không phải là bài
kiểm tra kiến thức đơn thuần mà là
ĐGNL người học sau khi tốt nghiệp
chương trình THPT theo những nhóm
năng lực xác định”.

Kết quả thi có xét tuyển đại học
được không?
Trước những thắc mắc của thí sinh
ĐHQGHN tổ chức nhiều đợt thi tại các
địa điểm khác nhau, kết quả thi tại các
tỉnh, thành có thể dùng để xét tuyển vào
ĐHQGHN và các trường ĐH phía Bắc
hoặc phía Nam được không, GS.TS
Nguyễn Tiến Thảo cho biết: “Chúng tôi
cần nhấn mạnh rằng kỳ thi ĐGNL
(HSA) của ĐHQGHN là kỳ thi chuẩn
hóa. Dù tổ chức ở bất kỳ nơi nào thì đều
phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt
đã được chuẩn hóa. Cấu trúc đề thi, mức
độ khó dễ của từng đề thi được cân bằng
giữa các thí sinh, giữa các ca thi, giữa
các đợt thi và giữa các địa điểm tổ chức
thi. Dù thí sinh tham dự kỳ thi tại bất cứ
nơi nào do ĐHQGHN tổ chức đều có
giá trị như nhau.
Việc thi và xét tuyển đại học là tách
biệt nhau hoàn toàn. Thí sinh phải xem
xét trường đại học bạn dự kiến sẽ theo
học có xét tuyển bằng kết quả thi
ĐGNL hay không? Nếu như trường đó
sử dụng kết quả thi ĐGNL như là
phương thức xét tuyển thì bạn có thể
yên tâm đăng ký dự thi và tham gia kỳ
thi ở bất kỳ địa điểm nào phù hợp nhất
với bạn để đạt kết quả cao nhất có thể”.
Nhiều thí sinh lo lắng học lệch do
các em đã định hướng khối thi, GS.TS
Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, thực tế

cho thấy hầu hết các thí sinh lớp 12
hiện nay đã phần nào định hướng theo
khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã
hội. Đồng thời, bạn nên tham khảo đề
thi năm trước, làm bài tham khảo để
nắm bắt cách ra đề.
Trung tâm Khảo thí đã liên hệ với
17 trường đại học để đặt địa điểm thi
phục vụ các đợt thi năm 2022. Trong
bối cảnh tự chủ tuyển sinh, các trường
đại học sẽ sử dụng các phương thức
khác nhau để nâng cao chất lượng đầu
vào. Do đó, mỗi trường sẽ có những
hình thức khác nhau để xét tuyển và
được công bố chi tiết trong Đề án tuyển
sinh 2022. Thí sinh cần tham khảo Đề
án tuyển sinh các trường dự định xét
tuyển vào trước khi đăng ký dự thi
ĐGNL hay kỳ thi tốt nghiệp 2022.
Hiện đã có gần 50 đại học, trường
đại học thành viên, các khoa trực thuộc
của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học
Huế, Đại học Thái Nguyên…; các
trường Đại học Ngoại Thương, Kinh tế
Quốc dân, Thương Mại, Công nghệ
Giao thông Vận tải, Kỹ thuật Y Dược,
Tài nguyên Môi trường, Sư phạm Kỹ
thuật Hưng Yên, Kinh tế - Kỹ thuật
Công nghiệp, Vinh, Tân Trào,
Phenikaa, Hồng Đức, Học viện Tòa án,
Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Lao động - Xã
hội, Sư phạm Hà Nội 2, Thủ đô, Hùng
Vương, Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Học
viện Ngân hàng, Nông - Lâm Bắc
Giang, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định,
Công nghiệp Việt Trì, Điện lực, Công
nghiệp Hà Nội, Thủy Lợi, Thăng
Long, Tây Bắc, Hàng Hải, Lâm
Nghiệp, Học viện Chính sách… chính
thức liên hệ với ĐHQGHN đăng ký sử
dụng kết quả bài thi ĐGNL để xét
tuyển đại học năm 2022. UYÊN NA

Không nên luyện thi tại các trung tâm
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo khuyến cáo thí sinh và phụ huynh: “Nhân đây
chúng tôi cũng thông tin thêm là ngay sau khi ĐHQGHN tuyên bố sử dụng kết
quả thi ĐGNL để xét tuyển đại học, một số trung tâm, lớp luyện thi đã mở ra
và quảng bá thu hút thí sinh ôn luyện. Tôi đã nhiều lần nhắc lại, việc ôn luyện
tại các trung tâm không mang lại kết quả gì cho thí sinh.
Qua phản ánh của thí sinh trên các diễn đàn, mạng xã hội đều cho thấy chính
bản thân các thí sinh cũng có lời khuyên không nên ôn luyện tại các trung tâm.
Những bạn đạt điểm thi ĐGNL cao nhất năm 2021 đều là những thí sinh tự học.
Các bạn đó cũng đã có nhiều bài viết chia sẻ trên mạng xã hội và các diễn đàn học
thuật về bài thi ĐGNL về kinh nghiệm tự học, chuẩn bị tâm lý vững vàng trước ngày
thi. Năm trước thí sinh thủ khoa vào trường là 122/150 điểm”…

ừ đầu năm 2022, theo quy định tại Nghị định
144/2021/NĐ-CP vừa ban hành về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an
toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội... mức xử phạt
với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục đã được tăng
mạnh. Trước đây, người có hành vi sàm sỡ hay cử chỉ,
lời nói trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của
người khác chỉ bị áp dụng mức phạt tiền từ 100.000
- 300.000 đồng theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định
167/2013. Nhưng theo quy định mới tại Nghị định
144/2021, người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục
người khác sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng.
Việt Nam đẩy mạnh cuộc chiến chống quấy rối
tình dục tại nơi làm việc là nhận định của Tổ chức
Lao động quốc tế (ILO) về vấn đề này. Hiện Bộ Quy
tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi
làm việc đang được cập nhật, đồng thời, một cuốn sổ
tay hướng dẫn cũng đang trong quá trình xây dựng
mới để giúp người sử dụng lao động giải quyết hành
vi này. Bộ LĐ-TB&XH là cơ quan chủ trì việc xây
dựng hai cuốn tài liệu với sự tham gia của VCCI và
Tổng LĐLĐ Việt Nam; ILO, Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Đức (GIZ) và Tổ chức Fair Wear cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật trong quá trình soạn thảo hai tài liệu này.
Vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc lần đầu
tiên được quy định trong pháp luật trong Bộ luật Lao
động 2012 nhưng không đưa ra định nghĩa và hướng
dẫn về cách thức giải quyết vấn đề này. Trong bối
cảnh đó, ILO tại Việt Nam đã hỗ trợ các đối tác ba
bên xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục
đầu tiên vào năm 2015 nhằm thu hẹp khoảng trống
về pháp lý.
“Người sử dụng lao động đóng vai trò then chốt
trong việc xây dựng và duy trì một môi trường làm
việc không có quấy rối tình dục,” ông Nguyễn Văn
Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TB&XH
nhận định.
Ông Nguyễn Ngọc Triệu, cán bộ chương trình cấp
cao của ILO Việt Nam, cho biết việc xây dựng Bộ
Quy tắc ứng xử và sổ tay hướng dẫn là “một nỗ lực
quan trọng” đưa Việt Nam tiến gần hơn với các tiêu
chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt là Công ước mới số
190 của ILO về chấm dứt bạo lực và quấy rối trong
thế giới việc làm. Dự kiến Bộ Quy tắc ứng xử cập
nhật sẽ được đưa vào sử dụng trong nửa đầu năm
2022 và sổ tay hướng dẫn sẽ được hoàn thiện ngay
sau đó. X.HOA

Lần đầu tổ chức thi “Học sinh
với an toàn thông tin”

S

áng 13/1 tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin
Việt Nam (VNISA) chính thức phát động cuộc thi
trực tuyến “Học sinh với an toàn thông tin 2022” dành
cho học sinh phổ thông cơ sở trên toàn quốc.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi về
an toàn thông tin mạng dành riêng cho đối tượng là
trẻ em. Nội dung đề thi là kiến thức phổ thông liên
quan tới an toàn thông tin và bảo vệ trẻ em trên không
gian mạng theo 8 chủ đề: Giáo dục về đạo đức, pháp
luật; Kiến thức về tin học và an toàn thông tin; Bảo
vệ thông tin cá nhân của trẻ em và phòng chống nội
dung xấu trên mạng; Phòng tránh các tương tác có hại
trên mạng; Phòng tránh nguy cơ có hại trong quảng
cáo và tiêu dùng trên mạng; Phòng chống nguy cơ
mất an toàn mạng; Bảo vệ trẻ em trong sử dụng mạng
xã hội và Sử dụng thiết bị di động an toàn.
Cuộc thi được sự ủng hộ, bảo trợ của Bộ Thông
tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội, đồng hành trực tiếp là
Cục An toàn thông tin, Vụ Giáo dục chính trị Công
tác học sinh, sinh viên và Cục Trẻ em.
Ban Tổ chức cho biết sẽ mở hệ thống thi thử từ
16/02. Thời gian thi chính thức dự kiến từ 03/03 24/03/2022. Lễ Tổng kết, trao giải dự kiến đầu tháng
04/2022. Thông tin của cuộc thi đã được đăng tải trên
website chính thức của cuộc thi http://childsafe.vn.
BẢO YẾN

Không ai có quyền
cấm cha mẹ gặp con
GIA ĐÌNH

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

Nỗi bất hạnh của người mẹ

Trong sự việc bé gái 8 tuổi
V.A ở Bình Thạnh bị người tình
của bố ngược đãi, hành hạ đến
chết, một thông tin khiến nhiều
người thêm bất bình là việc mẹ
của cháu bé bị chồng cũ và
người tình cấm gặp con suốt
hơn 1 năm trời.
Theo lời kể từ người thân và
bạn bè của mẹ bé V.A, từ khi hai
vợ chồng ly hôn, người mẹ đã bị
ngăn cản không cho gặp con.
Nhiều lần nhắn tin xin chồng cũ
cho gặp con, người mẹ nhận lại
những tin nhắn yêu cầu phải liên
hệ với người tình của chồng cũ,
vì người này sẽ “quản lý” việc
người mẹ có được gặp lại con
hay không. Mẹ bé gái đến sân
chung cư, đến trường tìm con
nhưng chỉ được gặp đôi chút.
Đặc biệt, từ thời điểm dịch bệnh
bùng phát năm 2020, lấy cớ này,
cả cha bé gái và người “dì ghẻ”
đều ra sức cấm cản người mẹ
thăm con. Không chỉ thế, cha bé
gái còn chặn tài khoản mẹ bé trên
nhiều ứng dụng thông tin như
Facebook, Zalo khiến mẹ bé
không biết tin tức về con mình,
phải tìm hiểu, dò la khắp nơi.
Chính việc người mẹ bị cấm cản
không cho gặp con, không biết
tin tức gì về con đã khiến chị
không kịp thời nhận ra điều bất
thường từ phía con trẻ, không có
khả năng “cứu” con mình khỏi sự
hành hạ tàn nhẫn của người sắp
thành “kế mẫu”.
Tình cảnh của mẹ bé V.A
không hiếm xảy ra giữa các cặp
vợ chồng đã ly hôn. Điển hình
như chuyện của nữ ca sĩ Nhật
Kim Anh. Theo thông tin từ ca sĩ
này, sau khi ly hôn, hai bên đồng
thuận người chồng nuôi con trai.
Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ gặp
nhiều khó khăn khi muốn đến

Mặc dù pháp luật có quy định rõ ràng nhưng nhiều trường hợp vẫn bị ngăn cản
không cho thăm nom con sau khi gia đình tan vỡ. Từ đó, bi kịch đã xảy ra cho
cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

l Nhiều bi kịch xảy ra từ việc ngăn cấm cha, mẹ thăm nom con. (Ảnh minh họa)

thăm, chăm sóc con mình. Ngày
16/7/2019, Nhật Kim Anh đã có
đơn khởi kiện gửi TAND quận
Ninh Kiều, Cần Thơ yêu cầu thay
đổi người trực tiếp nuôi con với
lý do chồng cũ và gia đình ngăn
cản quyền thăm nom, chăm sóc
giáo dục con chung của hai
người. Vụ kiện đến nay vẫn chưa
có hồi kết.

Những bi kịch từ sự
ngăn cấm

Điều 82, Điều 83 Luật Hôn
nhân và Gia đình 2014 quy định
về quyền và nghĩa vụ của cha,
mẹ sau đối với con sau khi ly

hôn, trong đó có nội dung “Cha,
mẹ trực tiếp nuôi con cùng các
thành viên gia đình không được
cản trở người không trực tiếp
nuôi con trong việc thăm nom,
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục
con”. Tuy nhiên, trên thực tế,
chuyện bên nuôi con cấm cản
không cho đối phương gặp con là
không hề hiếm.
Như trường hợp chị Lê Tuyết
H., sinh năm 1986, quê Đồng Nai,
sống tại TP HCM cho biết, chị lấy
chồng năm 2012, sinh được 3 con,
hai gái 1 trai. Năm 2018, do anh
có tính vũ phu, hay chửi bới vợ
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Lên tiếng khi phát hiện trẻ bị bạo hành:
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Không chỉ lương tri mà còn là
trách nhiệm pháp lý

gười Việt từ xưa đến nay khi dạy
con trẻ trong gia đình thường lấy
câu “Thương cho roi cho vọt”
làm đầu. Thế nên, những hành vi đánh trẻ
đều được bao biện bằng quan niệm này và
bạo lực trẻ em thường xảy ra trong gia
đình, thủ phạm là người thân, người quen,
người bảo trợ trẻ và rất khó được phát
hiện hoặc coi là “chuyện riêng” của mỗi
gia đình. Nhưng cũng cần biết rằng hầu
hết đòn roi đánh con đều xuất phát từ sự
giận dữ chứ không thể nguỵ biện là
“thương”. Đây cũng là nhận định của nhà
xã hội học PGS.TS Trần Hòa Bình.
Từ ngày 1/1/2022, Nghị định
130/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu
lực quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và
trẻ em. Nghị định đưa ra chế tài xử phạt
đối với các hành vi vi phạm như cha, mẹ,
người chăm sóc trẻ em thực hiện không
đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình
trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;
bạo hành, xé sách vở của trẻ, doạ nạt trẻ

bằng âm thanh, hình ảnh; rủ rê, ép buộc
trẻ đi ăn xin...
Đặc biệt, Nghị định có một nội dung
quan trọng mà các quốc gia đều thực hiện
là tố cáo bắt buộc liên quan đến hành vi
xâm hại, bạo hành trẻ em. Nói về hai chữ
“tố cáo” được quy định trong Nghị
định, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng
Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH nêu quan
điểm riêng đối với trẻ con, với bất kỳ
hành vi nào, kể cả nghi ngờ, hay thành
viên trong gia đình đều phải tố cáo như
bố đánh con thì bà phải tố cáo, hàng
xóm nghi ngờ cũng phải tố cáo.
Điểm này khác với tố cáo đối tượng
khác, nếu tố cáo không đúng sự thật thì
người tố cáo bị xử lý. Nhưng với các vụ
việc liên quan đến trẻ em thì chỉ cần nghi
ngờ là phải tố cáo, còn có đúng xâm hại,
bạo hành trẻ em hay không, phân định
mức độ nguy hiểm là thuộc về cơ quan
chức năng. Sau khi xem xét, nếu có kết
luận không phải bạo hành thì người
thông báo, tố cáo không mắc quy định

nặng lời, đánh đập vợ, chị làm
đơn xin ly hôn, anh không đồng ý
và dọa sẽ tước quyền nuôi con của
chị. Vì cuộc sống quá đau khổ, chị
vẫn quyết tâm ly hôn, hai con gái
chị nuôi, con trai là “cháu đích
tôn” của gia đình bên nội do cha
cháu nuôi. Nhưng sau khi ly hôn,
chị bị cấm tuyệt đối không cho
gặp con. Có lần, chồng cũ còn
chửi mắng chị ngay trước cổng
trường con học khi bắt gặp chị đến
thăm con. Mới đây nhất, bé trai
thấy mẹ đã tỏ ý khó chịu, đuổi mẹ
đi vì bé nghe cha nói toàn những
điều không hay về mẹ.

cung cấp thông tin sai sự thật.
Cũng theo Cục trưởng Cục Trẻ em, vì
trẻ không có khả năng tự bảo vệ được nên
mọi nghi ngờ cần được phát hiện ngay
nhưng từ trước đến nay, bố đánh con thì
vợ khó có thể tố cáo; con trai, con dâu
đánh cháu, ông bà cũng khó tố cáo vì
không có quy định bắt buộc. Do đó, Nghị
định 130 ra đời sẽ chấm dứt sự không tố
cáo, che giấu này. “Nghị định 130 là sự
tiến bộ của pháp luật, là công cụ pháp lý
rất quan trọng trong bảo vệ trẻ em. Đặc
biệt, không chỉ đưa vào quy định tố cáo
bắt buộc mà hành vi không tố cáo, ngăn
cản, che giấu cũng bị xử lý. Nếu người tiếp
nhận không can thiệp kịp thời, chậm trễ
xử lý thì bị xử phạt nặng hơn người không
tố cáo”, ông Nam nhấn mạnh.
Thực tế hiện nay cho thấy, trách
nhiệm công dân trong việc tố cáo bạo lực
gia đình trong cộng đồng còn yếu dù các
quy định pháp luật hiện hành đã có đủ các
công cụ, phương tiện để tiếp nhận. Có
nhiều cơ chế, công cụ sẵn sàng tiếp nhận
thông tin, các kỹ năng phòng chống xâm
hại trẻ em cũng được tuyên truyền rất
nhiều nhưng người dân dường như ít quan
tâm. Không thể nói không biết về Tổng đài
bảo vệ trẻ em 111 vì đường dây được tuyên
truyền trên các phương tiện truyền thông,
riêng tại TP HCM có hơn 3.000 điểm
trường tiểu học, THCS và hơn 2.000 điểm
trường tại Hà Nội có dán pano về Đường
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Có không ít trường hợp, từ
những vụ cấm cản không cho
gặp con đã dẫn đến những hậu
quả hết sức thương tâm. Có
trường hợp mâu thuẫn đến mức
vợ sát hại chồng, có trường hợp
chồng sát hại vợ. Hay như sự
việc từng gây nhói lòng cách đây
nhiều năm, anh Hiếu ở TP HCM
thường xuyên mâu thuẫn với gia
đình vợ cũ khi đến thăm con.
Anh quay video và đăng clip
hành trình gặp con gian khổ lên
mạng. Sau lần đó, anh đến thăm
con thì xảy ra xô xát với em vợ
và bị em vợ đâm thiệt mạng.
Theo Luật sư Huỳnh Phước
Hiệp, Đoàn LS TP HCM, pháp
luật đã quy định rất rõ ràng và
không ai có quyền ngăn cản cha,
mẹ đến thăm nom, chăm sóc con
cái. Trên thực tế, trường hợp bị
cấm cản, thậm chí xảy ra hậu quả
đau lòng vẫn diễn ra. Đứng trước
việc bị ngăn cấm không cho gặp
con, người cha, người mẹ có thể
khởi kiện dân sự hành vi cấm cản
ấy. Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh,
có nhiều trường hợp thực tế mà
pháp luật cũng khó lòng điều
chỉnh, can thiệp.
Chính vì thế, điều quan trọng
vẫn là sự tự giác của những
người trong cuộc. Các bậc cha
mẹ cần có hành xử bao dung và
văn minh hơn, nếu không vì nhau
thì cũng là vì con. Bởi đứa trẻ
trong những gia đình tan vỡ đã
thiệt thòi, lại bị vắng bặt hẳn tình
thương của một bên chỉ vì sự ích
kỉ của người lớn, sự thiệt thòi
càng nhân lên. Chưa kể, nếu cha
mẹ hành xử với nhau kiểu ghét
bỏ, thù hận, thậm chí chửi bởi, sát
hại lẫn nhau chỉ vì cấm cản
không cho gặp con thì tổn thương
tinh thần của trẻ sẽ bị khoét sâu
đến chừng nào... Ngọc Mai

dây 111 tại cổng trường.
Thế nên, phía sau mỗi vụ việc, vụ án
liên quan đến trẻ em đều tác động đến
thẳm sâu trong lương tri của mỗi người
trong cộng đồng. Như quan điểm của bà
Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về
Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên
(CSAGA): “Tôi nghĩ rất nhiều người
trong chúng ta, bên cạnh sự bức xúc, xót
xa thì đã tự vấn lương tâm, rằng mình đã
từng thờ ơ khi thấy những dấu hiệu trẻ em
gặp hiểm nguy mà mình từng gặp chưa.
Bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người yếu thế
không chỉ trước nạn bạo hành mà còn là
hành động của chúng ta vì một môi trường
an toàn. Đó là việc trẻ em được giáo dục
đầy đủ về quyền và cách ứng phó. Tổng
đài 111 quảng cáo ở mọi nơi, nhưng làm
sao để các em biết được thế nào là bị bạo
hành để cầu cứu? Đó còn là kiến thức tiền
hôn nhân để nam, nữ trước khi kết hôn
biết trước các tình huống để xử lý, kể cả
xử lý về ly hôn. Đó là việc đối diện và xử
lý những tổn thương của chính mình, cơn
tức giận cuồng nộ của chính mình. Đó là
việc nhận diện và dám tố cáo khi thấy các
dấu hiệu có thể trẻ em hay người lớn bị
bạo hành. Đó là việc cần có các hướng
dẫn cụ thể cho bảo vệ các toà chung cư,
các trưởng thôn, khái niệm về bạo hành
gia đình và các cách hỗ trợ…”.
X.Hoa
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NGHỆ AN:

Tập trung mọi nguồn lực thực hiện
hiệu quả công tác BHXH, BHYT
Năm 2021, trong bối
cảnh gặp nhiều khó
khăn do ảnh hưởng nặng
nề của đại dịch Covid19, thiên tai nhưng công
tác thực hiện chính sách
bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế trên địa bàn
tỉnh Nghệ An đã đạt
được những kết quả
đáng ghi nhận, góp phần
quan trọng vào việc phát
triển kinh tế và đảm bảo
an sinh xã hội.
Nỗ lực đảm bảo quyền lợi
cho người dân và
doanh nghiệp
Báo cáo tại Hội nghị triển khai
công tác bảo hiểm xã hội
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)
năm 2022 do UBND tỉnh Nghệ
An tổ chức, ông Hoàng Văn
Minh. Giám đốc BHXH tỉnh
Nghệ An cho biết: Tính đến hết
tháng 12/2021, toàn tỉnh có
2.917.035 người tham gia
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN). Tỷ lệ bao phủ
BHYT đạt 91% dân số (hoàn
thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội
của tỉnh). Số người tham gia
BHXH là 358.528 người (đạt tỷ
lệ bao phủ là 19,28%; vượt chỉ
tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh
(18,09%) là 1,1%).
Trong năm, toàn tỉnh giải

CHÍNH SÁCH MớI
Chính phủ ban hành
theo Nghị định số
03/2022/NĐ-CP quy
định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh
vực phòng, chống thiên
tai; thủy lợi; đê điều.
Tổ chức bị phạt gấp đôi
cá nhân
Theo đó, Nghị định số
03/2022/NĐ-CP quy định về
hành vi vi phạm hành chính, hình
thức xử phạt, mức xử phạt, biện
pháp khắc phục hậu quả, thẩm
quyền lập biên bản và thẩm
quyền xử phạt đối với hành vi vi
phạm hành chính về lĩnh vực
phòng, chống thiên tai; thủy lợi;
đê điều. Mức phạt tiền tối đa
được quy định như sau: Đối với
lĩnh vực phòng, chống thiên tai là
50 triệu đồng; Đối với lĩnh vực đê
điều là 100 triệu đồng; Đối với
lĩnh vực thủy lợi là 250 triệu
đồng. Đối với cùng một hành vi
vi phạm hành chính thì mức phạt
tiền đối với tổ chức bằng 2 lần

lÔng Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho BHXH tỉnh.

quyết cho 117.244 lượt người
hưởng chế độ BHXH; quản lý chi
trả lương hưu và trợ cấp BHXH
cho 284.721 người với số tiền
9,228,191 triệu đồng. Tổng chi
BHXH, BHYT, BHTN lũy kế
đến ngày 31/12/2021 là
13.547.954 triệu đồng. Năm
2021, tỉnh Nghệ An đảm bảo thực
hiện trong phạm vi dự toán chi
khám chữa bệnh (KCB) BHYT
được Thủ tướng Chính phủ giao
(đạt 98,9%).
Thực hiện Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của
Chính phủ và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg
ngày
07/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ, BHXH tỉnh đã thực hiện
giảm mức đóng vào Quỹ bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp cho: 7.137 đơn vị, tương

ứng: 165.055 lao động, số tiền
giảm đến 31/12/2021: 22.805
triệu đồng (tổng số tiền dự kiến
giảm 41.721 triệu đồng/12
tháng); hỗ trợ 16 đơn vị, tương
ứng 872 lao động tạm dừng đóng
vào Quỹ hưu trí và tử tuất với
tổng số tiền: 5.895 triệu đồng; xác
nhận danh sách người lao động
tạm hoãn hợp đồng lao động,
nghỉ việc không hưởng lương,
ngừng việc do ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 cho 937 đơn vị
với 25.206 lao động để làm thủ
tục hỗ trợ cho người lao động và
doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý nguồn
kinh phí khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt

Nam Phạm Lương Sơn đánh giá
cao sự vào cuộc tích cực, kịp thời,
có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh và các huyện, thành,
thị cũng như sự phối hợp có hiệu
quả của các sở, ngành trong việc
triển khai thực hiện chính sách
BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.
Ông Phạm Lương Sơn đề
nghị tỉnh tiếp tục thực hiện các
giải pháp để phát triển, mở rộng
bao phủ BHXH, BHYT; tăng
cường quản lý nguồn kinh phí
KCB BHYT; không ngừng nâng
cao chất lượng KCB, đáp ứng yêu
cầu của người dân; nghiên cứu,
bố trí ngân sách địa phương, huy
động sự vào cuộc của cộng đồng
DN, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm
kinh phí mua thẻ BHYT cho
người có hoàn cảnh khó khăn,
đặc biệt là người thuộc hộ gia
đình cận nghèo, nghèo đa chiều
và hộ gia đình nông - lâm - ngư diêm nghiệp có mức sống trung
bình trên địa bàn.
Đối với BHXH tỉnh Nghệ An,
ông Phạm Lương Sơn yêu cầu
tiếp tục đẩy mạnh công tác tham
mưu, đề xuất, tiếp tục tranh thủ sự
ủng hộ của các cấp chính quyền
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; cần
chủ động phối hợp với các sở,
ban ngành, cơ quan, đơn vị bám
sát tình hình diễn biến dịch
Covid-19 để xây dựng giải pháp,
kịch bản điều hành tổ chức thực
hiện nhiệm vụ, ứng phó với dịch
bệnh, phấn đấu hoàn thành các
chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đặc
biệt là các chỉ tiêu về phát triển
người tham gia, đôn đốc thu
BHXH, BHYT.
Kết luận Hội nghị, ông Bùi
Đình Long, Phó Chủ tịch UBND

Phạt nặng đối với các
hành vi vi phạm
Trong lĩnh vực phòng chống
thiên tai, Nghị định quy định mức
phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu
đồng đối với hành vi tự ý vận hành
hoặc cản trở sự vận hành của công
trình kè, công trình chống sạt lở,
công trình chống sụt lún đất, công
trình chống lũ quét, công trình cảnh
báo thiên tai. Phạt tiền từ 6 triệu
đồng đến 8 triệu đồng đối với hành
vi neo đậu, dừng, đỗ không đúng

nơi quy định của tàu thuyền và các
phương tiện khác vào công trình
phòng, chống thiên tai trừ trường
hợp đã được quy định tại khoản 1
Điều 35 Nghị định này. Phạt tiền từ
8 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối
với hành vi cố ý sử dụng sai mục
đích của công trình phòng, chống
thiên tai.
Đối với vi phạm quy định
trong triển khai ứng phó với thiên
tai, cơ quan chức năng sẽ phạt
tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu
đồng đối với hành vi không chấp
hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng,
chống thiên tai của cơ quan hoặc
người có thẩm quyền trừ quy định
khác. Phạt tiền từ 15 triệu đồng
đến 25 triệu đồng đối với hành vi
không cung cấp hoặc cung cấp
thông tin sai lệch về vị trí, tình
trạng của phương tiện tàu, thuyền
đang hoạt động trên biển, sông,
hồ, kênh, rạch, đầm, phá cho
chính quyền địa phương, cơ
quan chức năng khi có thiên tai.
Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến

tỉnh Nghệ An đề nghị BHXH tỉnh
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh
đạo BHXH Việt Nam, bổ sung
vào nhiệm vụ năm 2022, xây
dựng chương trình hành động cụ
thể để thực hiện các nhiệm vụ tại
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ
2020-2025. Trong đó, chú trọng
đổi mới công tác tuyên truyền cả
về nội dung và hình thức theo
hướng chuyên nghiệp, đúng trọng
tâm, trọng điểm; phù hợp với
từng nhóm đối tượng. Tiếp tục
nâng cao chất lượng phục vụ
người dân và doanh nghiệp; giám
sát chặt chẽ quá trình giải quyết
thủ tục hành chính; thực hiện tốt
công tác tiếp nhận các thông tin
phản hồi của người dân và doanh
nghiệp để có các biện pháp chấn
chỉnh, xử lý sai phạm. Đẩy mạnh
thực hiện dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 ngành BHXH; tiếp tục
thực hiện giao dịch điện tử, triển
khai rộng rãi ứng dụng sử dụng
VssID-BHXH số giúp tiết kiệm
thời gian, tạo thuận lợi tối đa cho
cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Bên cạnh đó, tăng cường các
biện pháp để quản lý, sử dụng
quỹ BHYT đảm bảo hợp lý, hiệu
quả, tiết kiệm, đúng dự toán; gắn
trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh
phí khám chữa bệnh BHYT cho
người đứng đầu cơ sở KCB. Chú
trọng công tác giám định, thẩm
định, thanh tra, kiểm tra tại các
cơ sở KCB BHYT để phòng
chống hành vi lạm dụng, gian
lận, trục lợi quỹ BHYT; đảm
bảo quyền lợi người có thẻ
BHYT khi đi KCB.
MINH ANH

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua
của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho BHXH tỉnh Nghệ An vì đã
có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; Phó Tổng Giám
đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đã trao tặng Kỷ niệm chương
Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp
trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian qua.

Phạt tới 50 triệu đồng nếu xây nhà
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
mức phạt tiền đối với cá nhân.
Đáng lưu ý, khi phát hiện
hành vi vi phạm quy định tại
điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14
Điều 36 Nghị định này thì người
có thẩm quyền đang thụ lý vụ
việc phải chuyển hồ sơ vụ vi
phạm đến cơ quan tiến hành tố
tụng hình sự có thẩm quyền để
xem xét truy cứu trách nhiệm
hình sự theo quy định tại khoản 1,
khoản 2 và khoản 4 Điều 62 Luật
Xử lý vi phạm hành chính.
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30 triệu đồng đối với hành vi
không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ
huy phòng, chống thiên tai của
người có thẩm quyền đối với
chủ phương tiện, tàu thuyền
đang hoạt động trên biển, sông,
hồ, kênh, rạch, đầm, phá.
Trong lĩnh vực thủy lợi, sẽ
phạt tiền từ 100.000 đồng đến
300.000 đồng đối với một trong
các hành vi trồng rau, cắm đăng
đó, chất chà và các hình thức
đánh bắt khác gây cản trở dòng
chảy. Phạt tiền từ 500.000 đồng
đến 1 triệu đồng đối với một
trong các hành vi ngâm tre, luồng,
nứa, lá, gỗ hoặc tạo các vật cản
khác gây cản trở dòng chảy.
Đặc biệt, sẽ phạt tiền từ 30
triệu đồng đến 50 triệu đồng đối
với một trong các hành vi: Tự ý
dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy
lợi; Xây dựng nhà ở, cầu, kè, nơi
sản xuất và các công trình kiên cố
khác không có giấy phép hoạt
động trong phạm vi bảo vệ công
trình thủy lợi mà chưa đến mức

truy cứu trách nhiệm hình sự;
Ngăn, lấp, đào, nạo vét, hút bùn,
cát, sỏi trên sông, kênh, mương,
rạch, hồ, ao trái phép mà chưa
đến mức truy cứu trách nhiệm
hình sự; Lập bến bãi, tập kết
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu,
vật tư, phương tiện trái phép trong
phạm vi bảo vệ công trình thủy
lợi. Phạt tiền từ 80 triệu đồng
đến 100 triệu đồng đối với hành
vi nổ mìn và các hoạt động gây
nổ khác không có giấy phép hoạt
động trong phạm vi bảo vệ công
trình thủy lợi mà chưa đến mức
truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về việc sử dụng phương tiện
giao thông đi trên công trình thủy
lợi, cơ quan chức năng sẽ phạt
tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu
đồng đối với hành vi điều khiển
xe cơ giới vượt tải trọng cho phép
đi trên công trình thủy lợi. Phạt
tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu
đồng đối với hành vi sử dụng xe
cơ giới, phương tiện thủy nội địa
lưu thông trong công trình thủy
lợi khi có biển cấm, trừ các loại
xe, phương tiện ưu tiên theo quy
định của pháp luật về giao thông
đường bộ, đường thủy nội địa.
HẢI THANH

“Bệ phóng” cho
Thái Nguyên bứt phá
NHỊP SỐNG
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Tích cực phối hợp để
tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc

Thái Nguyên hiện có hàng
chục dự án xây dựng (cải tạo
nâng cấp) và sửa chữa hạ tầng
giao thông đang được triển khai.
Trong đó, Ban Quản lý Dự án
Đầu tư xây dựng các công trình
giao thông tỉnh Thái Nguyên
(BQL) được giao làm chủ đầu tư
6 dự án.
Những dự án lớn được đơn vị
này thực hiện với tổng nguồn
vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng,
gồm: Dự án đường Vành đai V
vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn từ
cầu Xuân Phương, huyện Phú
Bình đến nút giao Yên Bình);
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến
ĐT 261 (đoạn từ Km1+00 đến
Km20+00); Dự án cải tạo, nâng
cấp ĐT 266 (đoạn từ ngã tư
Sông Công đi đường tròn Điềm
Thụy); Dự án cải tạo, nâng cấp
ĐT 273 từ xã Hóa Thượng đi xã
Hòa Bình (Đồng Hỷ); Dự án cải
tạo, nâng cấp đường Cù Vân An Khánh - Phúc Hà; 03 gói
thầu thuộc Dự án nâng cấp, mở
rộng tuyến đường từ Km31
(quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử
Quốc gia đặc biệt ATK Định
Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch
Hồ Chí Minh).
Những tuyến đường này
nhằm tăng cường kết nối, phát
triển liên tỉnh, liên vùng, khai
thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
Thái Nguyên và của mỗi địa

Giao thônG kết nối:

Với phương châm “giao
thông đi trước một bước”
và là huyết mạch của nền
kinh tế, tỉnh Thái Nguyên
đã và đang triển khai
hàng loạt các dự án giao
thông trọng điểm theo
hướng đồng bộ, kết nối
liên vùng nhằm thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển,
tạo đà bứt phá đưa tỉnh
trở thành điểm sáng thu
hút các nhà đầu tư.

phương trên địa bàn tỉnh để phục
vụ mục tiêu tăng trưởng, phát
triển kinh tế - xã hội bền vững.
Để hoàn thành các dự án
xây dựng, cải tạo, nâng cấp
đường giao thông được giao
làm chủ đầu tư. Hiện nay, BQL
đang tích cực phối hợp với các
địa phương và đơn vị liên quan
tập trung tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc; Đẩy nhanh
tiến độ thi công, bảo đảm hoàn
thành các công trình theo đúng
kế hoạch đề ra, khai thác sử

lMột công trình mà Ban Quản lý làm chủ đầu tư.
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lCán bộ Ban Quản lý rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện một số dự
án giao thông được giao làm chủ đầu tư.

dụng vào ngày đầu năm 2022
và năm 2023.
Theo ông Ngô Mạnh Cường,
Giám đốc BQL, trong số những
công trình trên, có 3 dự án được
triển khai từ những năm trước và
3 dự án triển khai trong năm
2021. Theo kế hoạch đã điều
chỉnh, 4/6 dự án sẽ được hoàn
thành, thông xe vào cuối năm
2021 (trừ Dự án nâng cấp, cải tạo
ĐT 266 có thời gian thi công đến
tháng 4/2022 và 03 gói thầu
thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng
tuyến đường từ Km31 (quốc lộ
3) đến Di tích lịch sử Quốc gia
đặc biệt ATK Định Hóa).
“Để bảo đảm tiến độ thi công
và hoàn thành các dự án theo
đúng kế hoạch, đơn vị chủ đầu tư
đã và đang phối hợp chặt chẽ với
chính quyền các địa phương
cùng các nhà thầu tập trung tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai, nhất là
về giải phóng mặt bằng. Đồng
thời, bên cạnh đó các đơn vị thi
công luôn nhận được sự quan
tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh,
trực tiếp là đồng chí Chủ tịch

Bộ Y tế:

Tăng cường chống dịch
dịp Tết Nguyên đán

rước thời điểm sắp Tết Nguyên
đán, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị
trực thuộc Bộ, đề nghị các Sở Y
tế, đơn vị y tế các ngành chỉ đạo và tổ
chức thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác
phòng, chống dịch, trong đó sẵn sàng ứng
phó với kịch bản biến chủng mới Omicron làm gia tăng trường hợp phải nhập
viện, tổ chức tiêm vét vaccine phòng
Covid-19...
Đây là những nội dung quan trọng tại
Chỉ thị 01/CT-BYT về tăng cường biện
pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo
công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022,
vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng
yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trên
phải xây dựng và triển khai kế hoạch bảo
đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán
2022; tập trung nỗ lực cao nhất cho công
tác phòng, chống dịch; theo dõi, bám sát

tình hình dịch bệnh, nhất là đối với biến
chủng Omicron.
Các đơn vị phải phân công trực 24/24
giờ hợp lý, khoa học, hiệu quả; niêm yết
công khai danh sách trực hằng ngày theo
quy định; phối hợp với các đơn vị liên
quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn
phòng, chống cháy nổ; xử lý, giải quyết
kịp thời, hiệu quả các công việc, tình
huống phát sinh; nhanh chóng trở lại
hoạt động bình thường ngay sau kỳ
nghỉ Tết; quan tâm, tổ chức tốt việc
thăm hỏi, động viên đối với cán bộ y tế
công tác tại đơn vị.
Bộ Y tế cũng đề nghị sở y tế các tỉnh,
thành phố cập nhật, triển khai có hiệu quả
các hướng dẫn giám sát, cách ly phòng,
chống dịch theo quy định. Đồng thời, chỉ
đạo các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương, lực lượng công
an, nhất là tại tuyến cơ sở để thực hiện

UBND tỉnh. Do vậy, công tác
phối hợp giữa các sở, ngành, địa
phương và các đơn vị thi công
được chặt chẽ, hiệu quả, những
khó khăn đã khẩn trương được
tháo gỡ, tiến độ thi công các hạng
mục công trình được đẩy nhanh”
- ông Cường nói.

Tiếp tục ưu tiên nguồn lực
đầu tư xây dựng mạng lưới
giao thông đồng bộ

Trước đây, khi các nhà đầu tư
tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh
Thái Nguyên, đặc biệt là nhà đầu
tư nước ngoài thường có phần dè
dặt, e ngại do hạ tầng giao thông
của tỉnh kết nối với Thủ đô Hà
Nội và các địa phương lân cận
còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên,
những năm gần đây, Thái
Nguyên đã và đang có sự chuyển
mình mạnh mẽ trong nhiều lĩnh
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vực của đời sống xã hội, xóa tan
định kiến về một địa phương
vùng trung du miền núi, giao
thông cách trở.
Bên cạnh việc ưu tiên nguồn
vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp,
sửa chữa các tuyến giao thông
“đối nội”, hàng loạt những dự án
giao thông “đối ngoại” kết nối
Thái Nguyên với Vùng Thủ đô
Hà Nội và các tỉnh lân cận đã
được đầu tư xây dựng.
Theo ông Lê Văn Vịnh,
Giám đốc Sở Giao thông Vận
tải tỉnh Thái Nguyên: Với mục
tiêu phấn đấu đến năm 2030
Thái Nguyên sẽ trở thành một
trong những trung tâm công
nghiệp hiện đại của khu vực
trung du miền núi phía Bắc và
vùng Thủ đô Hà Nội, thời gian
tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn
lực đầu tư xây dựng mạng lưới
hạ tầng giao thông đồng bộ
nhằm hình thành trục giao
thông huyết mạch, mang tính
liên kết vùng, tạo động lực phát
triển kinh tế - xã hội và khai
thác tối đa tiềm năng, lợi thế
của địa phương.
Các dự án do BQL Dự án đầu
tư xây dựng các công trình giao
thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ
đầu tư đều là những công trình có
ý nghĩa quan trọng, với nguồn
vốn đầu tư lớn. Vì vậy, việc đẩy
nhanh tiến độ thi công, hoàn
thành và đưa vào sử dụng các
công trình theo đúng kế hoạch sẽ
khai thác hiệu quả nguồn vốn đầu
tư, bảo đảm an toàn giao thông,
góp phần quan trọng thúc đẩy
kinh tế - xã hội của tỉnh và các
địa phương phát triển, đưa tỉnh
trở thành một trong những địa
phương có nền kinh tế phát triển
năng động nhất cả nước.
Lê hanh - Thanh Tùng

Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại đã
góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh. Trong vòng 5 năm trở lại đây, ái Nguyên luôn nằm trong
tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư và trở thành điểm đến hấp dẫn của
nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, toàn tỉnh
có 170 dự án FDI, 687 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn
đầu tư trên 8 tỷ USD và trên 122 nghìn tỷ đồng.

quản lý nhóm nguy cơ cao trên địa bàn;
tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê
tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ
cao để có phương án đáp ứng, hỗ trợ kịp
thời; tổ chức tiêm vét vaccine phòng
Covid-19; bảo đảm thực hiện nghiêm
việc cách ly tại nơi cư trú, tại các khu
cách ly tập trung trên địa bàn theo đúng
quy định của Bộ Y tế.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương nâng
cao năng lực thu dung, điều trị của các cơ
sở y tế trên địa bàn. Các tỉnh chỉ đạo các
cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác
phân luồng, phân tuyến hiệu quả, phân
loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập
viện; kịp thời cập nhật các hướng dẫn,
phác đồ điều trị theo quy định của Bộ Y
tế. Sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến
chủng mới Omicron làm gia tăng các
trường hợp phải nhập viện…
Bộ Y tế đề nghị các địa phương có các
chế độ, chính sách động viên cán bộ y tế,
nhất là bác sỹ, người tham gia công tác
phòng, chống dịch dài ngày, làm việc
trong khu điều trị Covid-19... Chỉ đạo các
cơ sở y tế xây dựng kế hoạch tổ chức
chăm sóc tốt, thăm hỏi, chúc Tết người

bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có
hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người
thuộc diện chính sách.
Cùng với đó, các địa phương chỉ đạo
các cơ sở y tế chuẩn bị đủ lượng oxy y
tế; có phương án dự trữ cơ số thuốc, máu,
dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị, bố
trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp
cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác
điều trị, cấp cứu.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương có các
chế độ, chính sách động viên cán bộ y tế,
nhất là bác sỹ, người tham gia công tác
phòng, chống dịch dài ngày, làm việc
trong khu điều trị Covid-19... Chỉ đạo các
cơ sở y tế xây dựng kế hoạch tổ chức
chăm sóc tốt, thăm hỏi, chúc Tết người
bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có
hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người
thuộc diện chính sách.
Cùng đó, các địa phương chỉ đạo các
cơ sở y tế chuẩn bị đủ lượng oxy y tế; có
phương án dự trữ cơ số thuốc, máu, dịch
truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị, bố trí cơ
số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn
sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị,
cấp cứu… Yến nhi
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THÔNG BÁO

Về việc không có người tham gia đấu giá, trả
giá hoặc bán đấu giá không thành (lần 17)
Kính gửi:
Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ
- Xây dựng Minh Đức.
Công ty cổ phần Chi Ta Việt Nam.
Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 104 Luật thi hành án dân sự
(được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Quyết định Thi hành án số 708/DS/QĐ-CCTHADS ngày
07/08/2018; 709/DS/QĐ-CCTHADS ngày 07/08/2018 của Chi cục
trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số
12/QĐ-CCTHADS ngày 18/11/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Nha Trang;
Căn cứ kết quả thẩm định giá của Chứng thư thẩm định giá số
212/TĐG-CT ngày 18/12/2019 của Công ty cổ phần Thẩm định giá
Đồng Tiến – Chi nhánh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định về việc đưa tài sản kê biên ra bán đấu giá số
03/QĐ-CCTHADS ngày 13/01/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Nha Trang;
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CCTHADS ngày 27/12/2021 về
việc giảm giá tài sản (Lần 16) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành
án dân sự TP. Nha Trang;
Căn cứ Công văn số 12/CV-TL ngày 13/01/2022 về việc bán đấu
giá tài sản không thành của Công ty đấu giá Hợp Danh Thiên Long.
Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nha

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH XIN ĐÍNH CHÍNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:
Cty ĐGHD Bến Thành xin đính chính số báo đăng ngày (13/01/2022) đối với tài sản: 01 xe ô
tô con; Nhãn hiệu: CHEVROLET; Số loại: AVEO; Màu: Ghi; BKS: 51G-526.85;tại mục “Thời hạn nộp
tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính các ngày 15, 17, 18/01/2022” được điều
chỉnh thành “Thời hạn nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính các ngày 14,
17, 18/01/2022”. (Lưu ý: Các nội dung đăng báo còn lại vẫn được giữ nguyên).

6. Chị Lê Thị Kim Nga
Địa chỉ: tổ 45, khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành án theo đơn yêu cầu
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23; điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều
36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung
năm 2014);
Căn cứ Bản án số 33/2016/DSST ngày 28 tháng 10 năm 2016
của Tòa án nhân dân TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
Xét đơn yêu cầu thi hành án của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh (theo Quyết định ủy quyền số
8695/QĐ-BIDV ngày 28 tháng 10 năm 2016 của người đại diện theo pháp
luật Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Quyết định ủy quyền số
1076/QĐ-BIDV.QNI ngày 24 tháng 11 năm 2016 Giám đốc Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh).

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cho thi hành án đối với: bà Hoàng Thị Nộm – địa chỉ: tổ
45, khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Anh Lê Minh Cường
Địa chỉ: tổ 45, khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh.
2. Anh Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: tổ 45, khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh.
3. Anh Lê Minh Chính
Địa chỉ: tổ 45, khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh.
4. Anh Lê Công Chiến
Địa chỉ: tổ 12, khu 2, phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh.
5. Chị Lê Thị Hải An
Địa chỉ: tổ 1, khu 2, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Vậy, thông báo để các bên đương sự được biết./.

CHI CỤC THADS TP. NHA TRANG,
TỈNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO
Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình đang tổ chức thi hành:
Bản án số 71/2021/HSST ngày 31/3/2021 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét xử đối với Nguyễn Xuân Kiên, sinh năm
1980, ĐKNKTT và nơi ở: Tổ 21, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Cung Văn Lộc, sinh năm 1984 ĐKNKTT và nơi ở: Số
60, tổ 12, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm a khoản
1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015. Quyết định bản án tuyên:..” Giao 01 chiếc xe máy SYM Attila màu trắng, BKS: 29P2-1769,
số khung VDNFH125C14Y 763678, số máy: HN 763678 cho Cơ quan Thi hành án dân sự quận Ba Đình tiếp tục quản lý trong thời
hạn 01 năm kể từ ngày 5/4/2021. Trường hợp hết thời hạn 01 năm mà không tìm được chủ sở hữu hợp pháp thì cho tịch thu
xung quỹ Nhà nước … .”
Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình thông báo, ai là chủ sở hữu xe máy nêu trên đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình,
TP Hà Nội, địa chỉ: số 2 B ngách 6/9 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội gặp Chấp hành viên: Lê Tiến Mạnh để nhận
tài sản (mang theo CMTND/căn cước công dân+ Giấy đăng ký xe máy… và các tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu xe máy). Điện thoại:
02438232024.
Đến hết ngày 6/4/2022 nếu không có người nhận, thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS QUẬN BA ĐÌNH, TP HÀ NỘI

Ninh.
Các khoản phải thi hành:
Bà Hoàng Thị Nộm có nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam, tổng số tiền là 310.134.624đ (ba trăm mười
triệu một trăm ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi bốn đồng), trong
đó nợ gốc là 143.100.000đ (một trămbốn mươi ba triệu một trăm
nghìn đồng); nợ lãi 129.476.808đ (một trăm hai mươi chín triệu bốn
trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm linh tám đồng); lãi quá hạn
43.557.816đ (bốn mươi ba triệu năm trăm năm mươi bảy nghìn tám
trăm mười sáu đồng).
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành
án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án không trả
được khoản tiền phải thi hành thì hàng tháng còn phải chịu khoản
tiền lãi suất cơ bản trên số nợ gốc theo quy định của Ngân hàng Nhà
nước tương ứng với thời gian chưa thi hành án.
Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài
sản gắn liền với đất số 02/2009/HĐ ngày 13/4/2009, tài sản thế chấp
là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 14, tờ bản đồ
71 Bản đồ địa chính phường Hà Phong, theo Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số AD 640877 (số vào sổ cấp GCNQSDĐ: 2223) do UBND
TP Hạ Long cấp ngày 5/12/2005 cho ông Lê Văn Phúc và bà Hoàng
Thị Nộm để đảm bảo thi hành án.
Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo
hợp lệ Quyết định này.
Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có
trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trang thông báo cho:
Người được thi hành án: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch
vụ - Xây dựng Minh Đức;
Địa chỉ: Lô A1, A2, A3 Cụm Công Nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh
Phương, thành phố Nha Trang.
Người phải thi hành án: Công ty cổ phần Chi Ta Việt Nam;
Địa chỉ: 410 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố
Hồ Chí Minh.
Nội dung Thông báo: Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long đã
tổ chức niêm yết và thông báo việc bán đấu giá tài sản là: Toàn bộ 01
dây chuyền máy ép gạch tự động CT-12N và các thiết bị đồng bộ theo
dây chuyền đã được tháo rời chi tiết từng hệ thống của Công ty cổ phần
Chi Ta Việt Nam. Địa chỉ nơi có tài sản: Tại sân bãi Công ty cổ phần Thương
mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Đức; địa chỉ: Công ty cổ phần Thương
mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Đức với tổng giá khởi điểm là:
129.711.000đ (Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm mười một nghìn
đồng). Tuy nhiên hết thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu
giá (từ ngày 30/12/2021 đến ngày 12/01/2022) nhưng không có người
đăng ký tham gia.
Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án, người phải
thi hành án biết: Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người
tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được
thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.
Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi
hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá 10% giá trị tài sản để
tiếp tục bán đấu giá.

THÔNG BÁO
Về tổ chức bán đấu giá

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án 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 ngày 09 tháng 6 năm 2021, Quyết định thi hành án chủ động số
169/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa;
Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản 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 Cp thẩm định giá và giám định Tiên Phong;
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa lựa chọn
tổ chức bán đấu giá:
Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nam Việt.
Địa chỉ trụ sở chính: số 32 BT 14 khu đô thị LIDECO, thị trấn Trậm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà nội.
Văn phòng: P406 tầng 4 chung cư 4F đường Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà nội.
Để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản các tài sản đã kê biên sau:
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.
Vậy, thông báo để 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, thành phố Hà Nội biết.

CHI CỤC THADS QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI

CHI CỤC THADS TP HẠ LONG,
TỈNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong tổ chức đấu giá công khai tài sản như sau:
TS01: Lô xe chuyên dùng đã qua sử dụng được đặt tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương địa chỉ Lô B2 Cụm công
nghiệp Anh Hồng, KCN Đức Hòa 3, ấp Đức Hạnh II, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm: 01 (một) xe nâng bánh lốp 3,5 tấn biển
số 62LA-0195, : 01 (một) xe nâng bánh lốp 08 tấn có ký hiệu CPCD80WX không biển số; 01 (một) xe nâng hàng Komatsu có ký hiệu FD 100,
loại 10 tấn không biển số ; 01 (một) xe đào Komatsu đã cũ. GKĐ : 797.817.600 đ. Đặt trước 20% GKĐ.
TS02 : Lô hàng tồn kho được đặt tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng,
khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Đức Hạnh II, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm : 25 tảng đá xanh tằm, thể tích 63,94 m3 và lô
đá tấm các loại gồm đá tím Lâm Đồng, đá trắng Nhật Bản, đá đỏ ruby, đá tím mông cổ, đá trắng suối lau QC, đá đỏ Bình Định, đá đen Bazan,
đá vàng Bình Định, đá hồng Phan Rang QC, hồng Phan Rang,….tổng ước tính khoảng 98.623 tấm tương đương diện tích khoảng 26.219,53
m2 .GKĐ : 5.960.301.740 đ. Đặt trước 20% GKĐ.
TS03 : Lô máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được đặt tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương địa chỉ Lô B2 Cụm công
nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Đức Hạnh II, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm : 01 (một) máy cắt đá quy
cách hiệu SHENGDA YTQQ 500, sản xuất 2011; 02 (hai) máy cưa xẻ đá loại thủy lực còn nguyên chi tiết DZQ 1600 multi blade Hg draulic stone
cutter, sản xuất năm 2011; 01 (một) máy cưa xẻ đá loại thủy lực đã tháo rời HSGJ-1600 Hg draulie Bridge Saw, sản xuất năm 2011; 01 (một) máy
mài bóng đá granite tự động 16 đầu SHENGDA XMJ 1250-16, sản xuất năm 2011; 08 (tám) máy đánh bóng đẩy tay (có 01 máy đã tháo rời); 09
(chín) lưỡi cưa 1140x5,5mm; 02 trạm biến áp 320KVA + đường dây phục vụ sản xuất ,….GKĐ: 8.471.683.905 đ. Đặt trước 20% GKĐ.
TS04: Tài sản thanh lý là Xe ô tô 15 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota, số loại HIACERZH115L-BRMRE, biển số 62P-0605 (Trường Trung cấp Y tế Long An
quản lý, sử dụng). Tài sản được đặt tại số 93 Quốc Lộ 62, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An. GKĐ: 60.000.000 đ. Đặt trước 20%GKĐ.
TS01,02,03: Người có TS: CHV thuộc đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa. . TS04: Người có TS:Phó Hiệu trưởng Trường Trung
cấp Y Tế Long An.
TS 01,02,03: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 17/01/2022 đến 16h00 ngày 08/02/2022.
Nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 08/02/2022 đến 16h00 ngày 10/02/2022. Đấu giá: ngày 11/02/2022. TS 04: Xem TS, nhận
đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 14/01/2022 đến 16h00 ngày 09/02/2022. Nộp tiền đặt
trước trong giờ hành chính: Từ ngày 09/02/2022 đến 16h00 ngày 11/02/2022. Đấu giá: ngày 14/02/2022. Phương thức trả giá lên. Hình thức
đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Địa điểm đăng ký, địa điểm tổ chức đấu giá: Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An. Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên
hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, (Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An. Điện thoại: 0272.3 581.359).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TIÊN PHONG

THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
LẦN 06 (SÁU)
Ngày 07 tháng 01 năm 2022 Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh có thông báo số 02k/2022/TB-ĐGNT thông báo tiếp tục thực hiện
đấu giá tài sản lần sáu đối với tài sản là Quyền sử dụng đất có diện tích 1.120m2 tại thửa đất số 939, tờ bản đồ số 05, xã Hợp Thành, huyện Yên
Thành, tỉnh Nghệ An và tài sản gắn liền với thửa đất tại địa chỉ Rộc Sùng, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An theo giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CN 465756, số vào sổ cấp GCN: CH 01604 do UBND huyện Yên
Thành, tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/12/2008 mang tên ông Trần Đức Long và bà Phan Thị Lan Anh trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh,
tỉnh Nghệ An. Thời gian và địa điểm đấu giá tài sản trên theo thông báo là vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 27/07/2021 tại Phòng họp Chi cục thi
hành án dân sự huyện Yên Thành - Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Nhưng nay Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh nhận được Quyết định hoãn thi hành án và Thông báo dừng đấu giá của Chi
cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Thành nên Công ty làm thông báo này thông báo tới Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên
Thành và Khách hàng quan tâm đăng kí tham gia đấu giá được biết việc tạm dừng đấu giá tài sản nói trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh. Số điện thoại: 02383.844.666 – 0944.604.789.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGHỆ TĨNH

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh DHL, địa chỉ: số 59, Đ.Cả Trọng, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang. SĐT: 02043.525.676.
2. Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Thôn An Phong, xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
3. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con loại 05 chỗ; Số khung MALA751AAFM182190; Số máy: G3LAEM225016; Nhãn hiệu: HYUNDAI
I10 GRAND; Màu sơn: Trắng; Sản xuất năm 2014 tại Hàn Quốc; BKS 98A-066.18 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký
lần đầu ngày 03/02/2015.
4. Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính đến hết ngày 08/02/2022 tại Công ty DHL.
Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty DHL vào ngày 08, 09 và 10/02/2022.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá:
- Thời gian đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 11/02/2022.
- Địa điểm: trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DHL.
7. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Bản án 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/QĐCCTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2021, Quyết định thi hành án chủ
động số 169/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Chi cục
Thi hành án dân sự quận Đống Đa;
Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản
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 Cp thẩm định giá và giám định Tiên Phong;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 01/2022/BĐG
ngày 07/01/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Nam Việt để bán tài
sản kê biên theo quy định của pháp luật.
Ngày 11/01/2022, Chi cục THADS quận Đống Đa nhận được kế
hoạch bán đấu giá số 01/KHBĐG-NVA ngày 10/01/2022 của Công ty
đấu giá hợp danh Nam Việt thông báo về Phiên đấu giá ngày
10/02/2022 có giá khởi điểm là 2.100.942.992đ (Hai tỷ một trăm triệu
chín trăm bốn hai nghìn chín trăm chín hai đồng).
Để có cơ sở cho việc tiếp tục giải quyết hồ sơ thi hành án. Bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Bảo đảm tính nghiêm
minh của pháp luật là tất cả các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu
lực pháp luật phải được các bên đương sự nghiêm chỉnh chấp hành.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa thông báo:
Chi cục THADS quận Đống Đa và Công ty đấu giá hợp danh
Nam Việt, ký Hợp đồng bán đấu giá số 01/2022/BĐG ngày
07/01/2022 để bán tài sản kê biên theo quy định của pháp luật.
Thời gian bán đấu giá: 9 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2022.
Địa điểm bán đấu giá: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Nam
Việt - P406 tầng 4 chung cư 4F đường Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà
nội.

Giá khởi điểm là: 2.100.942.992đ (Hai tỷ một trăm triệu chín
trăm bốn hai nghìn chín trăm chín hai đồng).
Vậy, thông báo để bà Nguyễn Hải Sâm,địa chỉ: Số 40, tổ 45, tổ dân
phố 31A, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có
quyền nhận lại tài sản của mình 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 6HI-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 nếu nộp đủ số tiền thanh toán
cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổng số tiền là
2.258.858.337đ, bao gồm: nợ gốc là 1.408.235.749đ; lãi trong hạn
678.950.213đ; lãi quá hạn 171.672.375đ (tính đến ngày 23/4/2021), kể từ
ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, bà Nguyễn Hải Sám phải tiếp tục
chịu lãi đối với đối với khoản nợ gốc theo mức lãi suất theo thuận trong
Hợp đồng tín dụng. Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc
tế không tài sản bảo đảm, dịch vụ ngân hàng điện tử (số Hợp đồng thẻ
240-P-4075081 ngày 26/5/2018): Nợ gốc là 17.686.013; lãi 33.578.817đ.
Tổng cộng: 51.264.830đ, kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho
đến khi thi hành án xong, bà Nguyễn Hải Sâm còn phải chịu khoản tiền
lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất thỏa thuận trong
Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không tài sản bảo
đảm và các chi phí phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá,
bán đấu giá trước 01 ngày bán đấu giá.
Thông báo này được tống đạt cho các bên đương sự biết và
thực hiện.

CHI CỤC THADS QUẬN ĐỐNG ĐA,
TP HÀ NỘI
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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức bán đấu giá tài sản số
01/2022/ĐG/S1QG

TS: Máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Dệt kim Fenix (máy đan len vi tính, máy dệt kim tự động, máy dò kim
...).Nơi có tài sản: Lô 53 Khu chế xuất Sài Gòn Linh Trung, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, TP.HCM.GKĐ:6.310.846.021
đồng(GKĐ chưa bao gồm thuế VAT).
Người có tài sản: Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh - 372A Nguyễn Văn Lượng, P.16, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 08/02/2022.
Đấu giá:lúc 09h45 ngày 11/02/2022tại 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, P. Linh Tây, thành phố Thủ
Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký:khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS
tham khảo và nộp hồ sơ Công ty Đấu giáHợp danh Nam Giang – Trụ sở: 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM; địa
chỉ liên hệ số 25 đường D3, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 82, tờ bản đồ số 13, diện tích 100 m2, Hình thức sử
dụng: Sử dụng riêng: 100m2; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; tại địa chỉ: Khu Loa Di, phường Việt Hưng, quận Long
Biên, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 677028, số vào
sổ cấp GCN: CS-LB 00223 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/07/2015 mang tên ông Nguyễn Thanh Bình;
Giá khởi điểm:
Giá khởi điểm của thửa đất là: 6.986.900.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng).
Giá khởi điểm phần nhà cấp IV 100m2: 81.870.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng).
Tổng cộng giá khởi điểm của đất và tài sản trên đất là: 7.068.770.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm
bảy mươi nghìn đồng);
Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên - Địa chỉ: Lô HH 03, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang
Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 08/02/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật
và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, tòa tháp B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP.
Hà Nội;
Ngày xem tài sản: ngày 19/01/2022 và ngày 20/01/2022 (trong giờ hành chính);(Khách hàng tự chịu mọi chi phí đi xem tài sản).
Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số 82, tờ bản đồ số 13 tại địa chỉ: Khu Loa Di, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 08, 09, 10/02/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ);
Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường
hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
Số tiền đặt trước: 1.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm triệu đồng) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;
Thời gian bán đấu giá: 14h30’ ngày 11/02/2022.
Địa điểm bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên - Địa chỉ: Lô HH 03, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận
Long Biên, TP. Hà Nội.
Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá; bước giá: 10.000.000
VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng);
Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, tòa tháp B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02466 850 279.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS:01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda, BS 51F- 870.86 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 293743 do
Công an Tp. HCM cấp ngày 17/08/2017.GKĐ: 431.449.640 đồng (GKĐ chưa bao gồm VAT). Nơi có tài sản:
253/5 Lũy Bán Bích, phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Người có TS:Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường
16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 08/02/2022
Thời gian, địa điểm đấu giá: lúc 09h00 ngày 11/02/2022tại 25 đường D3, Khu nhà ở Linh Tây, Kp. 1,
P.Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo và
nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa
chỉ liên hệ: 25 đường D3,Khu nhà ở Linh Tây, Kp. 1, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. QSDĐ có diện tích 263m2 thuộc thửa đất số 84-395, tờ bản đồ số 1 tại X. Phú Mỹ (nay là P. Tân Phú), Q. 7, TP.HCM, Giá khởi điểm:
21.330.693.900 đồng - Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí. Người mua trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định (nếu có).
2. QSDĐ, QSHN Ở và tài sản khác gắn liền với đất có diện tích 1.500 m2 thuộc thửa đất 765, tờ bản đồ 18, X. Phước Kiểng, H. Nhà Bè,
TP.HCM; Giá khởi điểm: 66.553.200.000 đồng - Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí. Người mua trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp
theo quy định (nếu có).
Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, có sao bán vậy. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản
trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
Người có tài sản đấu giá: AGRIBANK- CN Nhà Bè;
Địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 08/02/2022 (trong giờ hành chính);
Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm. Thời hạn nộp: vào ngày 07/02/2022 và ngày 08/02/2022 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp:
Chuyển khoản.
Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 11/02/2022 tại 429 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM.
Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Bình Minh
Mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, đấu giá tại: Cty đấu giá hợp danh Bình Minh. ĐC: 331 & 429 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng Q7,
TP.HCM. ĐT: 0942.132.732.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
01. Ông Trần Văn Thu đứng tên tàu cá số đăng ký TG-92562-TS, hiệu CUMMINS, công suất 460. Giá khởi
điểm 167.403.915 đồng, tiền đặt trước 33 triệu đồng; đăng ký đến 16 giờ 30, ngày 21/01/2022, đấu giá từ
08 giờ 30, ngày 25/01/2022.
02. 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
9.190.503.562 đồng, tiền đặt trước 1.830.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ 30 ngày 08/02/2022, đấu giá
08 giờ 30 phút, ngày 11/02/2022.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYỄN QUẾ

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện M’Đrắk. Địa chỉ: TT M’Đrăk, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: QSD đất của ông Hà Văn Thắng và bà Đoàn Thị Hương; địa chỉ tài sản: thôn 18, xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk
Lắk. Tài sản cụ thể như sau:
- QSDĐ với diện tích 8.770 m2 (trong đó 400 m2 đất ở và 8.370 m2 đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 105 (thửa cũ là
81a), tờ bản đồ số 58 (tờ bản đồ cũ là 28) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất số CM 258329 cấp ngày 26/4/2018
TS trên đất: 02 nhà xây cấp 4, 248 trụ tiêu,…
4. Giá khởi điểm:
- GKĐ: 1.030.939.000 đồng. Tiền đặt trước: 154.700.000 đồng
Thời gian nộp tiền đặt trước: 14.15.16/01/2022.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 07/01/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/02/2022; tại
Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền
đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu
giá đề nghị khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.
6. Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 55 phút ngày 17/02/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê,
ĐT: 0262.3900.999 -0934.843.846 để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ

Về việc đã kê biên và giá trị tài sản kê biên
Căn cứ các Bản án, Quyết định số 52/DSST ngày 10 tháng 9 năm 2020, số 14/DSST ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện
Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 330/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2020, số 850/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 4 năm 2021,
số 408/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 11 năm 2020, số 861/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Bù Đăng, Bình Phước;Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 04/QĐCCTHA ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Ngày 08/12/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã tiến hành kê biên tài sản của ông, bà Vũ Văn Bun, Phùng
Thị Thọ, địa chỉ: Thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tài sản kê biên gồm: Diện tích đất 294,9m2 và tài sản gắn liền với đất
thuộc thửa số 17, tờ bản đồ số 28, tọa lạc tại thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số vào sổ cấp GCN: CS02264 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 06/12/2016, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước chỉnh lý ngày 17/4/2018 cấp cho ông Vũ Văn Bun cùng vợ là bà Phùng Thị Thọ.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng đã hợp đồng với Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín để thẩm định giá tài sản trên. Hiện
nay Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín đã có chứng thư thẩm định giá số 1110/CT-TTA.TĐG ngày 29 tháng 12 năm 2021 với giá là
755.266.000 đồng.
Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thông báo cho ông, bà Vũ Văn Bun, Phùng Thị Thọ trong thời gian 05
ngày làm việc kể từ ngày được thông báo hợp lệ có mặt tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước làm việc và để
có ý kiến về việc kê biên tài sản, về giá trị tài sản đã kê biên, lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Hết thời gian quy định, ông, bà không có mặt, không
có ý kiến, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước sẽ xử lý tài sản nêu trên để đảm bảo cho việc thi hành án theo quy định.
Mọi thắc mắc khiếu nại về sau của ông, bà sẽ không được giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thông báo cho ông, bà Vũ Văn Bun, Phùng Thị Thọ được biết.

CHI CỤC THADS HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

THÔNG BÁO
Về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 1931 tờ bản đồ số 3 tọa lạc ấp
Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đang tổ chức thi hành án với các nội dung
như sau:
1. Quyết định thi hành án số: 175/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa theo
nội dung Bản án số: 118/2019/DS-ST ngày 20/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Nội dung: Buộc ông Phạm Văn Phương, sinh năm 1982. Địa chỉ: 169 Ngô Quyền, khu phố 2, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM (Hiện nay
là: 169 khu phố 2, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM) và bà Lê Kim Huyền, sinh năm 1983. Địa chỉ: 130B Nguyễn Đình Chiểu,
phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển nhượng cho bà Lê Thị Thanh Trang, sinh năm 1976. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ
Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phần thửa 1931 tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Hạnh Nam với diện tích 112,6m2 loại đất ONT. Vị trí đất đính
kèm theo mảnh trích đo địa chính số 447 ngày 09/07/2019 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt.
2. Quyết định thi hành án số: 180/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa theo
nội dung Bản án số: 117/2019/DS-ST ngày 20/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Nội dung: Buộc bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1982 và ông Châu Văn Tài, sinh năm 1980. Cùng địa chỉ: 67/7D Dân Thắng 1, xã Tân Thới
Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển nhượng cho bà Đinh Kim Đào, sinh năm 1984. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phần thửa 1931 tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Hạnh Nam với diện tích 119m2 (đo đạc thực tế) loại đất ONT. Vị trí đất đính
kèm theo mảnh trích đo địa chính số 446 ngày 09/07/2019 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt.
3. Quyết định thi hành án số: 492/QĐ-CCTHADS ngày 02/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa theo
nội dung Bản án số: 119/2020/DS-ST ngày 20/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Nội dung: Buộc bà Bùi Thị Sáu, sinh năm 1959. Địa chỉ: ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chuyển nhượng cho
ông Trần Ngọc Thành, sinh năm 1963. Địa chỉ: 83/5C ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Tạm trú: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh
Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phần thửa 1931 tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Hạnh Nam với diện tích 128,9m2 (đo đạc thực tế) loại đất ONT. Vị trí
đất đính kèm theo Mảnh trích đo địa chính số 448 ngày 09/7/2019 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt.
Theo nội dung các Bản án của Tòa án ghi nhận thửa đất số 1931 tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Hạnh Nam được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh
Long An cấp giấy chứng nhận cùng quyền sử dụng đất cho 06 người gồm:
1. Bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1970. Địa chỉ: ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Phạm Văn Phương, sinh năm 1982
3. Phạm Văn Phong, sinh năm 1986
Cùng địa chỉ: 169 khu phố 2, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM (Hiện nay là: 169 khu phố 2, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM);
4. Bà Lê Kim Huyền, sinh năm 1983. Địa chỉ: 130B Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;
5. Ông Châu Văn Tài, sinh năm 1980;
6. Bà Bùi Thị Sáu, sinh năm 1959. Địa chỉ: ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Quá trình tổ chức thi hành án thì những người được thi hành án cung cấp được 03 (ba) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa 1931
tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Hạnh Nam) do bà Lê Kim Huyền, ông Châu Văn Tài và bà Bùi Thị Sáu đứng tên. Riêng 03 (ba) giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (thửa 1931 tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Hạnh Nam) do ông Phạm Văn Phong, ông Phạm Văn Phương và bà Nguyễn Thị Yến đứng tên thì ông
Phong, ông Phương và bà Yến trình bày: các ông, bà hiện không còn quản lý (giữ), ông Phong, ông Phương và bà Yến không biết hiện nay ai
là người đang giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ông Phạm Văn Phương và bà Lê Kim Huyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Thanh Trang; bà
Nguyễn Thị Thắm và ông Châu Văn Tài chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Đinh Kim Đào; bà Bùi Thị Sáu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho
ông Trần Ngọc Thành. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân nào đang quản lý (giữ) các giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thửa 1931 tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Hạnh Nam do ông Phạm Văn Phong, ông Phạm Văn Phương và bà Nguyễn Thị Yến đứng tên (trong
thời hạn 10 ngày kể ngày thông báo hợp lệ) thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự sự huyện Đức Hòa (gặp Chấp hành viên Trần Văn Tuấn) để cung cấp
các giấy chứng nhận nêu trên để giải quyết theo quy định. Sau khi ông Phạm Văn Phương và bà Lê Kim Huyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho
bà Lê Thị Thanh Trang; bà Nguyễn Thị Thắm và ông Châu Văn Tài chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Đinh Kim Đào; bà Bùi Thị Sáu chuyển
nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Ngọc Thành xong thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa sẽ hoàn trả lại giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất do ông Phạm Văn Phong, ông Phạm Văn Phương và bà Nguyễn Thị Yến đứng tên cho tổ chức hoặc cá nhân đã cung cấp. Nếu tổ chức hoặc
cá nhân đang giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên mà không cung cấp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thì Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Đức Hòa căn cứ vào nội Bản án của Tòa án để đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho người được thi hành án theo quy định pháp luật./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
Về việc không người tham gia đấu giá, đương sự thỏa thuận tổ chức bán đấu giá tài sản,
thỏa thuận mức giảm giá tài sản
Căn cứ Điều 101, Điều 104 Luật thi hành án thi hành án dân sự (Được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số 13/2013/KDTM-PT ngày 13;14 tháng 6 năm 2013 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 02/2013/KDTM-ST ngày 21 tháng 2 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 415/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh
Hóa;
Căn cứ kết quả chứng thư thẩm định giá số 404.2021.VT.HS ngày 17/5/2021 của Công Ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín;
Căn cứ thông báo số:13;14;15/TB-CCTHADS ngày 04/01/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa Về việc
không có người tham gia đấu giá,đương sự thỏa thuận mức giảm giá, Thỏa thuận tổ chức bán đấu giá.
Căn cứ công văn số:613/21/TP-CV ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Công Ty bán đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc thông báo kết quả
đấu giá,kế hoạch đấu giá.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo:
Người được thi hành án: Bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, sinh năm: 1977 và ông Danh Lộc, sinh năm 1973, cùng địa chỉ: ấp Thới Hòa B thị
trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.
Người phải thi hành án: Công ty TNHH Lương thực-Thực phẩm Long An. Địa chỉ: Số 237 Nguyễn An Ninh, phường 3, TP Tân An, tỉnh Long
An biết việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa đã tiến hành thông báo bán đấu giá công khai đến nay đã hết thời hạn đăng ký
tham gia đấu giá vào lúc 16h00 ngày 30/12/2021 không có khách hàng tham gia đấu giá tài sản.
Chấp hành Viên thông báo trong cho người được thi hành án, người phải thi hành án trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được thông báo hoặc tống đạt, niêm yết thông báo này hợp lệ yêu cầu các đương sự phải thỏa thuận về mức giảm giá tài sản kê biên, hoặc
đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa để thỏa thuận mức giảm giá tài sản kê biên. Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được thông báo hoặc tống đạt, niêm yết thông báo này hợp lệ thì các đương sự có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá, hoặc đến Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An để thỏa thuận tổ chức bán đấu
giá tài sản kê biên.
Tài sản gồm:
1. Thửa đất số 728, tờ bản đồ số 5a, diện tích 147 m2, loại đất RSX.
2. Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.400 m2, loại đất RSX.
3. Thửa đất số 415, tờ bản đồ số 5a, diện tích 772 m2, loại đất RSX.
4. Thửa đất số 422, tờ bản đồ số 5a, diện tích 249 m2, loại đất ODT. Các thửa đất trên đều tọa lạc tại khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện
Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 739612, BX 739613, BX 739614, BX 739615 được UBND huyện Thạnh Hóa,
tỉnh Long An Cấp ngày 09/12/2014. Giấy chứng nhận QSDĐ do bà Nguyễn Thị Huyền Thanh đứng tên quyền sử dụng). Tổng giá trị quyền sử
dụng đất là: 3.044.352.000 đ (Ba tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn).
- Công trình xây dựng trên đất gồm:
5. Đài nước kết cấu làm bằng cột bê tông cốt thép đứng cao 6m, chiều ngang 2,5m, sàn bê tông cốt thép 2,5m x2,5m x 0,1m = 0,6m3.
Chất lượng còn lại: 30%. Tổng giá trị công trình xây dựng trên đất là: 2.525.700 đ
- Cây trồng trên đất:
6. Cây xoài 10 cây, loại D.
7. Cây Mít 06 cây, loại D.
-Tổng giá trị cây trồng trên đất là: 6.660.000đ
Tổng giá trị quyền sử dụng đất, công trình và cây trông trên đất ban đầu làm giá khởi điểm:3.053.538.000 đ (Ba tỷ, không trăm năm mươi
ba triệu, năm trăm ba mươi tám ngàn đồng).
Hết thời hạn nêu trên mà người được thi hành án, người phải thi hành án không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm,
tổ chức bán đấu giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản, chọn tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp Luật. Mọi thắc mắc,
khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, ông Danh Lộc, Công ty TNHH Lương thựcThực phẩm Long An. Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG: 01 xe VEAM VT651 MB, BKS: 19C-138.28 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 030934 do
Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 20/08/2018. GKĐ: 258.000.000 đồng
TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh,
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Người có TS: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), địa chỉ: Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng bài,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo
quy định pháp luật mua và nộp hồ sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tại
CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành hoặc NCB đến 17h00 ngày 25/01/2022.
Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày: 25, 26,
27/01/2022. Số tiền nộp: 25.000.000 đồng.
Đấu giá tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành Thành lúc 10h00 ngày 28/01/2022.
Liên hệ: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Email:
Hanoi.daugiabenthanh@gmail.com hoặc SĐT: 024.73036056

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

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn)
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: 028.6686.5120
VPĐD: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM
2. Tài sản đấu giá: QSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ thuộc TĐ số 545, TBĐ số 40 tại 879/20/5A Hương Lộ 2, KP8, P.Bình Trị Đông A,
Q.Bình Tân, TP.HCM theo GCN QSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số CO 612314, số vào sổ cấp GCN CS 20145 do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày
21/06/2019, CNCN ngày 04/01/2021. Thửa đất: DT: 62,4m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: ODT; THSD: Lâu dài; NGSD: Nhận chuyển
nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền SDĐ. Nhà ở riêng lẻ: DTXD: 59,05 m2; DT sàn: 206,91 m2; HTSH: Sở hữu
riêng; Cấp (Hạng): Cấp 3.
3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – 28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
4. Giá khởi điểm: 4.865.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 486.500.000 đồng.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở và VPĐD
Cty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 13/01/2022 đến 17h00 ngày 14/02/2022. (Trừ thời gian nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy
định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 13/01/2022 đến 17h00 ngày 14/02/2022 tại nơi có tài sản. (Trừ thời gian
nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 14/02/2022, 15/02/2022, 16/02/2022 (Bằng hình thức chuyển
khoản).
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09h00 ngày 17/02/2022 tại VPĐD Cty Đông Sài Gòn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản: Xe tải có mui nhãn hiệu DOTHANH IZ65-TMB biển số 71H-001.41. Tải trọng 3490kg. Dung
tích 2771 cm3. Xem xe tại: Bãi xe Thủ Thiêm, 818 Xa Lộ Hà Nội, đường 25, KP5, phường An Phú, Tp
Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. Gía khởi điểm 300.000.000 đồng, đặt trước 60.000.000 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày
17/01/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2022.
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định
tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/01/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày
27/01/2022.
Tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 28/01/2022, tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp
số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169, Website: http://minhphap.vn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO

V/v chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của người được thi hành án đã chết
Căn cứ khoản 2 Điều 54 Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số: 81/2013/DS-ST ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 181/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh
Hóa, tỉnh Long An thì bà Phạm Thị Mười phải có nghĩa vụ trả cho ông Trần Thanh Là 01 lượng vàng SJC 9999 và 13.000.000đ (Mười
ba triệu đồng).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa đã thu số tiền 59.260.000đ (Năm mươi chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng)
của bà Phạm Thị Mười trả cho ông Trần Thanh Là.
Theo cung cấp thông tin thì ông Trần Thanh Là đã chết do bà Nguyễn Kim Hạnh, sinh năm 1984 – Hộ khẩu thường trú: Ấp 5,
xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là vợ của ông Trần Thanh Là cung cấp. Theo giấy Chứng tử số: 29/2015; Quyển số:
01/2015 ngày 26/06/2015 do UBND xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cấp.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho hàng thừa kế thứ nhất của người đã chết là ông Trần Thanh Là,
sinh năm 1969, địa chỉ: Ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, để thực hiện quyền thừa kế được quy định tại điểm a
khoản 1 Điều 951 Bộ Luật dân sự năm 2015 hàng thừa kế thứ nhất gồm: “vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con
nuôi của người chết”. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đăng báo, những người được hưởng thừa kế của ông Trần Thanh
Là nêu trên có trách nhiệm liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh
Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, để thực hiện quyền thừa kế hoặc yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế của ông Trần Thanh
Là theo quy định pháp luật về thừa kế.
Quá thời hạn nêu trên những người được hưởng thừa kế nêu trên của ông Trần Thanh Là không liên hệ với Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An để thực hiện quyền thừa kế hoặc không yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế của ông
Trần Thanh Là theo quy định pháp luật về thừa kế, thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa sẽ xử lý số tiền nêu trên cho bà
Nguyễn Kim Hạnh được nhận theo quy định. Mọi thắc mắc, khiếu nại gì về sau sẽ không được giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho bà Nguyễn Kim Hạnh và những người trong hàng thừa kế thứ
nhất của ông Trần Thanh Là biết để thực hiện./.
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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành)
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, loại xe ô tô khách, số máy RATORQ4D243H, số khung TGMCFLR36833, xe màu
trắng 10 chỗ, biển kiểm soát 29B-160.27, đăng ký xe ô tô số 362418 do Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cấp ngày
18/01/2017 mang tên Công ty TNHH TM vận tải và du lịch Thọ Hải. (Hiện trạng: Chiếc xe ô tô trên đang bảo quản tại kho của Chi cục THADS
quận Hà Đông và có 01 Giấy đăng ký xe, 01 chìa khóa xe ô tô và không có giấy đăng kiểm). GKĐ: 241.626.000 VNĐ. TĐT: 40.000.000 VNĐ.
- Giá trên chưa bao gồm các khoản phí, thuế, lệ phí, người mua được tài sản bán đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và
phải nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp
giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.
(Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).
- Bên có TS bán đấu giá: Chi cục thi hành án Dân sự Quận Hà Đông – Lô 3, thửa 8, khu hành chính mới, phường Hà Cầu, quận Hà
Đông, Hà Nội.
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày
24/01/2022 trong giờ hành chính tại Công ty Hà Thành.
- Thời hạn đăng ký xem TS: Đến hết ngày 19/01/2022 tại công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: Ngày 20/01/2022 và ngày 21/01/2022 tại Kho của Chi cục THADS quận Hà Đông.
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/01/2022 đến 16h00 ngày 26/01/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Khách hàng có thể
tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 26/01/2022. Tiền đặt trước phải được chuyển khoản vào tài khoản
của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và Công ty Đấu giá Hợp danh
Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 16h00 ngày 26/01/2022.
- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày 27/01/2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành – Tầng 04 Tòa nhà
319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

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

THÔNG BÁO CÔNG KHAI
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tổ chức đấu giá lần 02)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới - Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới,
Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất 152, tờ bản đồ số 95 tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng
Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Quyền sử dụng đất có diện tích 92,2 m2, trong đó 50,0 m2 là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài và 42,2 m2 là đất trồng cây lâu
năm khác, thời hạn sử dụng đến tháng 9/2054.
- Tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà 02 tầng xây dựng theo kiểu nhà trọ (mỗi tầng 05 phòng, tổng cộng 10 phòng), diện tích xây dựng
74,0 m2, diện tích sàn: 171,4 m2. Nhà xây dựng bằng bê tông cốt thép, vôi ve hoàn chỉnh, mái xà gồ sắt, lợp tôn, nền nhà lát gạch.
- Hiện trạng: Nhà được xây dựng từ lâu, đã qua sử dụng và bỏ hoang trong thời gian dài nên đã xuống cấp, hư hỏng hệ thống cửa chính,
cửa sổ, nền nhà, hệ thống điện.
(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 02/11/2021 tại thửa đất số 152; tờ bản đồ 95, TDP 15, phường
Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
- Giá khởi điểm: 1.248.715.581 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật, người
mua trúng đấu giá tài sản phải chịu thuế GTGT nếu tài sản thuộc diện phải chịu thuế theo quy định và các loại phí, lệ phí, chi phí khác nếu có)
- Tiền đặt trước: 249.743.000 đồng
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới
hạn số vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/01/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/02/2022
tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15/02/2022 và ngày 16/02/2022 tại TDP 15, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản (Trong giờ hành
chính).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 17/02/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/02/2022 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại (Tiền đặt trước phải vào tài khoản Trung tâm trong thời gian trên mới được xem
là hợp lệ).
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật
đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá
trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/02/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình.
Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia cuộc đấu giá phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn, điện thoại:
0232.3533568 (Đấu giá viên Lê Thị Hồng Nhung).

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO

Về việc thi hành án
Kính gửi: Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy và ông Nguyễn Thanh Thiện, cùng địa chỉ: ấp Cầu Chùa,
xã Kế An huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Căn cứ Bản án số 89/2021/DS-ST ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Quyết định Thi hành án số 1041/QĐ-CCTHADS ngày 13/8/2021và Quyết định thi hành án số 117/QĐ-CCTHADS ngày 20/10/2021
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;
Nghĩa vụ thi hành án:
Buộc bà Huỳnh Thị Lệ Thủy và ông Nguyễn Thanh Thiện, cùng địa chỉ: ấp Cầu Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng có nghĩa vụ
nộp án phí sơ thẩm 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng); trả cho ông Nguyễn Văn Hiền, địa chỉ: ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, huyện Kế Sách, tỉnh
Sóc Trăng số tiền vốn là 280.000.000đ (Hai trăm tám mươi triệu đồng) và lãi chậm thi hành án.
Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách thông báo cho bà Huỳnh Thị Lệ Thủy và ông Nguyễn Thanh Thiện được biết. Trong thời
hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo này được đăng trên báo Pháp luật Việt Nam bà Thủy, ông Thiện phải có trách nhiệm đến Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Kế Sách, địa chỉ: ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để nộp tiền và giải quyết việc thi hành
án liên quan đến các khoản tiền trên (gặp Chấp hành viên Trần Thị Ánh Tuyết trong giờ hành chính).
Quá thời hạn trên bà Thủy, ông Thiện không thực hiện theo yêu cầu của Chấp hành viên thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách
tiến hành kê biên, xử lý tài sản theo quy định pháp luật để đảm bảo thi hành án và kể cả đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng mà bà Thủy, ông
Nguyễn Văn Guôl (ông Guôl chồng bà Thủy) đã thế chấp tài sản vay Ngân hàng, tài sản xử lý gồm:
1/ Thửa đất số 257, tờ bản đồ số 20, diện tích 5.516,8m2, loại đất LUA, thời hạn sử dụng đến 15/10/2063, giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số CN 603686/CS02439.
2/ Thửa đất số 193, tờ bản đồ số 16, diện tích 4.145,3m2, loại đất CLN, thời hạn sử dụng đến 15/10/2043, giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số CN 603687/CS02440.
3/ Thửa đất số 196, tờ bản đồ số 16, diện tích 4.691m2, loại đất LUA, thời hạn sử dụng đến 15/10/2063 giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số CN 603688/CS02441.
4/ Thửa đất số 194, tờ bản đồ số 16, diện tích 3.793,9m2, loại đất LUA, thời hạn sử dụng 15/10/2063, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CN 603689/CS02442.
5/ Thửa đất số 195, tờ bản đồ số 16, diện tích 2.615,1m2, loại đất CLN, thời hạn sử dụng 15/10/2043, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CN 603690/CS02443.
6/ Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 16, diện tích 400,1m2, loại đất ONT= 300m2 thời hạn sử dụng lâu dài, CLN=100,1m2 thời hạn sử dụng
đến 15/10/2043, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 603691/CS02444.
7/ Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 20, diện tích 4.555,9m2, loại đất LUA, thời hạn sử dụng đến 15/10/2063, giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số CN 603692/CS02445.
Tấc cả các thửa đất trên đều tọa lạc tại ấp Cầu Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày
23/8/2018 cho bà Thủy. Hiện Bản gốc giấy chứng nhận bà Thủy, ông Guôl đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh
Cần Thơ – Phòng giao dịch Cái Răng.
Vậy thông báo cho bà Huỳnh Thị Lệ Thủy và ông Nguyễn Thanh Thiện được biết. Mọi chi phí phát sinh (nếu có) ông Thiện và bà Thủy
hoàn toàn chịu theo quy định của pháp luật./.
(Chi tiết liên hệ Chấp hành viên Trần Thị Ánh Tuyết SĐT: 0907.277.780)

CHI CỤC THADS HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.Trụ sở:56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú,
TP.HCM, tổ chức đấu giá:
TS: QSHNỞ và QSDĐỞ địa chỉ 13/92 KP3, P.Trung Mỹ Tây, Quận12, TP.HCM thửa đất số 125-9, tờ bản đồ số 2E (SĐN) theo GCN
QSHNỞ và QSDĐỞ số hồ sơ gốc 6751 do UBND Quận12 cấp ngày 06/7/2004. Theo GCN: DT đất 205,8m2; Nhà ở DTXD: 146,6m2
(kết cấu: tường gạch, mái tôn). Theo bản đồ hiện trạng vị trí: DT đất:198,1m2, DTXD:198,1m2, DT sàn xây dựng: 433,9 m2. Kết cấu:
tường gạch, sàn BTCT + sàn gỗ + sàn đúc giả, mái tôn, nền gạch bông (gồm 04 căn nhà tiếp giáp, liền kề kết cấu xây dựng khác
nhau). Lưu ý: Toàn bộ diện tích nhà, đất nằm trong quy hoạch công viên cây xanh và quy hoạch lộ giới đường dự phòng. GKĐ:
6.241.298.757đ. Tiền đặt trước: 1.248.259.751đ.
Người có TS: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12. ĐC: số 49/94 KP.3, P.Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM.
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Xem TS: từ 08h00 ngày
07/02/2022 đến 17h00 ngày 11/02/2022 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS: Tại nơi có tài sản. Bán hồ sơ, nhận đăng ký TS: từ
08h00 ngày 11/01/2022 đến 17h00 ngày 14/02/2022 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định). Nhận tiền đặt
trước: các ngày 14/02/2022, ngày 15/02/2022 và ngày 16/02/2022 (trong giờ hành chính). Đấu giá TS vào lúc 10h00 ngày 17/02/2022.
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp
luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, địa điểm tổ chức đấu giá TS: tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam-Số 56 Hiền Vương,
P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. LH: 0888.154.369 hoặc 0888.164.369
Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ địa chỉ trên.
Thông báo này thay cho thư mời tham gia, tham dự đấu giá.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM

THÔNG BÁO
Đấu giá 02 lô máy móc thiết bị đã qua sử dụng của Cty TNHH WONKYUNG ELECTRONICS Việt Nam, cụ thể:
Lô 1: Máy nhúng chì để sản xuất tụ biến thế điện tử; Máy sấy khô để sản xuất tụ biến thế điện tử; Máy cuốn dây đồng
tự động dùng để sản xuất tụ biến thế; Máy in phun: GKĐ: 283.880.936đồng;
Lô 2: Máy quang phổ; Máy đóng gói sản xuất hoàn chỉnh; Máy mài; Máy cuốn dây đồng; Máy sấy khô sản phẩm; Máy
hàn chì tự động; Máy kiểm tra đa chức năng; Máy gia công thanh đồng đa năng; Máy mài Grinding machine; Máy kiểm tra
sốc nhiệt; Máy kiểm tra không khí trong tụ điện P.C.T Machine; Máy kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; Máy đo độ tự cảm, điện dung,
điện trở; Máy điều hòa: GKĐ: 211.687.230đồng;
(Chi tiết tài sản xem tại hồ sơ đấu giá)
Người mua nộp thuế GTGT (nếu có); Tiền đặt trước 20% GKĐ mỗi lô tài sản.
Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức – số 954A Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM;
Xem tài sản: Tại Tổng kho Linh Xuân - số 113/14 đường số 11, Khu phố 4, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM từ ngày
10/01/2022 đến ngày 24/01/2022;
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 24/01/2022.
Đấu giá: : bắt đầu lúc 10 giờ 00 ngày 27/01/2022, đấu lần lượt từng tài sản
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

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

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ

Số 14 (8.458) Thứ Sáu 14/1/2022

sinhhungplvn@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM
NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – TP HÀ NỘI
Căn cứ Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 71 Bộ luật Dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 254/2021/TLST-VDS ngày 23/12/2021 về việc: Yêu cầu tuyên bố một người là đã
chết theo đơn yêu cầu của anh Trần Xuân Tùng, sinh năm 1984; trú tại: thôn Vệ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH
1. Thông báo tìm kiếm: ông Trần Xuân Diện, sinh năm 1961.
Hộ khẩu thường trú và địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: thôn Vệ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Ông Trần Xuân Diện vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12 năm 2003.
2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trần Xuân Diện liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Đông Anh theo địa chỉ: đường 23B, xã
Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (Cán bộ Tòa án: Nguyễn Đăng Hùng, SĐT: 0914771447) để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người
là đã chết.
Hoặc ai biết được tin tức về ông Trần Xuân Diện thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Đông Anh theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân
dân xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và anh Trần Xuân Tùng, SĐT: 0982676632.
3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Trần Xuân Diện thì Tòa án sẽ mở phiên
họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

THÔNG BÁO
a) Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng:
Tên gọi: Văn phòng công chứng ĐỖ XUÂN THẮNG
Địa chỉ: Số 84, Phan Chu Trinh, phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
b) Họ, tên, số quyết định bổ nhiệm của công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng:
1. Ông: Đỗ Xuân Thắng. Số Quyết định bổ nhiệm: 486/QĐ-BTP do Bộ tư pháp cấp ngày 21/03/2012.
c) Số ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động:
- Giấy đăng ký hoạt động: Số 07/TP-ĐKHĐ ngày 15/12/2021 và ngày 31/12/2021;
- Nơi đăng ký hoạt động: Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng
- Ngày bắt đầu hoạt động: ngày 15/01/2021 và ngày 04/01/2022
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu công chứng, chứng thực xin liên hệ: Văn phòng công chứng ĐỖ XUÂN
THẮNG - Điện thoại: 02633.948889.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỖ XUÂN THẮNG

THÔNG BÁO

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1/ Tàu cá vỏ gỗ số đăng ký ĐNa-90719-TS ký hiệu máy Yanmar (6AYM-WET) số máy 5591- công suất 829 CV do Chi
Cục thủy sản Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16/10/2015.
GKĐ: 2.556.603.000 đồng. Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước 300.000.000 đồng.
ĐKĐG đến 17 giờ ngày 25/01/2022. Nộp tiền đặt trước từ 25 - 27/01/2022.
Dự kiến ĐG lúc 08 giờ 00 ngày 28/01/2022 tại Hội Trường Tòa nhà Diamond Time số 35 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng.
2/ Tàu cá số đăng ký NA-92756-TS hiệu Mitsubishi số máy S6R-19443 do Chi Cục thủy sản Nghệ An cấp ngày 11/4/2017;
GKĐ: 1.550.631.255 đồng. Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước 200.000.000 đồng.
ĐKĐG đến 17 giờ ngày 25/01/2022. Nộp tiền đặt trước từ 25 - 27/01/2022.
Dự kiến ĐG lúc 09 giờ 30 ngày 28/01/2022 tại Hội Trường Tòa nhà Diamond Time số 35 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng.
Xem 02 tài sản này Trong giờ hành chính kể từ ngày 12/01 – 25/01/2022 tại Hợp tác xã trục vớt và đóng sửa tàu
thuyền Bắc Mỹ An (đường Hồ Hán Thương, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
Liên hệ mua hồ sơ, đăng ký và xem TS tại: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt Phát – số 662 đường 2/9 trong giờ hành
chính, Tp. ĐN. ĐT: 0914.112184

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương, địa chỉ: lô D, ô số 3 đường
Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do bị can Nguyễn
Trung Nghĩa – Giám đốc Công ty Đông Bình Dương thực hiện thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển
nhượng đất tại ấp Quân Y,xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ
liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ
chức từng nhận chuyển nhượng đất tại ấp Quân Y,xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước từ bị can Nguyễn
Trung Nghĩa hoặc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương đến làm việc với Cơ quan
Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương theo địa chỉ: 681 Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm, số điện thoại:
0909.223.666. Các trường hợp không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương
sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA (PC03) - CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI VIỆT PHÁT

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Quyết định Thi hành án số 759/QĐ-CCTHADS ngày 01/4/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên số 24/QĐ-CCTHADS ngày 04/3/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng;
Căn cứ Quyết định Thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 10/9/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Thông báo số 01/TB-VN ngày 10 tháng 01 năm 2021 của Công ty đấu giá Hợp Danh VINA.
Tài sản bán đấu giá gồm:
Quyền sử dụng đất ở, trồng cây lâu năm khác tọa lạc tại ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo Giấy Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 919938 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 24/01/2008, thửa đất số 777, tờ bản đồ số 10, diện tích 220m2
do ông Huỳnh Văn Út và bà Nguyễn Thị Tám đứng tên. Trong 220m2 có:
+ 174,4m2 thuộc đất hành lang an toàn giao thông đường bộ (trong đó đất ONT là 104,4m2; đất trồng cây lâu năm là 70m2);
+ 45,6m2 đất ONT không thuộc đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.
- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo Giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số AL 919937 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 24/01/2008, thửa đất số 778, tờ bản đồ số 10, diện tích 19.115,1m2 do ông Huỳnh Văn Út
và bà Nguyễn Thị Tám đứng tên.
Giá khởi điểm của 02 quyền sử dụng đất nêu trên là: 959.951.970đ (Chín trăm năm mươi chín triệu chín trăm năm mươi mốt ngàn chín
trăm bảy mươi đồng).
Quyền sử dụng đất diện tích 864,5m2 (đất ở nông thôn 50m2; đất vườn 778,5m2, đất hành lang an toàn giao thông 36m2) thuộc thửa
đất số 423 (cây trồng trên đất gồm: 02 cây Dừa, 01 cây Còng, 08 cây Bạch Đàn, 10 cây Tre, 01 cây Gòn, 35 cây Chuối, 01 cây Trâm Bầu, 04 cây
Tràm) và diện tích 7.010,3m2 đất trồng lúa, thuộc thửa đất số 422 cùng tờ bản đồ số 10, đất tọa lạc tại ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Phước, huyện
Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0620846 được UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 28/10/1995 do
ông Huỳnh Văn Út đứng tên.
Giá khởi điểm: 331.079.560đ (Ba trăm ba mươi mốt triệu không trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm sáu mươi đồng).
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 01 tháng 3 năm 2022 (giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo đến hết ngày 01 tháng 3 năm 2022 (giờ hành
chính) tại Công ty đấu giá Hợp Danh Vina.
Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ, ngày 04 tháng 3 năm 2022 tại Công ty đấu giá Hợp Danh Vina. Địa chỉ: L8-04 đường
Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại liên hệ: 0297 607 960./.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh
toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
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Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đang thụ lý, giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản giữa ông Lê Phú Hiền
với bà Lê Thị Kim Thanh. Yêu cầu bà Lê Thị Kim Yến - cư trú tại: 118/13B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều,
thành phố Cần Thơ liên hệ ngay đến Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ để giải quyết tranh chấp.
Thời gian được ấn định như sau:
- Thời gian mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày
27 tháng 01 năm 2022;
- Thời gian mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày
17 tháng 02 năm 2022;
- Thời gian mở phiên tòa xét xử lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 3 năm 2022;
- Thời gian mở phiên tòa xét xử lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2022.
Địa điểm: Tại trụ sở Tòa án – Số 17A đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành
phố Cần Thơ.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ

RƠI GIẤY TỜ
Tôi tên là Võ Thị Thuý Hà sinh năm 1977, CMND: 011831828, ngày cấp: 31/07/2012 tại
Công an TP Hà Nội. Địa chỉ số 19B ngõ 2, Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trên đường đi làm tôi có làm rơi 01 tập hồ sơ về nền đất A2-59 dự án Khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà
Bè, TP.HCM do Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư, bao gồm:
* Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 345/HĐHT-PX ký ngày 29/11/2004;
*Hợp đồng Phụ lục số 345/HĐPL-PX ký ngày 03/03/2006;
*Hợp đồng Phụ lục số 345A/HĐPL-PX ký ngày 04/07/2008;
*Hợp đồng Phụ lục số 345B/HĐPL-PX ký ngày 01/09/2008;
*Hợp đồng Phụ lục số 345C/HĐPL-PX ký ngày 24/06/2009;
*Biên bản giao nền số 345/BBGN-PX ký ngày 28/06/2008;
Nếu ai nhặt được vui lòng liên hệ lại với tôi theo số điện thoại: 024.39448428.
Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giảm giá tài sản (lần 2)

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số 217/2013/QĐDS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 759/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 24/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng
Căn cứ Quyết định thi hành án số 02/QĐ-CTHADS ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Thông báo số 81/TB-VN ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Công ty đấu giá Hợp Danh VINA.

QUYẾT ĐỊNH:

Về việc giảm giá tài sản (lần 5)
CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số 217/2013/QĐDS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 759/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 24/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 02/QĐ-CTHADS ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Kết quả thẩm định giá ngày 26/12/2018 của Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCVlue;
Căn cứ Thông báo số 119/TB-VN ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Công ty đấu giá Hợp Danh VINA.

Điều 1. Giảm giá tài sản của: ông Huỳnh Văn Út và bà Nguyễn Thị Tám, địa chỉ: ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh
Kiên Giang..
Tài sản giảm giá gồm:
- Quyền sử dụng đất ở, trồng cây lâu năm khác tọa lạc tại ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo Giấy Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 919938 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 24/01/2008, thửa đất số 777, tờ bản đồ số 10, diện tích 220m2
do ông Huỳnh Văn Út và bà Nguyễn Thị Tám đứng tên. Trong 220m2 có:
+ 174,4m2 thuộc đất hành lang an toàn giao thông đường bộ (trong đó đất ONT là 104,4m2);
+ 45,6m2 đất ở nông thôn không thuộc đất hành lang an toàn giao thông đường bộ .
Giá khởi điểm: 61.924.500đ (Sáu mươi mốt triệu chín trăm hai mươi bốn ngàn năm trăm đồng).
Mức giảm giá là 10%.
- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo Giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số AL 919937 do UBND huyện Tân Hiệp cấp ngày 24/01/2008, thửa đất số 778, tờ bản đồ số 10, diện tích 19.115,1m2 do ông Huỳnh Văn Út
và bà Nguyễn Thị Tám đứng tên.
Giá khởi điểm: 898.027.470đ (tám trăm chín mươi tám triệu không trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi đồng).
Mức giảm giá là 10%.
Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Điều 1. Giảm giá tài sản của: ông Huỳnh Văn Út và bà Nguyễn Thị Tám, địa chỉ: ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh
Kiên Giang.
Tài sản giảm giá gồm:
Quyền sử dụng đất diện tích 864,5m2 (đất ở nông thôn 50m2; đất vườn 778,5m2, đất hành lang an toàn giao thông 36m2) thuộc thửa
đất số 423 (cây trồng trên đất gồm: 02 cây Dừa, 01 cây Còng, 08 cây Bạch Đàn, 10 cây Tre, 01 cây Gòn, 35 cây Chuối, 01 cây Trâm Bầu, 04 cây
Tràm) và diện tích 7.010,3m2 đất trồng lúa, thuộc thửa đất số 422 cùng tờ bản đồ số 10, đất tọa lạc tại ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Phước, huyện
Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0620846 được UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 28/10/1995 do
ông Huỳnh Văn Út đứng tên.
Giá khởi điểm (lần 5): 331.079.560đ (Ba trăm ba mươi mốt triệu không trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm sáu mươi đồng).
Mức giảm giá là 5%.
Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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l TÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh,
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180
l Tổng Biên tập:
* Fax: (024) 37245178
TS. ĐÀO VĂN HỘI
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
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Khó khăn bủa vây làng nghề
ngày giáp Tết

20

dân nguyện

Số 14 (8.458) Thứ Sáu 14/1/2022

banbandocplvn2019@gmail.com

Cần Thơ:

Sau 3 tháng kể từ thời
điểm TP Cần Thơ giãn cách
xã hội để căng mình chống
đại dịch Covid-19, cùng lúc
tất cả mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh đều bị đình
trệ. Đến nay, hậu quả
Covid-19 để lại cho các lĩnh
vực ngành nghề kinh tế nói
chung và làng nghề truyền
thống nói riêng còn thấy rõ.
Khó khăn nguồn vốn,
giá nguyên vật liệu tăng

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

Nếu như trước kia, khi bước vào
làng nghề bánh tráng truyền thống lCác lò bánh tráng tái khởi động để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp cận Tết.
Thuận Hưng (thuộc quận Thốt Nốt) sẽ
cũng đau đầu khi Tết này sẽ không có Cần Thơ). Đây là một bước tiến trong
dễ dàng nhìn thấy các liếp phơi bánh
các giống hoa chủ đạo.
việc quảng bá sản phẩm, đưa hình ảnh
tráng trải dài tăm tắp dọc hai bên
Ngoài ra, theo các chủ vườn hoa, bánh tráng Thuận Hưng tiến xa hơn
đường với mùi thơm đặc trưng thì nay
nguyên vật liệu đều tăng giá, điển hình tới các thị trường tiêu thụ.
những hình ảnh đó không còn thấy
như 1 bao phân 50kg tăng trung bình
Tính từ đầu tháng 1/2022 đến nay,
nhiều nữa.
từ 100.000-250.000, thuốc cỏ tăng dù tình hình dịch bệnh vẫn còn cam
Làng bánh tráng Thuận Hưng có
25.000-75.000đ/chai, chậu nhựa tùy go, nhưng được địa phương hỗ trợ về
bề dày lịch sử hơn 2 thế kỷ và được
kích cỡ tăng trung bình 100 - mọi mặt, qua khảo sát thì những ngày
công nhận là làng nghề truyền thống
400đ/chậu… Bên cạnh đó giá cước cận Tết; trung bình mỗi hộ cho ra lò
từ 1998. Làng nghề vốn nổi tiếng gần
vận chuyển hạt giống về đến cơ sở hơn 1,5-2 thiên mà vẫn chưa đủ đáp
xa với đặc sản là những chiếc bánh
tráng dẻo thơm, mịn với đủ loại như: cũng tăng đột biến. Chính vì thế năm ứng nhu cầu thị trường.
nay sản lượng trồng hoa các hộ chỉ đạt
Ông Đoàn Hữu Bốn, Giám đốc
bánh nhúng, bánh dừa, bánh mè...
hơn
30%
so
với
mọi
năm.
Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An, Phó
Theo ghi nhận của PV, trước thời
Chủ nhiệm làng hoa Phó Thọ cho biết:
điểm dịch bệnh, trung bình mỗi ngày Tìm hướng mới
“Nhìn
chung, vụ hoa tết năm nay chỉ
mỗi cơ sở cho ra lò 1-1,5 thiên (đơn bán hoa tươi online
đạt
30%
so với các năm trước, chủ
vị tính của bà con làng nghề là 1 thiên
Trao đổi với PV, ông Nguyễn
yếu
là
trồng
vạn thọ vì các loại giống,
bằng 1.000 cái) thì những tháng giãn Thanh Phong, Chủ tịch UBND
củ,
mô
cấy
hoa
năm nay đều không
cách vừa qua chỉ treo giá gạt. Khi tình phường Thuận Hưng (quận Thốt Nốt)
hình dịch bệnh đã phần nào được cho biết: “Địa phương đã nắm bắt về, hoặc có về thì số lượng nhỏ giọt.
kiểm soát, các cơ sở bắt
được tình hình khó khăn Thêm vào đó tâm lý e dè chưa đoán
đầu hoạt động
của làng nghề, nên được tình hình dịch bệnh thế nào nên
trở lại thì vấn
đã phối hợp với bà con cũng không mạnh dạn đầu tư,
đề đặt ra là
Hội Liên hiệp sợ rằng mất vốn như những vụ hoa
nguồn vốn
Phụ
nữ vừa qua phải để hoa tàn”.
Thấy được nỗi lo toan của làng
sản xuất
phường hỗ
và giá cả
hoa,
Trạm khuyến nông quận Ninh
trợ cho vay
nguyên
Kiều
cũng đã hỗ trợ 250 gói (1 gói cho
vốn
mua
vật liệu
ra
khoảng
100 giỏ) hạt giống thọ
sắm nguyên
tăng cao.
hoàng
gia
để
bà con mạnh dạn tiếp tục
vật liệu để tái
Theo
khởi động làng tăng gia sản xuất, giảm nhẹ về áp lực
chị Nguyễn
nghề. Ngoài việc nguồn vốn. Qua thời gian trồng giống
Thị Liên (chủ
hỗ trợ các hộ làng thọ hoàng gia, bà con ai cũng phấn
một cơ sở tại
nghề tiếp cận với khởi vì hoa trồng ít bệnh, tương đối
làng nghề Thuận lLàng hoa Phó Thọ năm nay chỉ bán các nguồn vốn vay tốt, nên giảm thiểu được chi phí vật tư.
Hưng), lúc trước tại chỗ và bán online.
Ông Bốn còn cho biết năm nay do
ưu đãi, phường còn
giãn cách thì không đi mua nguyên phối hợp với các bên liên quan để xây số lượng hoa trồng ít nên không thể
liệu về làm được, mối thì cũng không dựng thương hiệu của làng nghề, tìm mướn lô, sạp để bán như mọi năm, mà
đến do ai ở đâu thì yên ở đó. “Giờ TP đầu ra cho sản phẩm”.
thay vào đó sẽ bán tại chỗ và bán onnới lỏng, tình hình đi lại đã thông
Ông Phong cho biết thêm, vừa line. Hình thức này tuy không còn
thoáng hơn nhiều, nhưng sau mấy qua, đã có 2 hộ gia đình được UBND mới ở Việt Nam nhưng đối với một
tháng không làm việc đã xài thâm hụt TP Cần Thơ trao giấy chứng nhận sản làng nghề truyền thống thì được xem
nguồn vốn, với bây giờ giá cả tăng phẩm đạt OCOP (Chương trình Mỗi là một thách thức mới.
thì nếu có làm chấp nhận lấy công xã, phường một sản phẩm - OCOP
nguyễn Thuận
làm lời giữ danh tiếng, chứ nếu tăng
giá quá thì thương lái cũng khó bán
Liên quan vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp Tết, tại TP HCM, chợ
ra”, chị nói.
hoa xuân “Trên bến, dưới thuyền” tại Bến Bình Đông, quận 8, dự định được
Cũng trên địa bàn quận Thốt Nốt,
tổ chức từ ngày 17 đến 31/1 (15-29 tháng Chạp) với nhiều hoạt động văn hóa,
làng lưới Thơm Rơm cũng oằn mình
nghệ thuật. Chợ sẽ được tổ chức trên lề kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, ven đường
cố gắng vượt qua mùa dịch khi các
Bến Bình Đông (từ đường Đình Hòa đến Nguyễn Chế Nghĩa) và các hoạt động
đơn hàng mới còn gặp khó khăn, cộng
văn hóa, nghệ thuật trên đường Nguyễn Văn Của, quận 8.
thêm năm nay con nước lại về trễ.
Chương trình sẽ có các tiết mục biểu diễn lân sư rồng, các loại hình nghệ thuật
Nhưng vì là “hàng nằm”, không sợ bị
truyền thống trên 4 ghe bầu dọc kênh Tàu Hủ; thả đèn hoa sen, trang trí các tiểu
hao hụt nên tâm lý phần nào nhẹ áp
cảnh trên đường Bến Bình Đông; tiểu cảnh phố ông đồ; trang trí đèn nghệ thuật;
lực hơn.
gian hàng ẩm thực; các hội thi thuyền hoa, nhà hoa, gói và trưng bày bánh tét...
Cùng chung hoàn cảnh với những
Sở VH&TT đề xuất 3 phương án tổ chức chợ hoa theo diễn biến tình hình
làng nghề khác, làng hoa Phó Thọ Covid-19 tại TP. Chợ hoa diễn ra bình thường nếu nguy cơ dịch ở cấp độ 1; ở cấp
Cầu Bà Bộ (quận Ninh Kiều) chịu ảnh
độ 2, 3 và 4 sẽ cắt giảm lần lượt 25%, 50% và 75% các hoạt động, tiết mục của
hưởng không ít từ đại dịch. Tình trạng
chương trình.
khan hiếm hàng khiến các nhà vườn

SóC Trăng:

T

Định hướng phát triển dự án
trái cây đặc sản đến 2025

ại Hội nghị trực tuyến điểm cầu các huyện, thị
xã vừa tổng kết dự án phát triển cây ăn trái đặc
sản tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2021 và định
hướng 2025, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị Sở NN&PTNT quy
hoạch vùng nguyên liệu cây ăn trái trên cơ sở phát
huy lợi thế sẵn có của từng vùng; xây dựng thêm
nhiều mã vùng trồng; hướng dẫn các hợp tác xã
(HTX), tổ hợp tác (THT), người dân ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng
suất chất lượng các loại trái cây.
Với các địa phương, cần làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động người dân liên kết trong sản xuất
theo hình thức HTX, THT, áp dụng các tiến bộ kỹ
thuật vào sản xuất đạt tiêu chuẩn theo đơn đặt hàng
của DN. Các HTX phải luôn là tập thể đoàn kết, đồng
lòng cùng chia sẻ lợi nhuận, giữ chữ tín trong thực
hiện chuỗi liên kết, tiêu thụ…
Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2018 –
2021 của dự án tại Sóc Trăng đã được chứng minh
như: Xây dựng 83 mô hình trình diễn, thực hiện 61
lớp tập huấn và 3 cuộc tọa đàm hướng dẫn kỹ thuật
cho nông dân, thành lập mới 12 HTX cây ăn trái,
củng cố 14 HTX cây ăn trái. Dự án cũng xây dựng
được 4 chuỗi giá trị trên vú sữa, bưởi, xoài, nhãn; kêu
gọi được 2 DN đầu tư xây dựng cơ sở thu mua, sơ
chế, đóng gói trái cây. Dự án đã kết nối tiêu thụ được
trên 3.000 tấn trái cây, trong đó có 14 sản phẩm trái
cây và sản phẩm chế biến từ trái cây đạt chuẩn OCOP
từ 3 - 4 sao. Phi Thuyền

Thanh Hóa thông qua
nghị quyết thu hút bác sĩ
trình độ cao

H

ĐND tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua nghị
quyết về thu hút bác sĩ (BS) trình độ cao và
BS làm việc tại các đơn vị y tế công lập trên địa
bàn giai đoạn 2022-2025.
Đối tượng thu hút là BS có học hàm giáo sư, phó
giáo sư, học vị tiến sĩ còn đủ 5 năm công tác so với
tuổi nghỉ hưu, BS chuyên khoa cấp 1-2, thạc sĩ y
khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt
nghiệp loại giỏi hoặc loại xuất sắc còn đủ 10 năm
công tác. Những người này sẽ về làm việc tại các cơ
sở y tế công lập ở Thanh Hóa, nhận chi trả một lần từ
ngân sách.
Theo nghị quyết, ngoài BS có học hàm, học vị,
BS nội trú sẽ được hỗ trợ 300 triệu đồng, thạc sĩ y
khoa, BS chuyên khoa cấp I nhận 200 triệu đồng,
BS tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi nhận 180 triệu
đồng. Ngoài ra, tất cả BS nêu trên được hỗ trợ thêm
24 tháng lương cơ sở, trả từng tháng nếu được
tuyển dụng.
Nhóm BS được thu hút về các bệnh viện quy mô
nhỏ hơn như BV Tâm thần, BV Phổi, BV Phục hồi
chức năng, Trung tâm Pháp y, BV đa khoa tuyến
huyện, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn sẽ nhận hỗ trợ
200-450 triệu đồng mỗi người tùy khu vực đồng
bằng, ven biển hay miền núi... Nhóm này cũng nhận
hỗ trợ thêm 24 tháng lương cơ sở.
BS đã được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế
công lập hoặc tư nhân trước khi chính sách này có
hiệu lực, BS hệ cử tuyển, chuyên tu, liên thông...
không thuộc diện thu hút của đề án này.
Những người được tuyển dụng hưởng chính sách
thu hút phải bồi hoàn gấp hai lần tổng kinh phí được
nhận nếu không thực hiện đúng cam kết, hai năm liên
tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật buộc
thôi việc.
Một lãnh đạo Thanh Hóa cho biết, chính sách thu
hút BS nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đưa
y tế trở thành một trong 5 trụ cột chiến lược phát triển
của tỉnh, phấn đấu trở thành trung tâm y tế chất lượng
cao khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo Cục Thống kê Thanh Hóa, đến năm 2021
toàn tỉnh có hơn 3,7 triệu dân, hiện có hơn 13.000
giường bệnh cả công lập và dân lập, đạt tỷ lệ 11
BS/10.000 dân và 36 giường bệnh/10.000 dân. Theo
tính toán, đến năm 2025, ngành Y tế Thanh Hóa cần
khoảng 5.000 BS. Văn Sơn

