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Rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp bất thường khác nếu cần thiết

N

ội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/1. Phiên họp kéo dài trong hai ngày để xem xét, quyết định các
nội dung quan trọng. Cụ thể, về xem xét quyết định các vấn đề theo thẩm quyền, theo Chủ tịch Quốc hội, tại
phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội
thẩm nhân dân.
(Trang 3)

N

Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết

gày 18/1, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công
tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thăm, tặng quà chúc Tết các hộ gia đình chính sách, hộ
nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da
(Trang 2)
cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Vẻ vang sứ mệnh truyền thông
của Bộ, ngành Tư pháp
Báo pháp luật Việt Nam:

lThứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện nghi thức ra mắt Mạng xã hội Cộng đồng pháp luật
và Trang thông tin điện tử Phapluatmedia của Báo Pháp luật Việt Nam.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tin tưởng rằng, Báo PLVN sẽ tiếp tục
phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; thực hiện tốt phương châm “Bản lĩnh, năng động, sáng tạo, đồng hành, đoàn
kết, nghĩa tình”.
(Trang 4)

Ưu đãi chưa thấy đâu, “ngược đãi” đã rõ ràng
tiếp Bài “loNg đoNg một dự áN đầu tư tại lạNg SơN”:

D

ù được giao đất năm
2009, cấp “sổ đỏ” năm
2013 nhưng phải đến năm
2016, Cty CP Sản xuất và
Xuất nhập khẩu Đạt Phát
mới chính thức có đường
vào Dự án xây dựng Nhà
máy ván ép MDF.
(Trang 6)

chào Ngày mới

H

“Kỷ nguyên” hệ sinh thái

ôm qua, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh
Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển
đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển
khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi
số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm
2030 (ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-TTg).
(Trang 2)
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Niềm tin của
nhân dân, bạn bè
quốc tế dành cho
Tổng Bí thư

N

gày 18/1, Báo Nhân dân phối
hợp Nhà xuất bản Chính trị
Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới
thiệu cuốn sách “Niềm tin yêu của
nhân dân và bạn bè quốc tế dành
cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng”. Tới dự buổi lễ có Bí thư
Trung ương Đảng, Chánh Văn
phòng Trung ương Lê Minh Hưng.
Cuốn sách với hơn 620 trang,
gồm hai phần: Niềm tin yêu của
nhân dân trong nước và Tình cảm
của bạn bè quốc tế, sẽ tiếp tục mang
đến cho bạn đọc nhiều thông tin, tư
liệu quý, chân thực với những góc
nhìn phong phú, đa dạng, không chỉ
là tình cảm trân quý dành cho Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà cũng
là niềm tin của nhân dân ta và bạn bè
quốc tế đối với Ðảng, Nhà nước ta
trong công cuộc đổi mới đất nước.
Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê
Quốc Minh cho biết, trong quá trình
tác nghiệp, tìm kiếm thông tin trên các
trang mạng xã hội, báo điện tử có rất
nhiều bài viết, nhất là những bài thơ
giản dị, mộc mạc nhưng chứa đựng
những tình cảm hết sức chân thành và
niềm tin yêu cao quý nhất dành cho
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hầu
hết các tác giả không phải là người
cầm bút chuyên nghiệp nhưng thông
qua những vần thơ, bài viết đều bày tỏ
sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết
ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng
tuyệt đối vào người lãnh đạo cao nhất
của Đảng ta - Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, một nhà lãnh đạo có tâm,
có tầm, chỉ biết hy sinh cống hiến cho
Đảng, cho dân, cho nước mà không
hề màng quyền lực, bổng lộc, vun vén
cá nhân hay gia đình.
Dịp này, ông Lê Minh Hưng đã
trao tặng tượng trưng cuốn sách quý
cho đại diện một số địa phương,
Trường THPT Nguyễn Gia Thiều ngôi trường nơi Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng từng học tập, Trường
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
và Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng.
H.SAN

baoplvn2014@gmail.com

Đảm bảo mọi người, mọi nhà
đều có Tết

N

gày 18/1, Tại TP Long Xuyên, tỉnh An
Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
dẫn đầu Đoàn công tác của Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thăm, tặng
quà chúc Tết các hộ gia đình chính sách, hộ
nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm
chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.
Ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân
dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời
chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Tết
Nhâm Dần năm nay, mặc dù chúng ta có nhiều
cố gắng nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Đảng,
Nhà nước, MTTQ Việt Nam có sự chỉ đạo
quyết liệt để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng vào lúc
này. Do đó, tôi yêu cầu Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, MTTQ Việt Nam trực tiếp kiểm tra,
đôn đốc, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó
khăn, để mọi nhà đều có Tết, Tết đầy đủ hơn
ngày thường, không để ai đói cơm, lạt muối”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề
nghị lãnh đạo, chính quyền địa phương, nhất là
trong dịp Tết này, kiểm soát chặt chẽ, không
xảy ra tình trạng buôn lậu, mất an ninh trật tự

T

heo tin từ Bộ Ngoại giao, nhân kỷ niệm 72
năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt
Nam – Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2022),
thay mặt cho Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng
Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã thông qua Đại
sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam gửi đến nhân
dân Trung Quốc bài phát biểu chúc mừng bằng
hình thức ghi hình.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định,
quan hệ láng giềng hữu nghị “vừa là đồng chí,
vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ
lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là
tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước
và nhân dân hai nước; phát triển quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung là ưu
tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt
Nam. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bày tỏ
vui mừng nhận thấy năm 2021, quan hệ Việt
Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định
và đạt nhiều kết quả tích cực…
Bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của quan
hệ song phương trong thời gian tới, Bộ trưởng

“Kỷ nguyên” hệ sinh thái
ôm qua, tại Hà Nội, Thủ
tướng Phạm Minh Chính,
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về
chuyển đổi số chủ trì Hội nghị
trực tuyến toàn quốc triển khai
Đề án phát triển ứng dụng dữ
liệu về dân cư, định danh và
xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến
năm 2030 (ban hành theo
Quyết định số 06/QĐ-TTg).
Thực ra đây là một “đề án
thành phần” trong nỗ lực thực
hiện Chiến lược phát triển
Chính phủ điện tử hướng tới
Chính phủ số giai đoạn 20212025, định hướng đến năm 2030
(ban hành theo Quyết định số
942/QĐ-TTg).
Nếu như Chính phủ điện tử
là Chính phủ sử dụng các công
nghệ thông tin – truyền thông,

xảy ra trên địa bàn. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch
nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân An Giang tiếp tục đoàn kết, có khí thế
mới để vượt khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ
phòng, chống dịch và nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, đưa địa phương phát triển và đóng
góp vào sự phát triển của đất nước.
Cùng ngày, tại UBND huyện Bát Xát (Lào
Cai), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác đã tới thăm hỏi,
động viên, tặng quà gần 500 suất quà cho các
hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc khó
khăn, hộ nghèo, hộ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch
Covid-19 và các công nhân, viên chức, người
lao động có hoàn cảnh khó khăn cùng các lực
lượng làm nhiệm vụ chuyên biệt tại tỉnh biên
giới Lào Cai.
Cũng trong ngày 18/1, thay mặt Đoàn công
tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm,
tặng 200 phần quà cho 200 công nhân lao động
Khu công nghiệp Long Giang (Tiền Giang), hộ
nghèo, gia đình có người mắc Covid-19 đặc biệt
khó khăn. GIA LÂM

Không ngừng vun đắp quan hệ Việt – Trung

CHÀO NGÀY MớI

H
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đặc biệt là Internet, để tăng
cường hiệu quả thì Chính phủ số
công nghệ số được lồng ghép
với ưu tiên của người dùng khi
thiết kế, sử dụng dịch vụ và cải
tổ toàn diện khu vực công, để
tạo ra các giá trị công. Chính
phủ số là sự khác biệt, bảo đảm
tính công khai, tính minh bạch...
cuối cùng là hiệu quả và hiệu
suất. Trong Chính phủ số có
Chính phủ điện tử.
Như vậy, đó là quy luật tất
yếu trong “kỷ nguyên 4.0”. Đại
dịch Covid-19 trong 2 năm
2020-2021 tạo ra “cú huých”
lớn, đẩy nhanh quá trình xuất
hiện “kỷ nguyên số” trên thế
giới. Việt Nam không thể đứng
ngoài cuộc. Việt Nam đã có
nhiều văn bản của Đảng và Nhà
nước thể hiện chủ trương phát
triển quốc gia trong “kỷ nguyên

Nguyễn Thanh Long đề nghị các cấp, các
ngành hai nước Việt Nam – Trung Quốc cùng
thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao về việc
củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy
mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp
tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương
mại và phòng chống dịch bệnh; phối hợp xử
lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong hợp tác,
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao
thương, đi lại giữa hai nước, đưa quan hệ đối
tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung
không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững
và thực chất.
Trong phát biểu ghi hình, Đại sứ Trung
Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đánh giá cao
những thành tựu của quan hệ hai nước 72 năm
qua; khẳng định Đảng, Nhà nước Trung Quốc
hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng
hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, sẵn
sàng cùng Việt Nam củng cố tin cậy chính trị,
làm sâu sắc hợp tác thực chất trên các lĩnh vực,
tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, mở
ra thời kỳ mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước
và nhân dân hai nước. MINH NGỌC

số”, như Nghị quyết số 23NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ
Chính trị về định hướng xây
dựng chính sách phát triển công
nghiệp quốc gia đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045; Nghị
quyết số 52-NQ/TW ngày
27/9/2019 của Bộ Chính trị về
một số chủ trương, chính sách
chủ động tham gia cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư.
Nói theo ngôn ngữ báo chí, thì
đó là việc nắm bắt thời cuộc một
cách chủ động nhất.
Cách mạng công nghiệp 4.0
đã và đang tạo ra “kỷ nguyên số”.
Nó tác động đến tất cả, từ kinh tế,
văn hóa, giáo dục của mỗi quốc
gia đến toàn cầu; tác động đến
Chính phủ và an ninh quốc gia
không chỉ từng đất nước mà cả
thế giới; tác động không chỉ đối
với xã hội mà còn đối với cách
sống, hành vi sống của mỗi cá
nhân. Tức là, con người sẽ được
làm quen với các từ ngữ “Chính
phủ số”, “Kinh tế số”, “An ninh

số”, “Xã hội số”...
Trong Đề án theo Quyết định
số 06/QĐ-TTg phục vụ 5 nhóm
tiện ích có tiện ích “hoàn thiện
hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai
thác, bổ sung làm giàu dữ liệu
dân cư”. Khái niệm “hệ sinh
thái” gần đây xuất hiện trong đa
lĩnh vực từ phạm vi quốc gia đến
từng đơn vị, doanh nghiệp, báo
chí. Đó là một hệ thống mở hoàn
chỉnh, tác động lên nhau trong
quan hệ cân bằng bền vững.
Chính phủ số sẽ chuyển đổi
cách thức phục vụ người dân,
doanh nghiệp giảm chi phí, tăng
năng suất của doanh nghiệp, tạo
thuận lợi, mang lại sự hài lòng
của người dân, để người dân,
doanh nghiệp tham gia nhiều
hơn vào hoạt động của cơ quan
nhà nước để cùng tạo ra giá trị,
lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và
đồng thuận xã hội. “Kỷ nguyên”
hệ sinh thái đã và đang bắt đầu
như là một xu thế tất yếu.
NGÔ ĐỨC HÀNH

TIN VắN
l Mới đây, Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh phối hợp với Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia Sự thật tổ
chức Lễ ra mắt Tủ sách “Thanh
niên học và làm theo lời Bác” và
giới thiệu, trao tặng cuốn sách
“Một số mô hình phòng, chống
dịch Covid-19 hiệu quả của Đoàn
Thanh niên”. Tủ sách tuyển chọn
100 tựa sách do NXB Chính trị
Quốc gia Sự thật xuất bản, phát
hành với các chủ đề: Các tác
phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc
đời và sự nghiệp hoạt động cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Tủ sách được đặt tại Trung tâm
sách Quốc gia (24 Quang Trung,
Hoàn Kiếm, Hà Nội). T.OANH
l UBND TP Hà Nội vừa ban
hành Quyết định số 219/QĐUBND về việc phê duyệt Đề án thí
điểm thi tuyển chức danh trưởng
phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
sở, ban, ngành; UBND quận,
huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp
trực thuộc UBND TP Hà Nội.
Thời gian thực hiện Đề án là từ
tháng 1/2022 đến hết năm 2022 và
tổng kết, rút kinh nghiệm. B.AN

Lập các đoàn
kiểm tra, chấn
chỉnh hoạt động
vận tải dịp Tết

B

ộ Giao thông Vận tải
(GTVT) vừa ban hành kế
hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt
động vận tải và công tác chuẩn bị
vận tải Tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022. Theo đó, Bộ GTVT
thành lập 3 đoàn kiểm tra công
tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên
đán và mùa Lễ hội Xuân Nhâm
Dần 2022 do Thứ trưởng phụ
trách theo lĩnh vực được phân
công hoặc theo địa phương phụ
trách làm Trưởng đoàn. Thành
phần tham gia Đoàn kiểm tra đại
diện các cơ quan: Vụ Vận tải, Vụ
An toàn giao thông, Thanh tra
Bộ, Văn phòng Ủy ban An toàn
giao thông Quốc gia, Cục Y tế
GTVT và Tổng cục Đường bộ
Việt Nam hoặc Cục quản lý
chuyên ngành.
Các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra
việc thực hiện Quyết định số
1966/QĐ-BGTVT
ngày
16/11/2021 của Bộ GTVT ban
hành kế hoạch công tác phục vụ
tốt nhu cầu đi lại của nhân dân,
bảo đảm trật tự an toàn giao thông,
gắn với phòng, chống dịch Covid19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân
Nhâm Dần 2022. Trong đó, các
nội dung kiểm tra tập trung vào kế
hoạch tăng cường vận tải phục vụ
trong dịp Tết; công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông; công tác
trực và xử lý tình huống phát sinh
trong dịp Tết; công tác kiểm tra và
thực hiện giá cước, giá vé tại các
địa phương và công tác tăng
cường thanh tra kiểm tra, phối hợp
của các lực lượng trong dịp Tết.
AN BÌNH

THờI Sự

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
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Kịp thời chấn chỉnh đấu thầu,
mua sắm trang thiết bị y tế
Đây là kiến nghị được Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy
ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình đưa ra tại
phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo
cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 chiều 18/1.

lCần chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế. (Ảnh minh họa).

Tăng cường giám sát giải quyết
khiếu nại, tố cáo
Trình bày báo cáo, Trưởng ban
Dân nguyện Dương Thanh Bình
khẳng định, công tác dân nguyện của
QH được các cơ quan của QH, cơ
quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc
hội (UBTVQH), các Đoàn ĐBQH và
ĐBQH quan tâm, chú trọng và là
nhiệm vụ thường xuyên của ĐBQH
đối với cử tri và nhân dân. Công tác
tiếp công dân tiếp tục duy trì nền nếp
và thực hiện có hiệu quả, việc xử lý
đơn thư luôn thực hiện kịp thời, đúng
quy định của pháp luật... Cụ thể, về kết
quả giải quyết, trả lời của cơ quan có
thẩm quyền, đến nay, đã có 536/536
kiến nghị của cử tri gửi đến gửi đến
sau Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV
được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 100%.
Đối với kiến nghị cử tri gửi đến trước
Kỳ họp thứ 2, đến nay, mặc dù chưa
đến thời hạn trả lời nhưng đã có
1.315/1.707 kiến nghị cử tri đã được
giải quyết, trả lời, một số cơ quan đã
trả lời 100% kiến nghị cử tri gửi đến.
Vẫn theo ông Bình, tình hình khiếu
nại, tố cáo (KNTC), trên phạm vi cả
nước có xu hướng tăng hơn so với
tháng trước; một số cá nhân, đoàn
đông người kéo về T.Ư KNTC.
Tuy nhiên, Trưởng ban Dân
nguyện Dương Thanh Bình cũng
cho biết, do tình hình dịch bệnh
Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến
phức tạp nên việc tổ chức tiếp công
dân của các Đoàn ĐBQH bị ảnh
hưởng, số buổi tiếp công dân của
các Đoàn không thực hiện được như
chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Công tác ứng dụng công nghệ thông
tin trong xử lý đơn thư còn hạn chế.
Hoạt động giám sát việc giải quyết
KNTC chủ yếu vẫn là việc chuyển
đơn của công dân đến cơ quan có
thẩm quyền giải quyết mà chưa tổ

chức giám sát được nhiều vụ việc
KNTC cụ thể…
Ban Dân nguyện đề nghị các cơ
quan của QH, Đoàn ĐBQH cần tăng
cường hơn nữa hoạt động giám sát việc
giải quyết các vụ việc KNTC, nhất là
các vụ việc có tiềm ẩn nguy cơ phát
sinh thành “điểm nóng”, ảnh hưởng lớn
đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo
Bộ Y tế và các bộ, ngành hữu quan rà
soát, nghiên cứu và sửa đổi các quy
định về thủ tục thanh toán, khám chữa
bệnh bảo hiểm y tế theo hướng thuận
lợi, linh hoạt hơn, nhất là đối với các
trường hợp F0 đang cách ly y tế tại nhà;
người bị mắc các bệnh mãn tính đang
điều trị dài ngày không có điều kiện
đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh và
nhận thuốc điều trị. “Đề nghị Bộ Y tế
và các bộ, ngành liên quan khẩn
trương, chủ động rà soát, kịp thời có
biện pháp chấn chỉnh công tác đấu
thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh
phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng
cao hiệu quả công tác phòng, chống

dịch Covid-19 theo đúng quy định
pháp luật”, Trưởng ban Dân nguyện
Dương Thanh Bình nhấn mạnh.

Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô
Phát biểu tại Phiên họp, Chủ
nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH
Hoàng Thanh Tùng tán thành với các
nội dung được nêu trong báo cáo,
đồng thời đề nghị phản ánh thêm một
số vấn đề, cụ thể là việc lợi dụng tình
trạng dịch bệnh, tình trạng ùn ứ để
nhận hối lộ ở cửa khẩu với một số
cán bộ. “Người nông dân đang rất
khó khăn khi không xuất khẩu được
hàng hóa, chi phí bị đổ vào đó rồi mà
còn nhẫn tâm nhận tiền hàng trăm
triệu/xe thì tôi nghĩ rằng vấn đề này
cũng nên nói thêm cho đầy đủ và cập
nhật”, ông Tùng nói.
Tại Phiên họp, Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ đề nghị nghiên cứu
để bổ sung thêm một số nội dung vào
báo cáo, đồng thời gợi ý Ban Dân
nguyện thay mặt UBTVQH có văn
bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ về một số nội dung. “Ngoài
những vấn đề về kinh tế - xã hội, vấn
đề liên quan đến ùn tắc hàng hóa nông
sản, người dân cũng rất quan tâm. Vừa
qua cũng nổi lên vấn đề liên quan đến
thị trường tài chính, ngân hàng, bất
động sản, chứng khoán… cũng phải
tăng cường công tác quản lý để đảm
bảo ổn định kinh tế vĩ mô”, Chủ tịch
QH nói. Cùng với đó, Chủ tịch QH đề
nghị tăng cường quản lý đối với vấn
đề buôn bán, gian lận thương mại,
hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm…
“Qua theo dõi phản ánh trên thông tin
truyền thông cho thấy ứng xử của các
tỉnh đối với người dân về quê đón Tết
rất khác nhau. Đây là vấn đề rất cấp
bách, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng
quan tâm để có cách giải quyết”, Chủ
tịch QH nói thêm. MINH NGỌC

Liên quan đến vụ Công ty Việt Á, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho
biết cơ quan chức năng đã khởi tố 19 đối tượng liên quan đến Hải Dương, Bình
Dương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ gồm các tội danh đưa và nhận hối lộ;
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ. “Vụ này sẽ được tiếp tục mở rộng vì các đối tượng
liên quan đến vụ án này rất nhiều. Làm đến đâu sẽ được công khai trước dư luận,
đồng thời điều chỉnh kịp thời các quy định liên quan đến mua bán, đấu thầu thiết
bị y tế, sinh phẩm chống dịch”, ông Hùng nói.
Về tiêu cực liên quan đến tình trạng ùn ứ phương tiện xuất khẩu tiểu ngạch
nông sản đối với tuyến biên giới với Trung Quốc, theo Thứ trưởng Bộ Công an, các
lực lượng chức năng đã có điều chỉnh kịp thời để giải quyết các hiện tượng này.
Theo đó, Công an Lạng Sơn đã lập chuyên án, khởi tố vụ án, bắt 3 đối tượng của
Đội quản lý trật tự đô thị liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ. 3 đối tượng
này là nhân viên hợp đồng của Đội, chuyên phát vé để sắp xếp thứ tự để xếp “lốt”
xuất khẩu. Các đối tượng đã nhận 200-300 triệu/xe để hàng hoá được xuất khẩu
nhanh, không phải chờ trong khi trên thực tế, các xe phải chờ từ 13-14 ngày mới có
thể xuất hành được. Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng liên quan đến một số
các đối tượng khác.
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ôm qua (18/1), tại Hội nghị giao ban báo chí thường
kỳ do Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Bộ
Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ
chức, ông Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây
dựng Đảng - Cơ quan Thường trực Giải báo chí toàn
quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) đã
thay mặt Ban Tổ chức Giải thông tin về Giải Búa liềm
vàng lần thứ VI - năm 2021 đến lãnh đạo các cơ quan
thông tấn, báo chí.
Theo ông Ngô Minh Tuấn, tối 21/1/2022, tại Nhà hát

Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân,
mừng đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022,
Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân,
Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà
báo Việt Nam sẽ tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí
toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng)
lần thứ VI - năm 2021.
Năm nay, Hội đồng sơ khảo của Giải đã lựa chọn 110
tác phẩm gồm các thể loại đưa vào chấm chung khảo. Hội
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Rút kinh nghiệm tổ chức
kỳ họp bất thường khác
nếu cần thiết

N

ội dung trên
được Chủ tịch
Quốc hội Vương
Đình Huệ nhấn
mạnh khi phát biểu
khai mạc Phiên
họp thứ 7 của Ủy
ban Thường vụ
Quốc hội ngày
18/1. Phiên họp
kéo dài trong hai
ngày để xem xét,
quyết định các nội
dung quan trọng.
l Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Cụ thể, về xem phát biểu tại phiên họp.
xét quyết định các
vấn đề theo thẩm quyền, theo Chủ tịch QH, tại phiên họp này,
UBTVQH sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục
xét xử của Hội thẩm nhân dân (HTND). Theo quy định,
HTND được HĐND bầu ra để tham gia xét xử các vụ án theo
quy định của pháp luật. Lần này, Chánh án TANDTC trình
UBTVQH xem xét một số vấn đề liên quan đến trang phục
xét xử. Theo Chủ tịch QH, có cần thiết có đồng phục không,
đồng phục như thế nào… là những vấn đề cần tính toán kỹ.
Đồng thời, Chủ tịch QH lưu ý, khi xét xử, Hội thẩm nhân dân
ngang quyền với thẩm phán, do đó, điều quan trọng là vấn đề
quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với đội
ngũ Hội thẩm nhân dân. UBTVQH cũng đã có hướng dẫn kỹ
lưỡng đối với HĐND tại Kỳ họp thứ nhất thực hiện đề cử và
phê duyệt nhân sự HTND hết sức chặt chẽ bởi đây là một
trong những nội dung liên quan đến hoạt động xét xử của Tòa
án, thực hiện cải cách tư pháp.
Một nội dung khác được UBTVQH xem xét quyết định
tại phiên họp lần này là Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên
trong và biên chế của Văn phòng QH. Chủ tịch QH cho biết,
đây là nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 2021 nhằm
thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn QH triển
khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; đồng thời, cũng nhằm thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo
Chủ tịch QH, mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao năng lực,
hiệu lực hoạt động Văn phòng QH và thiết chế Tổng Thư ký
QH. Để QH tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả
hoạt động, phấn đấu theo mô hình ngày càng chuyên nghiệp,
hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả thì cơ quan giúp việc
cũng phải theo hướng đó. Chủ tịch QH nhấn mạnh, đây là Đề
án lớn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, cần
quyết định sớm để triển khai thực hiện.
Tại Phiên họp lần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về tổng
kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, QH khóa XV. Nhắc lại
phát biểu bế mạc Kỳ họp rằng với việc tổ chức thành công Kỳ
họp bất thường lần thứ nhất, chúng ta có bài học quý để những
kỳ họp bất thường trở thành hoạt động bình thường của QH
nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, Chủ
tịch QH chia sẻ, hàm ý đặt tên Kỳ họp bất thường lần thứ nhất
là có thể có lần 2, lần 3 để xem xét những vấn đề bức xúc,
quan trọng hoặc chuyên đề xây dựng luật, pháp lệnh.
Lưu ý Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định
hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa
XV đặt ra nhiệm vụ lập pháp rất nặng nề với 137 nhiệm vụ
lập pháp, Chủ tịch QH chỉ ra rằng, nếu chỉ có 2 kỳ họp một
năm thì nhiều nhất cũng chỉ có 73 luật trong nhiệm kỳ. Đồng
thời, Chủ tịch QH nhấn mạnh việc có tổ chức các kỳ họp
còn phụ thuộc vào công tác chuẩn bị và phối hợp. Do đó,
tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến để rút kinh nghiệm
tổ chức kỳ họp khác nếu cần thiết. TUỆ MINH
đồng chung khảo đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc nhất
để trao giải theo thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI –
năm 2021, trong đó có 6 Giải A, 12 Giải B, 16 Giải C, 30
Giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Ban Chỉ đạo,
Ban Tổ chức Giải cũng đã quyết định khen thưởng 3 cơ
quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên
truyền về xây dựng Đảng và 15 đơn vị là ban tuyên giáo,
ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí có thành tích xuất
sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa
liềm vàng. Đồng thời, quyết định lựa chọn 3 nhân vật tiêu
biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải để khen thưởng.
S.THU
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BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM:

Vẻ vang sứ mệnh truyền thông
của Bộ, ngành Tư pháp
Với những kết quả đạt được
trong năm 2021, Thứ trưởng Bộ
Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tin
tưởng rằng, Báo PLVN sẽ tiếp
tục phát huy tinh thần đoàn
kết, năng động, sáng tạo; thực
hiện tốt phương châm “Bản
lĩnh, năng động, sáng tạo, đồng
hành, đoàn kết, nghĩa tình”.
Hôm qua (18/1), Báo PLVN tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển
khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự và chỉ
đạo Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có ông
Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Cán sự
Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn
Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Bộ; ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục
trưởng Tổng cục THADS; ông Lê Vệ Quốc,
Vụ trưởng Vụ PBGDPL; bà Phan Thị Hồng
Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Lê
Thu Anh, Phó chánh Văn phòng Bộ; ông
Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng
đoàn thể Bộ; bà Khương Thị Thanh Huyền,
Chủ tịch Công đoàn Bộ và một số lãnh đạo
các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Về phía Báo PLVN có đồng chí Đào
Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập;
đồng chí Trần Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng
ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực; đồng
chí Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập; đồng
chí Hà Ánh Bình, Phó Tổng Biên tập cùng
lãnh đạo các phòng, ban thuộc Báo PLVN.

Tiếp tục phát huy bản sắc
của PLVN
Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và
phương hướng nhiệm vụ công tác năm
2022 của Báo PLVN, Phó Tổng Biên tập
Thường trực Trần Đức Vinh cho biết, năm
2021, Báo PLVN triển khai thực hiện các
mặt công tác trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, diễn
biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến các
mặt công tác của Báo. Tuy nhiên, nhờ có
sự đồng lòng, cố gắng, trách nhiệm của
toàn thể cán bộ, phóng viên nên các ấn
phẩm của Báo có nhiều tin bài nội dung tốt,
đặc biệt liên quan đến công tác phòng
chống dịch Covid-19; công tác tuyên
truyền về đưa Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ 13 vào cuộc sống; học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam.
Đối với công tác Đảng và đoàn thể,
Báo đã triển khai nhiều hoạt động nhằm
tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng ủy Báo PLVN đối với Chi hội
Nhà báo của Báo PLVN theo Chỉ thị số 43CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam
trong tình hình mới. Đảng bộ cũng chú
trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
đạo đức để đội ngũ cán bộ, phóng viên,
cộng tác viên của Báo nhận thức sâu sắc
về làm báo là làm cách mạng, người làm
báo là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư
tưởng, văn hóa của Đảng.
Để tăng cường công tác giáo dục chính
trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, từ hơn
10 năm nay, hàng năm, Báo PLVN đều tổ
chức các chuyến đi Bồi đắp tâm hồn - Tri
ân tháng 7 miền Trung với các hoạt động
dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ,

l Bấm nút hòa mạng Trung tâm mạng xã hội Congdongphapluat.vn và Trang thông tin điện tử
tổng hợp Phapluatmedia.

tặng quà, nhà tình nghĩa, sách báo miễn phí
cho người nghèo, đối tượng chính sách,
cán bộ vùng sâu, vùng xa. Đảng ủy Báo
PLVN cũng thường xuyên tổ chức các buổi
sinh hoạt chuyên đề, về nguồn, như tổ chức
kết nạp đảng viên mới và trao chứng nhận
chuyển Đảng chính thức cho đảng viên tại
Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên
Quang (tháng 12/2021) nhằm giáo dục
truyền thống cho cán bộ, đảng viên.
Đáng chú ý, trong hoàn cảnh rất khó
khăn, Báo đã tổ chức thành công
Chương trình bình chọn, tôn vinh
“Gương sáng Pháp luật” nhằm biểu
dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu
trong việc xây dựng và thi hành pháp
luật được dư luận đánh giá cao.
Nhấn mạnh về các phương hướng,
nhiệm vụ năm 2022, Phó Tổng Biên tập
Thường trực Trần Đức Vinh nêu rõ, Báo
PLVN sẽ tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục
đích, phát huy bản sắc, thực hiện có chiều
sâu trong công tác quản lý, tổ chức xuất
bản các ấn phẩm; tiếp tục đổi mới về nội
dung và hình thức của các ấn phẩm, nâng
cao chất lượng từng tin, bài và từng số báo
để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của
Báo. Chuyển hướng mạnh sang báo chí
điện tử, tư vấn trực tuyến. Phản ứng nhanh
nhạy, kịp thời, sâu sắc các hoạt động của
đất nước; các điển hình tiên tiến, người tốt,
việc tốt. Bên cạnh đó, năm 2022, Báo
PLVN cũng sẽ hoàn thiện Đề án Trung tâm
truyền hình pháp luật trình Bộ Tư pháp phê
duyệt; đồng thời nghiên cứu xây dựng Đề
án kênh Truyền hình pháp luật trực tuyến.

Quốc hội và Chính phủ cũng rất quan tâm
đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế
và tổ chức thi hành pháp luật. Ngoài ra, Nhà
nước và Quốc hội cũng triển khai quyết liệt
ngay từ đầu về Đề án Chiến lược xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, vai trò của Bộ và ngành Tư pháp
hết sức lớn. “Với chức năng là cơ quan
truyền thông chủ lực, cơ quan ngôn luận của
Bộ, ngành Tư pháp, đây vừa là nhiệm vụ,
vừa là cơ hội để chúng ta có định hướng
triển khai công tác năm 2022” - Thứ trưởng
Nguyễn Thanh Tịnh nêu rõ.
Điểm lại những thành tựu nổi bật và
cả những hạn chế trong hoạt động năm
2021 của Báo PLVN, Thứ trưởng
Nguyễn Thanh Tịnh nhất trí với những
phương hướng, nhiệm vụ trong năm
2022 của Tòa soạn; đồng thời đề nghị
Báo thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm Kết
luận của Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và
Kế hoạch số 07 của Ban Cán sự Đảng Bộ
Tư pháp. Coi đây là nhiệm vụ cũng như
cơ hội để Báo PLVN hoàn thiện chính
mình, tiếp tục đổi mới, xứng đáng là cơ
quan báo chí chủ lực trong lĩnh vực tư
pháp, pháp luật. Thứ trưởng cũng đề
nghị Báo tiếp tục tổ chức và nâng tầm
Chương trình vinh danh “Gương sáng
Pháp luật” năm 2022 như một hoạt động
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thường niên và gắn với thương hiệu Báo
PLVN để hưởng ứng Ngày PLVN; tôn
vinh, lan tỏa những giá trị nhân văn, tích
cực trong hoạt động xây dựng và tổ chức
thi hành pháp luật.
“Phát huy những kết quả đã đạt được
trong năm 2021, tôi tin tưởng rằng năm
2022 và những năm tiếp theo, Báo
PLVN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn
kết, năng động, sáng tạo; thực hiện tốt
phương châm “Bản lĩnh, năng động,
sáng tạo, đồng hành, đoàn kết, nghĩa
tình” - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh
tin tưởng.
Phát biểu đáp từ, Bí thư Đảng ủy, TS
Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo PLVN
bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ban Cán
sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp và các
đơn vị của Bộ Tư pháp. “Chúng tôi đã
nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, góp ý, sự
đồng hành, sẻ chia của Bộ Tư pháp. Điều
đó cho chúng tôi niềm tin, sức mạnh và
nguồn lực để tiếp tục thực hiện sứ mệnh
của mình, đó là cơ quan truyền thông của
Bộ, ngành Tư pháp” - Tổng Biên tập Đào
Văn Hội chia sẻ.
Theo Tổng Biên tập Đào Văn Hội,
một năm gian khó đã đi qua, nhìn lại thời
gian vừa qua để thấy một tập thể Báo
PLVN bằng sự cố gắng, làm việc với
công suất từ 150-200% tại nhiều thời
điểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
truyền thông cho Bộ, ngành Tư pháp;
cùng với đó tờ báo cũng đảm bảo sự ổn
định, phát triển một cách bền vững.
Nhắc đến hai ấn phẩm mới ra mắt của
Báo PLVN là Trang thông tin điện tử tổng
hợp Phapluatmedia và Trung tâm mạng
xã hội Congdongphapluat.vn, Tổng Biên
tập Đào Văn Hội cho rằng đó là một hệ
sinh thái, là tương lai của Tòa soạn. Đó
cũng thể hiện sự thích ứng, đi cùng thời
đại với sự phát triển của báo chí cách
mạng và sự đòi hỏi ngày càng cao của bạn
đọc. “Truyền thông phải luôn luôn mới,
phải luôn luôn sáng tạo và tinh thần khởi
nghiệp phải luôn luôn chảy trong huyết
mạch của từng cán bộ, phóng viên Báo
PLVN. Chúng ta phải luôn luôn thích
ứng, nhìn nhận lại cả những khó khăn,
yếu kém của mình để khắc phục, hoàn
thiện và tiến bước. Khi đó tờ báo của
chúng ta sẽ đáp ứng được kỳ vọng của
Bộ, ngành và bạn đọc xa gần.
Hôm nay, chúng ta cũng thể hiện một
quyết tâm, một lời hứa với Bộ, ngành Tư
pháp và tất cả bạn đọc là sẽ cố gắng đưa
tờ báo ngày càng phát triển mạnh mẽ
hơn, vì bạn đọc, vì sự nghiệp truyền
thông của Bộ, ngành Tư pháp và vì
những người làm báo chúng ta” - Tổng
Biên tập Đào Văn hội nhấn mạnh.
VÂN ANH

Xứng đáng là cơ quan báo chí
chủ lực trong lĩnh vực tư pháp
Đánh giá cao những kết quả nổi trội
trên các mặt công tác của Báo PLVN đạt
được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ
Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh thay mặt
Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng
tập thể Báo đã thích ứng linh hoạt, vượt
qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2021.
Thứ trưởng cho biết, năm 2021 vừa qua
đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của
đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII thành công tốt đẹp, trong đó Nghị
quyết Đại hội xác định một trong ba khâu
đột phá chiến lược là hoàn thiện đồng bộ thể
chế phát triển; tập trung ưu tiên hoàn thiện
đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện
tốt hệ thống pháp luật… Nhiệm kỳ mới của

l Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà cùng các nhân sự đại diện Trung tâm mạng xã hội Congdongphapluat.vn và Trang thông tin điện tử Phapluatmedia.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà đã công bố các quyết định thành
lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Phapluatmedia và Trung tâm mạng xã hội Congdongphapluat.vn. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổng Biên
tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc
Bộ Tư pháp đã thực hiện nghi thức bấm nút hòa mạng Trang thông tin điện tử tổng
hợp Phapluatmedia và Trung tâm mạng xã hội Congdongphapluat.vn.

Tư PHÁP
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Các đơn vị chủ động, sáng tạo, nâng cao
hiệu quả công tác chuyên môn
Hôm qua (18/1), Vụ Thi đua - Khen thưởng,
Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi
đua — khen thưởng năm 2022.

lThứ trưởng Phan Chí Hiếu trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
lThứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát
biểu tại Hội nghị triển khai công tác
năm của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

lThứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát
biểu tại Hội nghị triển khai công tác
2022 của Cục Công nghệ thông tin.

Chú trọng hơn nữa công tác
thi đua - khen thưởng

Vụ đã tiếp nhận, rà soát, thẩm
định hơn 4.200 hồ sơ đề nghị các
loại hình khen thưởng cho các tập
thể, cá nhân trong và ngoài
Ngành để tham mưu Hội đồng,
các Phó Chủ tịch Hội đồng
TĐKT ngành Tư pháp xét, đề
nghị Bộ trưởng khen thưởng hoặc
đề nghị cấp có thẩm quyền khen
thưởng theo quy định và thực
hiện các quy trình, thủ tục trình
Bộ trưởng khen thưởng, trình cấp
có thẩm quyền khen thưởng cho
các tập thể, cá nhân được Hội
đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng
nhất trí thông qua với các trường
hợp đủ điều kiện xét.
Phát biểu kết luận Hội nghị,
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh
đã ghi nhận, biểu dương và đánh
giá cao kết quả của Vụ TĐKT
trong năm 2021. Thứ trưởng cũng
thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề
còn tồn đọng, hạn chế và đề nghị
Vụ phải tăng cường thi đua, khen
thưởng để góp phần hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ của Bộ, ngành.
Thứ trưởng đề nghị cần đổi
mới cách thức quản lý, tổ chức
triển khai nhiệm vụ, bảo đảm bao
quát, toàn diện, không để xảy ra
tình trạng chậm tiến độ. Trong đó
Thứ trưởng nêu rõ cần chú trọng
ứng dụng công nghệ thông tin,
việc theo dõi TĐKT, tích lũy chấm
điểm phải có phần mềm, đồng thời
nên có liên thông với công tác
thống kê, công tác theo dõi của
Văn phòng Bộ...
Đặc biệt lãnh đạo cần phải
gương mẫu đi đầu trong công tác
thi đua; mỗi công chức Vụ TĐKT
phải bám sát, am hiểu địa bàn, kịp
thời phát hiện và chủ động đề
xuất các trường hợp khen thưởng
đột xuất; gắn khen thưởng đột
xuất với xây dựng điển hình tiên
tiến, gương người tốt, việc tốt
trong công tác tư pháp, pháp luật,
qua đó động viên, cổ vũ, lan tỏa,
nhân rộng các mô hình hay, cách
làm hiệu quả, tạo hiệu ứng truyền
thông tích cực trong Bộ, ngành.

Đồng chủ trì Hội nghị của
Vụ Thi đua - Khen thưởng
(TĐKT) có Thứ trưởng Bộ Tư
pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
Báo cáo tại Hội nghị, bà
Nguyễn Thị Tố Nga - Vụ trưởng
Vụ TĐKT cho biết, trong năm
2021, mặc dù tình hình dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng của dịch đã có những tác
động trực tiếp tới tiến độ triển khai
thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch
công tác năm 2021 của Vụ TĐKT.
Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời,
sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối
hợp của các cơ quan, đơn vị, tập
thể Vụ TĐKT đã nỗ lực vượt khó,
chủ động, linh hoạt tổ chức triển
khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả
các mặt công tác của đơn vị.
Vụ TĐKT đã cơ bản hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng, hoàn
thiện các văn bản triển khai,
hướng dẫn tổ chức thực hiện các
phong trào thi đua và công tác
khen thưởng. Vụ cũng đã chủ
động tham mưu xây dựng trình
ban hành 03 Bảng tiêu chí đánh
giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua
cho các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư
pháp và Cục Thi hành án dân sự
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương năm 2021.
Cùng với việc tham mưu tổ
chức phát động các phong trào,
Vụ TĐKT cũng thường xuyên
phối hợp với các đơn vị đôn đốc,
hướng dẫn thực hiện các phong
trào thi đua gắn với công tác khen
thưởng trong toàn Ngành.
Với vai trò là Thường trực
Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp,
trong năm 2021, Vụ đã làm tốt
công tác hướng dẫn xét, đề nghị
khen thưởng, rà soát, thẩm định
hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình
Hội đồng, Thường trực Hội đồng
xét, đề nghị Bộ trưởng khen
thưởng theo thẩm quyền hoặc
trình cấp có thẩm quyền khen
thưởng thường xuyên, khen
thưởng theo chuyên đề, khen
thưởng đột xuất, khen thưởng đối
ngoại theo quy định của pháp
luật, phục vụ kịp thời yêu cầu,
nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành
Tư pháp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng
công tác thẩm định,
góp ý văn bản
Ngày 19/1, Vụ Pháp luật Dân
sự - Kinh tế tổ chức Hội nghị

Triển khai công tác pháp luật dân
sự - kinh tế (PLDSKT) năm
2022. Tham dự và chủ trì có Thứ
trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí
Hiếu và Vụ trưởng Vụ PLDSKT
Nguyễn Thanh Tú.
Năm 2021, trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng
trực tiếp đến mọi khía cạnh của
đời sống, kinh tế - xã hội với
nhiều vấn đề pháp lý phát sinh
liên quan đến người dân, doanh
nghiệp, tuy nhiên, Vụ PLDSKT
đã chú trọng đổi mới, nâng cao
chất lượng xây dựng, góp ý, thẩm
định văn bản quy phạm pháp luật
(VBQPPL) trong lĩnh vực PLDSKT; tiếp tục tham mưu cho lãnh
đạo Bộ phản ứng nhanh, hiệu quả
các vấn đề pháp lý phát sinh từ
thực tiễn bối cảnh năm 2021; rà
soát, tháo gỡ các vướng mắc, bất
cập của các quy định hiện hành
về môi trường đầu tư, kinh doanh,
đất đai, xây dựng, tài chính, ngân
hàng, an sinh xã hội cũng như các
vướng mắc phát sinh trong quá
trình triển khai thi hành Bộ luật
Dân sự năm 2015 và Luật Hôn
nhân và Gia đình năm 2014; tăng
cường công tác hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong
bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Phát biểu kết luận Hội nghị,
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã ghi
nhận và biểu dương những thành
tích mà Vụ PLDSKT đã đạt được
trong năm 2021 và thẳng thắn chỉ
ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế.
Trong thời gian tới, Thứ
trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Vụ
PLDSKT tiếp tục nâng cao hơn
nữa chất lượng công tác thẩm
định, góp ý VBQPPL, bảo đảm
sự phù hợp với đường lối, chủ
trương của Đảng, chú trọng tính
dự báo của chính sách, bảo đảm
tính thống nhất, đồng bộ, khả thi,
đơn giản hóa các thủ tục hành
chính, điều kiện đầu tư kinh
doanh. Phát huy trí tuệ của các
chuyên gia, nhà khoa học, người
hoạt động thực tiễn, đối tượng
chịu tác động trực tiếp thông qua
cơ chế Hội đồng thẩm định, tư
vấn thẩm định; tổ chức các hội
thảo, tọa đàm chuyên môn sâu,
đảm bảo thực chất, hiệu quả. Đẩy
mạnh công tác truyền thông chính
sách trong quá trình xây dựng,
thẩm định VBQPPL.
Chú trọng hơn nữa trong việc
tham mưu phản ứng chính sách,

cung cấp ý kiến pháp lý kịp thời đối
với các vấn đề mới phát sinh trong
quá trình phát triển kinh tế - xã hội,
hội nhập quốc tế, đối phó với tình
hình dịch bệnh, tác động của Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả,
thực chất Quyết định số 81 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên
ngành cho doanh nghiệp nhỏ và
vừa giai đoạn 2021 – 2025; sớm
hoàn thiện, trình Thủ tướng
Chính phủ Đề án nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp giai
đoạn 2021 - 2030; tiến tới nghiên
cứu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng
Phan Chí Hiếu đã trao Cờ thi đua
Chính phủ cho tập thể Vụ PLDSKT, cùng với đó công bố quyết
định và tặng Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp cho 2 tập thể
và 8 cá nhân nhận có thành tích
xuất sắc trong quá trình công tác.

Đẩy mạnh chuyển đổi số
trong ngành Tư pháp
Cũng trong ngày 18/1, Cục
Công nghệ thông tin (CNTT) tổ
chức Hội nghị triển khai công tác
năm 2022. Đồng chủ trì Hội nghị
là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn
Khánh Ngọc và Cục trưởng Cục
CNTT Nguyễn Tiến Dũng.
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục
trưởng Cục CNTT Phạm Đức Dụ
cho biết, năm 2021, Cục CNTT
đã chủ động phối hợp với các đơn
vị trong và ngoài Bộ có liên quan
để triển khai các nhiệm vụ trọng
tâm về ứng dụng CNTT trong Bộ,
ngành Tư pháp và triển khai có
hiệu quả, kịp thời đối với các
nhiệm vụ đột xuất.
Hoạt động ứng dụng CNTT
của Bộ được triển khai rộng khắp
các lĩnh vực như: công tác chỉ đạo
điều hành qua môi trường mạng,
cung cấp dịch vụ công trực tuyến,
triển khai các hệ thống thông tin,
cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong
các lĩnh vực: hộ tịch, thống kê,
phổ biến giáo dục pháp luật, thi
hành án dân sự, CSDL về
VBQPPL thống nhất từ Trung
ương tới địa phương...
Đặc biệt, trong thời gian triển
khai các biện pháp thực hiện làm
việc giãn cách để phòng chống
dịch Covid-19, Cục đã bố trí

nhân sự, đảm bảo hỗ trợ kịp thời
cho nhu cầu làm việc trực tuyến
của các cán bộ, công chức, viên
chức của các đơn vị thuộc Bộ
cũng như các hệ thống thông tin
trên toàn quốc. Cục cũng duy trì,
hỗ trợ, phục vụ hàng trăm hội
nghị, hội thảo, tọa đàm khi có
nhu cầu sử dụng Hệ thống hội
nghị truyền hình của Bộ (Vmeet)
cũng như các cuộc họp trực
tuyến với các tổ chức trong và
ngoài nước bằng các hình thức
trực tuyến như Zoom, Microsoft
Teams, Webex…
Hội nghị cũng đã tập trung trao
đổi, thảo luận về kết quả thực hiện
nhiệm vụ công tác năm 2021; đồng
thời đề xuất nhiệm vụ trọng tâm và
giải pháp chủ yếu thực hiện công
tác CNTT năm 2022.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc
khẳng định năm 2021, trong điều
kiện vừa phải thực hiện phòng,
chống đại dịch Covid-19, vừa
phải thực hiện tốt các nhiệm vụ
công tác chuyên môn, tập thể Cục
CNTT đã có nhiều cố gắng, nỗ lực
trong việc triển khai đồng bộ, toàn
diện các nhiệm vụ được giao.
Cục CNTT đã làm tốt vai trò,
sứ mệnh của mình, đem lại các
phương tiện, công cụ, phương
thức và nói rộng hơn là hệ sinh
thái số giúp cho Bộ và các đơn vị
thuộc Bộ thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ của mình trong
bối cảnh bình thường mới.
Trong thời gian tới, Thứ
trưởng đề nghị tập thể Cục CNTT
tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác tham mưu, giúp Bộ
trưởng quản lý và tổ chức thực
hiện hoạt động ứng dụng công
nghệ thông tin, chuyển đổi số của
Bộ/ngành Tư pháp đảm bảo hiệu
quả, thiết thực đúng với các chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ trong xây dựng Chính
phủ số, nhất là các nội dung về
kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu.
Cùng với đó, tiếp tục tham
mưu các giải pháp để đảm bảo hạ
tầng CNTT đáp ứng được các nhu
cầu ứng dụng CNTT ngày càng
gia tăng của Bộ, đi cùng với đó là
những giải pháp đảm bảo an toàn,
an ninh mạng đối với hạ tầng
CNTT của Bộ, nhất là các cơ sở
dữ liệu có chứa những thông tin
thuộc về bí mật đời tư cá nhân.
T.OANH - H.MÂY
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TIẾP BÀI “LONG ĐONG MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI LẠNG SƠN”:

Ưu đãi chưa thấy đâu,
“ngược đãi” đã rõ ràng

GDP cả nước. Tuy nhiên, hiện TP gặp
những khó khăn, thách thức của siêu đô
thị hơn 10 triệu dân.
Cụ thể, TP đang quá tải về hạ tầng kỹ
thuật và đối mặt nhiều thách thức về kẹt
xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường,
không khí, bệnh viện và trường học quá
tải... Những vấn đề này nếu không sớm
được giải quyết sẽ thành “điểm nghẽn”,
ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Tháng 11/2021 vừa qua, Quốc hội
chấp thuận phương án tăng tỷ lệ điều
tiết ngân sách năm 2022 cho TP HCM
từ 18% lên 21% (tương ứng khoảng
6.000 tỷ đồng), thấp hơn mức mà TP đề
xuất là 23%.
Năm 2021, TP thu ngân sách vượt
mức dự toán, đạt hơn 381.500 tỷ đồng;

Trong đó thu nội địa đạt hơn 263.800 tỷ
đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
hơn 117.600 tỷ đồng. Năm nay, Trung
ương giao tổng thu ngân sách cho TP
hơn 386.500 tỷ đồng, chiếm gần 25%
tổng dự toán thu ngân sách cả nước.
Trong đó, thu nội địa (kể cả thu từ dầu
thô) hơn 270.068 tỷ đồng và thu từ hoạt
động xuất nhập khẩu 116.500 tỷ đồng.
Chương trình cũng xác định, giai
đoạn 1 từ nay đến cuối năm, TP tập trung
phục hồi hoạt động sản xuất, ổn định đời
sống người dân, các giải pháp gắn kết vai
trò, vị trí của TP với liên kết vùng, đặt
trong tổng thể chung của cả nước. Từ
năm 2023 đến 2025, TP sẽ tháo gỡ các
“điểm nghẽn”, phát huy các thế mạnh để
phát triển. PHẠM THỊNH

l Sau 7 năm kể từ khi được giao đất, Cty Đạt Phát mới xoay xở được đường vào chính thức.

Chưa hết trắc trở
Những tưởng khi đã có mặt bằng
“sạch” vì đã tự nhận chuyển nhượng quyền
sử dụng đất thì việc triển khai dự án mới
của Cty Đạt Phát sẽ thuận lợi hơn. Tuy
nhiên, việc Cty triển khai Dự án xây dựng
kho ngoại quan đa năng, khu chế biến gia
công hàng hóa xuất nhập khẩu (dự án kho
ngoại quan) và Dự án bến xe, kho bãi địa
điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa
xuất nhập khẩu (dự án bến bãi) lại gặp
những trắc trở mới.
Một trong vướng mắc chính là việc địa
phương cho rằng ông Tưởng đã nhận
chuyển nhượng một số thửa đất không
đúng thủ tục nên không làm thủ tục cho

TP HCM tiếp tục kiến nghị tăng tỷ lệ
điều tiết ngân sách

G

iai đoạn 2023-2026, TP HCM trình
Quốc hội xem xét tăng tỷ lệ điều tiết
ngân sách với hai phương án giữ nguyên
21% hoặc lên 23-25%. Nội dung này
được đề cập trong Chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2022-2025 vừa được UBND TP HCM
ban hành.
TP giao Viện Nghiên cứu phát triển
phối hợp Sở Tài chính tính toán lại Đề
án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách
cho TP giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn
2026-2030 để tăng thu ngân sách chuyển
Trung ương và tạo tiền đề để TP phát

triển nhanh, bền vững.
Giai đoạn 2017-2021, tỷ lệ điều tiết
ngân sách các khoản thu phân chia giữa
TP HCM với Trung ương là 18%. Tỷ lệ
này được nhiều chuyên gia kinh tế đánh
giá là không đủ nguồn lực để TP đầu tư
phát triển khi hàng loạt bất cập về hạ
tầng ngày càng lộ rõ.
Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân, thời
gian qua TP làm được nhiều việc, đạt
nhiều kết quả, tiếp tục giữ vững vị trí đầu
tàu kinh tế cả nước, là động lực quan
trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam, đóng góp 27% ngân sách và 22%

Doanh nghiệp phản ánh “bị đối xử
bất công”

ông Tưởng đứng tên. Nên ông Tưởng cũng
không thể chuyển nhượng hoặc góp vốn
vào Đạt Phát nhằm triển khai các dự án
như kế hoạch.
Đáng nói, những diện tích đất trên đều
đã được các hộ dân bàn giao cho ông
Tưởng và nằm trong quy hoạch đất thương
mại dịch vụ nhưng sau nhiều năm vẫn
không được tháo gỡ để triển khai dự án.
Dự án bến bãi của Cty Đạt Phát được
UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý chủ trương
cho xây dựng địa điểm tập kết hàng hóa
xuất khẩu tập trung tại thôn Khơ Đa theo
Văn bản 559/UBND – KTTH ngày
15/6/2016. Trước đó, Cục Hải quan tỉnh đã
đồng ý và có văn bản đề nghị UBND tỉnh
xem xét.
Tiếp đó, UBND tỉnh còn có văn bản
đồng ý cho xe Trung Quốc qua cửa khẩu
quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Cốc
Nam vào bãi tập kết hàng hóa của Cty Đạt
Phát để nhận hàng. Tổng cục Hải quan
cũng có văn bản đồng ý đối với địa điểm
tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu
của Cty Đạt Phát tại thôn Khơ Đa.
Từ những chủ trương trên, Đạt Phát đã
triển khai san gạt mặt bằng, xây dựng bến
bãi làm điểm tập kết hàng hóa trên phần
diện tích đất ông Tưởng đã nhận chuyển
nhượng.
Đến 2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã
chấp thuận nghiệm thu PCCC với công
trình tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám
sát hàng hoá và kho ngoại quan đa năng
Đạt Phát giai đoạn I. Cùng với đó, UBND
tỉnh cũng ban hành giá dịch vụ tạm thời và
quản lý thu phí dịch vụ xe ra, vào cũng như
quản lý thu phí tại địa điểm tập kết, kiểm
tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu tập
trung của Cty.

Được giao đất nhưng… không có
đường vào

dân ra sức ngăn cản”.
Cho đến nay, Đạt Phát vẫn không nhất
trí với cách tính thời điểm sử dụng đất từ
năm 2009 theo Biên bản bàn giao trên, mà
cho rằng phải được tính từ thời điểm nhận
mặt bằng “sạch” hoàn toàn.
Theo tìm hiểu, trong giai đoạn 20092017, để giải quyết hậu quả từ việc chính
quyền bàn giao đất không “sạch” và xử lý
ổn thỏa những cản trở của người dân với
dự án của Đạt Phát; thì ông Trần Văn
Tưởng (Giám đốc Cty Đạt Phát) đã sử
dụng tư cách cá nhân để thỏa thuận nhận
chuyển nhượng đất của một số hộ dân thôn
Khơ Đa. Diện tích chuyển nhượng lên tới
cả ngàn m2 này nhằm mục đích triển khai
xây dựng Nhà máy ván ép MDF giai đoạn
2 theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư mà
Cty được cấp (tổng diện tích hai giai đoạn
hơn 36.000m2) cũng như để triển khai
những dự án khác của Cty Đạt Phát (khi
đó chính quyền địa phương sẽ không phải
làm thủ tục đền bù, GPMB).

Cùng thời gian này, tại thôn Khơ Đa,
Đạt Phát còn triển khai san gạt, xây dựng dự
án kho ngoại quan trên cơ sở Quyết định
(năm 2013) của Tổng cục Hải quan về thành
lập kho ngoại quan (đến 2015, Tổng cục Hải
quan có quyết định chuyển kho ngoại quan
sang vị trí mới cách kho cũ 300m).

Vì cả hai dự án được triển khai khi chưa
hoàn tất hồ sơ pháp lý khác nên vào tháng
10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các
sở, ban, ngành, UBND huyện Văn Lãng
hoàn thiện các thủ tục hành chính cho DN
để dự án chính thức đi vào hoạt động, tránh
lãng phí nguồn lực đầu tư.
Thực hiện yêu cầu này, Sở Tài chính
phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bãi tập kết
để làm căn cứ thu tiền nộp ngân sách nhà
nước; Sở KH&ĐT thẩm định dự án có có
ý kiến “đồng ý cho DN đầu tư dự án” và
khẳng định “dự án phù hợp với quy hoạch
và kế hoạch”.
Liên tiếp những năm sau đó, lãnh đạo
UBND tỉnh Lạng Sơn đều tổ chức họp
bàn và có ý kiến yêu cầu sở, ban ngành
giúp chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ
tục hành chính. Tuy nhiên, cho đến nay,
các thủ tục đầu tư để đưa các dự án chính
thức hoạt động vẫn chưa thể hoàn tất theo
chỉ đạo trên mà trắc trở nhất vẫn là khâu
hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các hợp
đồng nhận chuyển nhượng đất giữa ông
Tưởng và các hộ dân trước đây. Rất nhiều
hợp đồng đều đã được ông Tưởng hoàn
tất theo hướng dẫn tại Công văn
736/STNMT-IND ngày 21/8/2013 của Sở
TN&MT Lạng Sơn nhưng sau đó thì Văn
phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lãng
đã không đồng ý xác nhận với nhiều lý do
khác nhau.
Trong khi đó, Cty Đạt Phát đang phải
đối mặt với Quyết định xử phạt hành chính
về môi trường của UBND tỉnh. Cùng với
đó, cá nhân ông Tưởng cũng phải đối mặt
với hai quyết định xử phạt (về hành vi
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng sang đất phi nông nghiệp khi chưa
được phép) với số tiền phạt và khắc phục
hậu quả lên tới gần 7 tỷ đồng.
Việc xử phạt như trên khiến DN cho là
bị đối xử bất công bởi rõ ràng khu đất thực
hiện san gạt đã có quy hoạch chuyển sang
đất phi nông nghiệp. Đồng thời, việc san
gạt trên được triển khai từ năm 2016-2017
trên cơ sở có các văn bản đồng ý chủ
trương triển khai dự án của UBND tỉnh và
trên diện tích đất đã nhận chuyển nhượng.
Nếu DN hoặc cá nhân Giám đốc DN có vi
phạm về sử dụng đất, tại sao không xử lý
từ 2016 mà phải đợi đến 2021 mới xử phạt
theo Nghị định ban hành vào năm 2019.
Những khía cạnh pháp lý trong việc xử
phạt “muộn màng” này sẽ được một số luật
sư “mổ xẻ” trong số báo tới đây.
K.LÂM - T.GIANG

Dù được giao đất năm 2009,
cấp “sổ đỏ” năm 2013 nhưng
phải đến năm 2016, Cty CP
Sản xuất và Xuất nhập khẩu
Đạt Phát mới chính thức có
đường vào Dự án xây dựng Nhà
máy ván ép MDF.

Như PLVN đã thông tin, do bị chính
quyền địa phương giao đất khi chưa giải
phóng mặt bằng “sạch” hoàn toàn nên Cty
Đạt Phát (trụ sở thị trấn Đồng Đăng, huyện
Cao Lộc, Lạng Sơn) đã phải “vật vã” nhiều
năm liền, thỏa thuận hỗ trợ thêm cho người
dân để được triển khai dự án xây dựng Nhà
máy ván ép MDF tại thôn Khơ Đa, xã Tân
Mỹ, huyện Văn Lãng.
Khó khăn lúc này vẫn chưa hết. Để
triển khai dự án, Cty vẫn phải mượn đường
vận chuyển vật liệu, thiết bị vì không có
đường vào chính thức. Đến 2014 (tức 5
năm sau khi có Quyết định giao đất),
UBND huyện Văn Lãng mới có Thông
báo về việc “thu hồi đất mở đường ngang
đấu nối với QL4A xây dựng đường vào
Nhà máy ván ép xuất khẩu của Cty Đạt
Phát”. Tiếp tục phải đến 2016, Cty mới tiến
hành thỏa thuận hỗ trợ xong với người dân
để di chuyển 2 ngôi mộ ra khỏi đường đi
vào. Sau quá trình thi công, đến tháng
4/2017, dự án mới chính thức có đường
vào sau gần 8 năm từ khi được Lạng Sơn
giao đất.
Chưa hết, theo Đạt Phát, trong giai
đoạn khó khăn trên, dù mang tiếng được
ưu đãi nhưng Cty đã rất khó khăn khi tiếp
cận các ưu đãi đầu tư của tỉnh. Thậm chí,
Cục Thuế Lạng Sơn còn yêu cầu Cty phải
nộp tiền thuê đất từ 2009 (thời điểm giao
đất) trong khi đến năm 2016 mới có mặt
bằng “sạch”.
Không những vậy, Cục Thuế còn 2 lần
phong tỏa tài khoản và cưỡng chế tài
khoản để thu tiền thuê đất của Cty hơn 720
triệu đồng. Trong khi đó, biên bản bàn giao
đất giữa Sở TN&MT, UBND huyện Văn
Lãng cho Đạt Phát năm 2009 đã có nhiều
nội dung không đúng như chính UBND
huyện Văn Lãng đã thừa nhận sau này là
“Trong biên bản giao đất không giao nhà
văn hóa, miếu thổ công, trạm mobile và
không xác định được bãi tha ma trẻ em. Do
đó, khi DN tiến hành san ủi, một số người
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Kịch bản chống dịch tại TP HCM dịp Tết
Các bệnh viện (BV) dã chiến
tại TP HCM đang tạm ngưng
sẽ được tái kích hoạt ngay
sau 24 giờ khi cần, BV dã
chiến 12 hoạt động xuyên
Tết, sẵn sàng ứng phó tình
huống bùng dịch. Chánh Văn
phòng Sở Y tế Nguyễn Thị
Huỳnh Mai cho biết như trên
tại cuộc họp báo về công tác
phòng chống dịch mới đây.
Hiện Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo các
cơ sở y tế trên tinh thần là các BV dã
chiến thu dung được sắp xếp lại thì số
lượng bệnh nhân đang điều trị chỉ chiếm
10-30% công suất sử dụng giường.
Để lực lượng y tế tại các BV nghỉ
ngơi hồi phục sức khỏe, Sở Y tế đã quyết
định tạm dừng hoạt động của BV dã
chiến. Nhân viên y tế những BV dã chiến
này được đưa về các BV khác và phân
công lại nhiệm vụ. Tuy nhiên, Sở Y tế
yêu cầu tất cả BV đã ngưng hoạt động sẽ
phải chuẩn bị sẵn sàng tái hoạt động
ngay trong 24 giờ nếu dịch bùng phát,
nhất là biến chủng Omicron.
F0 đang điều trị tại các BV, khu thu
dung tạm ngừng sẽ được chuyển về các
BV còn hoạt động.
Các đơn vị y tế phụ trách những BV
dã chiến còn hoạt động phải đảm bảo
nhân lực vận hành thông suất. Đặc biệt,
khu vực y tế ở sân bay Tân Sơn Nhất và
BV dã chiến số 12 (nơi thu dung, điều trị
các trường hợp nghi ngờ và xác định
nhiễm biến chủng Omicron) không đóng
cửa dịp Tết. Trong những ngày nghỉ Tết,
Sở Y tế điều phối nhân sự từ các BV
khác tới hỗ trợ BV dã chiến 12.
“Tất cả cơ sở y tế nhận nhiệm vụ thu
dung điều trị F0 sẽ trực gác xuyên suốt
Tết, đến ngày 15/2, sẵn sàng ứng phó với
các sự cố liên quan đến biến chủng mới
Omicron”, bà Mai nói.
Ông Nguyễn Hồng Tâm (Phó Giám
đốc phụ trách CDC TP HCM) cho biết
thêm, TP đã có kế hoạch ứng phó với
Omicron hơn một tháng nay. Kế hoạch
này được Sở cho là đã đủ chặt chẽ, đến
nay TP chưa phát hiện ca nhiễm Omicron lây lan trong cộng đồng; tất cả
những ca nhiễm Omicron đều là người
nhập cảnh cách ly ngay. Do đó, quy trình
giám sát này sẽ được tiếp tục duy trì
trong dịp Tết Nguyên đán.

Đề nghị cơ sở y tế
có khu điều trị riêng
cho thai phụ F0

B

lNhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình,
ngày 31/12/2021.

Liên quan chống dịch dịp Tết, Bộ Y tế vừa có đề nghị các địa phương tốt nhất
không bắn pháo hoa, nếu tổ chức phải đảm bảo 5K, không tập trung đông người.
Ý kiến được Bộ Y tế đưa ra ngày 18/1 trước bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp.
Nhiều địa phương ghi nhận số mắc Covid-19 hằng ngày trong cộng đồng, đặc biệt
tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Ngoài ra, biến
chủng Omicron đang lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và
trong khu vực.
Hôm 13/1, TP HCM thông báo không bắn pháo hoa đêm giao thừa. Đây là lần
thứ hai sau nhiều năm đô thị lớn nhất nước không bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Còn Hà Nội, theo kế hoạch sẽ bắn pháo hoa tại một điểm vào đêm giao thừa.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân trong thời gian nghỉ Tết tuyệt đối tuân thủ
đầy đủ quy định 5K, không lơ là, chủ quan. Các địa phương căn cứ tình hình dịch
bệnh trên địa bàn, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết,
hoạt động vui chơi, lễ hội lớn, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người.
Mới đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu địa phương triển
khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh dịp Tết. Trong đó, chú trọng phòng, chống
dịch tại các khu vực đông dân cư, đô thị lớn, khu công nghiệp; thời điểm người dân,
công nhân di chuyển về quê, trở lại thành phố lao động, sản xuất.

Theo đó, TP giám sát chặt chẽ
nguồn lây từ cửa khẩu nhập cảnh cho
đến cộng đồng. Quy trình nhập cảnh
được quản lý nghiêm, hành khách bắt
buộc phải có xét nghiệm RT-PCR âm
tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập
cảnh, đồng thời phải test nhanh hai lần
trước khi lên và xuống máy bay. Hành
khách test nhanh tại sân bay có kết quả
dương tính Covid-19 được chuyển đến
BV dã chiến 12 cách ly, điều trị và lấy
mẫu giải trình tự gene virus.
Thông tin thêm về việc chậm chi trả
phụ cấp chống dịch cho một số tình
nguyện viên, bà Mai chia sẻ: “Sở và
UBND TP rất quan tâm đến giải quyết
chế độ cho tình nguyện viên tham gia
chống dịch, nhất là sinh viên”. Sở thường
xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ chi trả của
các trung tâm y tế 22 quận, huyện.

F0 thở máy ở Hà Nội tăng

T

BỘ Y TẾ:

rung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 18/1 ghi
nhận 2.935 ca Covid-19 trong 24 giờ qua; 634 ca nặng
và nguy kịch.
Bộ Y tế hôm qua công bố 12 ca tử vong tại Hà Nội. Cục Quản
lý khám chữa bệnh ghi nhận đến ngày 18/1 Hà Nội có 634 ca
nặng và nguy kịch, tăng 14,7% so với trung bình một tuần trước.
Trong đó, nhiều nhất là bệnh nhân thở oxy qua gọng kính 554
ca, tăng 14,5%. Các bệnh nhân thở máy đều tăng, gồm: 25 bệnh
nhân thở máy dòng cao (HFNC), tăng 25%; 13 bệnh nhân thở
máy không xâm lấn, tăng 19,7% và 42 bệnh nhân thở máy xâm
lấn, tăng 14%. Không có bệnh nhân lọc máu và chạy ECMO.
Các ca nhiễm hôm qua phân bổ tại 30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như:
Đống Đa 136, Hoàng Mai 133, Gia Lâm 118, Đông Anh 109.
Đến ngày 17/1, toàn TP đang điều trị hơn 61.100 ca, trong
đó hơn 50.500 F0 đang điều trị tại nhà, tăng cao so với gần

Theo bà Mai, với nhóm sinh viên ĐH
Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm tình
nguyện tại Trung tâm Y tế quận 8, các thủ
tục đã được hoàn tất tại Kho Bạc, sẽ sớm
nhận được phụ cấp trong thời gian tới.
Ngoài ra, 32 y, bác sĩ tình nguyện tại
BV dã chiến số 6 phản ánh chưa nhận
được phụ cấp chống dịch. Bà Mai cho
rằng thực tế họ đã nhận được lương hàng
tháng từ đơn vị chủ quản – BV họ làm
việc trước khi đi tình nguyện và chi phí
hỗ trợ một lần tuyến đầu chống dịch. Hiện
khoản phụ cấp chống dịch của tháng
9/2021 đã được chi trả. Phụ cấp tháng 10
và 11 thì do một số thủ tục bị chậm, hợp
đồng trục trặc nên Kho Bạc không giải
quyết. Tuy nhiên, các vướng mắc đã được
khắc phục xong. Phụ cấp tháng 12 đang
được làm thủ tục và sẽ chi trả cho nhân
viên toàn BV. NGUYỄN HÀ

một tuần trước (40.500 F0 điều trị tại nhà ngày 11/1).
Kết quả tiêm chủng cho người trên 18 tuổi đạt 99,6% mũi
một và 99,3% mũi hai. Tỷ lệ tiêm cho người trên 50 tuổi đạt
99,2% mũi một và 98% mũi hai. 99,7% trẻ 12-14 tuổi tiêm
mũi một và 97,5% mũi hai; trẻ 15-17 tuổi tỷ lệ tiêm 99,6% mũi
một và 97,3% mũi hai.
Nhiều ngày qua số ca mắc mới ở Hà Nội tiệm cận 3.000 và
phân bố ở tất cả 30 quận, huyện. TP thêm phương án chống
dịch như lập “trạm y tế online” để tiếp nhận thông tin qua
mạng, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người dân điều trị
Covid-19 tại nhà, huy động cán bộ phường, nhân viên y tế
trạm, y bác sĩ tình nguyện... tham gia. 30.000 liều thuốc kháng
virus molnupiravir đã được phát cho F0 điều trị tại nhà. TP vẫn
còn thuốc dự trữ, đồng thời đề nghị Bộ Y tế cấp thêm hơn
200.000 liều, đảm bảo lượng thuốc kháng virus cho F0 đủ điều
kiện sử dụng.
Tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 97.260 ca.
C.BẢN

ộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế đảm bảo
phân luồng và có khu khám bệnh,
chăm sóc, điều trị riêng cho phụ nữ mang
thai có kết quả xét nghiệm dương tính với
SARS-CoV-2.
Văn bản do Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà
mẹ trẻ em, Bộ Y tế, ký ngày 18/1 gửi sở y tế
các tỉnh, thành, BV trực thuộc Bộ, Cục Quân
y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an)
và y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh công
tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Trong năm 2021 với diễn biến dịch
Covid-19 phức tạp, nhiều phụ nữ mang thai,
sản phụ bị mắc Covid-19, thậm chí một số
người đã tử vong.
Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản hướng
dẫn và chỉ đạo việc tăng cường chăm sóc sức
khỏe cho phụ nữ có thai, ưu tiên tiêm phòng
vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai và
cho con bú. Các địa phương cũng đã tích cực,
nỗ lực cho công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ,
trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh.
Tuy nhiên, gần đây, cơ sở y tế của một
số tỉnh, thành, bao gồm cả các cơ sở y tế
ngoài công lập có hiện tượng đùn đẩy, từ
chối phụ nữ có thai đến khám thai và sinh
con, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính
với SARS-CoV-2.
Nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức
khỏe và đảm bảo an toàn cho phụ nữ mang
thai và trẻ sơ sinh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị
liên quan triển khai nghiêm túc, quyết liệt hoạt
động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của
BCĐ Quốc gia và Bộ Y tế. Các dịch vụ khám,
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm
sóc sản khoa và trẻ sơ sinh diễn ra an toàn, liên
tục, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ.
Bên cạnh đó, các cơ sở y tế có cung cấp
dịch vụ sản khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh cần
đảm bảo phân luồng, có khu khám bệnh,
chăm sóc, điều trị riêng cho thai phụ F0, tuyệt
đối không đùn đẩy, từ chối khám, chăm sóc
phụ nữ có thai khi phát hiện xét nghiệm
dương tính.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng
ngừa dịch bệnh Mỹ, mang thai về mặt lý
thuyết được coi là tình trạng bệnh lý tiềm ẩn
khi nói đến Covid-19. Cơ quan này khuyến
cáo những người mang thai và gần đây mang
thai (ít nhất 42 ngày sau khi kết thúc thai kỳ)
có nhiều khả năng bị bệnh nặng do Covid-19
hơn những người không mang thai.
Hiệp hội Y học Bà mẹ - Thai nhi (SMFM)
cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai mắc
Covid-19 có nguy cơ phải điều trị ICU gấp 3
lần; phải sử dụng ECMO gấp 2,4 lần và nguy
cơ tử vong gấp 1,7 lần so với bệnh nhân
không mang thai có triệu chứng.
Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế ban hành hướng
dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng
vaccine phòng Covid-19, trong đó quy định
tiêm cho phụ nữ mang thai.
Ngày 21/9, Bộ Y tế tiếp tục gửi văn bản
đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát danh
sách phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên, lập kế
hoạch và tổ chức tiêm vaccine tại cơ sở y tế
có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải
thích nguy cơ/lợi ích và đối tượng đồng ý
tiêm chủng. THƯƠNG MẾN
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NGÀNH HẢI QUAN:

Hải quan & Phát triển

Đẩy mạnh thực hiện
cơ chế một cửa quốc gia

Tiếp tục thực hiện vai trò điều phối trong việc
triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một
cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đề ra mục tiêu
chậm nhất trong quý 1/2022, hoàn thành triển
khai chính thức 35 thủ tục hành chính theo
Quyết định 1254/QĐ-TTg và Quyết định
1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đã triển khai được 235
thủ tục hành chính
Với vai trò là đầu mối giúp
việc cho Cơ quan thường trực
của Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia
về Cơ chế một cửa quốc gia
(NSW), Cơ chế một cửa
ASEAN (ASW) và tạo thuận
lợi thương mại (Ủy ban 1899,
trong năm 2021, Tổng cục Hải
quan đã khẩn trương hoàn
thành các nhiệm vụ theo Quyết
định số 1254/QĐ-TTg ngày
26/9/2018 và Quyết định số
1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020
của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, về triển khai NSW,
Tổng cục Hải quan đã chủ trì,
phối hợp với các bộ, ngành tích
cực triển khai NSW. Tính đến
ngày 15/12/2021, có 235 thủ
tục hành chính của 13 bộ,
ngành được chính thức triển
khai trên NSW, với trên 4,7
triệu hồ sơ của hơn 51,5 nghìn
doanh nghiệp tham gia. Trong
đó, năm 2021 đã chính thức
triển khai 28 số thủ tục hành
chính mới.
Về triển khai ASW, Việt
Nam đã kết nối chính thức
ASW để trao đổi thông tin
chứng nhận xuất xứ mẫu D
điện tử với tất cả 9 nước thành
viên ASEAN. Tính đến ngày
15/12/2021: số C/O Việt Nam
nhận từ các nước ASEAN là
461.939 C/O; số C/O Việt Nam
gửi sang các nước là 1.212.880
C/O (Riêng từ ngày 01/01/2021
đến 15/12/2021, số C/O Việt
Nam nhận từ các nước ASEAN
là 237.692 C/O; số C/O Việt
Nam gửi sang các nước là
896.407 C/O)…
Ngoài việc triển khai kết nối
với các đối tác trong ASEAN,
Tổng cục Hải quan tham mưu
với Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia
triển khai kết nối với đối tác
ngoài ASEAN như Liên minh

Kinh tế Á - Âu, New Zealand:
Hoàn thành việc kiểm thử kỹ
thuật kết nối và trao đổi thông
điệp thử nghiệm tờ khai hải
quan xuất khẩu và hoàn thành
trao đổi thông tin thử nghiệm
qua kênh truyền Internet mở
cũng như hoàn thành thiết lập
kênh kết nối an toàn với Liên
minh Kinh tế Á – Âu; phối hợp
với Bộ Công Thương tiến hành
đàm phán, thống nhất yêu cầu
kỹ thuật xây dựng hệ thống trao
đổi chứng nhận xuất xứ với
Liên minh Kinh tế Á – Âu, trao
đổi thông tin C/O điện tử với
Hàn Quốc; Triển khai “Thỏa
thuận về việc tạo thuận lợi
thông quan sản phẩm nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
thông qua việc sử dụng chứng
nhận điện tử” giữa Bộ Tài
chính, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam và Bộ
Các ngành cơ bản của New
Zealand thông qua NSW.

Tăng cường trao đổi
chứng từ điện tử
Nhằm nâng cao hiệu quả
triển khai NSW, ASW, năm
2022 và thời gian tới, Tổng cục
Hải quan, các bộ, ngành và các
đơn vị liên quan tiếp tục triển
khai đồng bộ nhiều nội dung
công việc.
Trong đó, với vai trò Cơ
quan Thường trực Ủy ban
1899, Tổng cục Hải quan tiếp
tục thực hiện tốt vai trò điều
phối trong việc triển khai NSW,
ASW; đôn đốc các bộ, ngành
triển khai nhiệm vụ theo Quyết
định 1254/QĐ-TTg và Quyết
định 1258/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về Kế hoạch
hành động thúc đẩy NSW,
ASW, cải cách công tác kiểm
tra chuyên ngành đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu và
tạo thuận lợi thương mại giai
đoạn 2018 - 2020 và ý kiến chỉ

l Giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

đạo của Phó Thủ tướng Thường
trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch
Ủy ban 1899. Chậm nhất trong
quý 1/2022, hoàn thành triển
khai chính thức 35 thủ tục hành
chính theo Quyết định
1254/QĐ-TTg và Quyết định
1258/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
Về trao đổi các chứng từ
điện tử theo cam kết trong
ASEAN và các đối tác ngoài
ASEAN, thời gian tới, Cục
Công nghệ thông tin và Thống
kê hải quan sẽ phối hợp với
Ban Thư ký ASEAN và các
nước ASEAN để triển khai kết
nối trao đổi tờ khai hải quan
ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ
trình chung của ASEAN. Phối
hợp với các bộ, ngành liên quan
triển khai kết nối các chứng từ
điện tử khác thông qua ASW.
Tiếp tục đàm phán và triển khai
kết nối với các đối tác ngoài
ASEAN.
Về thời gian thực hiện,
trong năm 2022 chuẩn bị các
yêu cầu liên quan để kết nối thử
nghiệm trao đổi chứng nhận
kiểm dịch thực vật với các nước
ASEAN (phối hợp với Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn). Đối với trao đổi thử
nghiệm thông tin tờ khai xuất
khẩu qua kênh kết nối an toàn
với Liên minh Kinh tế Á - Âu,
dự kiến quý 2/2022. Ngoài ra,
trong năm nay Việt Nam dự
kiến kết nối trao đổi thử nghiệm
thông tin C/O điện tử với Hàn
Quốc, chứng thư điện tử với
New Zealand.
Song song với đó, Tổng cục
Hải quan tiếp tục chủ trì, phối

Lấy ý kiến quy hoạch cung ứng xăng dầu,
khí đốt quốc gia

B
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ộ Công Thương cho biết, thực hiện
nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ
giao tại Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày
10/4/2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy
hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu,
khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương đã
tiến hành tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn
lập quy hoạch là Liên doanh Công ty Cổ
phần Tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC)

và Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, xây
dựng Petrolimex (PTCC).
Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch,
Bộ Công Thương đã chỉ đạo, phối hợp đơn
vị tư vấn gửi văn bản và tổ chức hội thảo
lấy ý kiến các Sở Công Thương, các cơ
quan, đơn vị liên quan và tiếp thu, hoàn
thiện nội dung dự thảo Báo cáo Quy hoạch.
Hiện Bộ Công Thương đăng tải Dự
thảo trên Cổng thông tin điện tử và gửi

hợp với các bộ, ngành đẩy
nhanh tiến độ xây dựng và triển
khai Đề án tổng thể về xây
dựng và phát triển hệ thống
công nghệ thông tin phục vụ
triển khai NSW, ASW theo
định hướng xử lý tập trung, dự
kiến trình Thủ tướng Chính phủ
trong quý 1/2022.
Đối với xây dựng Nghị định
của Chính phủ về việc kết nối
và chia sẻ thông tin giữa các cơ
quan Chính phủ với các bên
liên quan thông qua NSW trong
lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá
cảnh hàng hóa, các công việc
trọng tâm trong giai đoạn tới
bao gồm: rà soát danh mục
thông tin với từng bộ, ngành;
lấy ý kiến dự thảo Nghị định;
lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư
pháp; nghiên cứu tiếp thu, giải
trình ý kiến tham gia, ý kiến
thẩm định; trình Chính phủ ban
hành Nghị định.
Ngoài ra, liên quan đến
thực hiện NSW và ASW, Tổng
cục Hải quan và các bộ, ngành
tiếp tục tập trung nguồn lực
xây dựng hệ thống công nghệ
thông tin phục vụ triển khai
Nghị định quy định cơ chế
quản lý, phương thức, trình tự,
thủ tục kiểm tra nhà nước về
chất lượng và kiểm tra nhà
nước về an toàn thực phẩm đối
với hàng hóa nhập khẩu; kết
nối Cổng thông tin một cửa
quốc gia với Cổng dịch vụ
công quốc gia; xây dựng kế
hoạch hành động triển khai
NSW, thúc đẩy công nghiệp
logistic và tạo thuận lợi thương
mại giai đoạn 2022-2026.
HOÀNG THƯ

dự thảo đến các cơ quan bộ, ngành liên
quan để lấy ý kiến đối với Quy hoạch
ngành quốc gia, từ đó có cơ sở trình Hội
đồng thẩm định xem xét tiến hành công
tác thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt theo quy định. Do đó, Bộ
Công Thương mong muốn các đơn vị
nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với Dự
thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ,
cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia để
Bộ Công Thương tổng hợp, hoàn thiện.
Văn bản góp ý gửi trước ngày 5/2/2022.
HOÀNG TÚ

Đẩy nhanh các dự án
đường vành đai Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh

N

gày 18/1, Thủ tướng Phạm Minh
Chính chủ trì cuộc họp với các bộ,
ngành, TP Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh
và Hưng Yên về chủ trương đầu tư xây
dựng dự án đường vành đai 4 - Vùng
Thủ đô Hà Nội. Trước đó, ngày 15/1,
Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp với các
bộ, ngành, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh
Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà
Rịa - Vũng Tàu về chủ trương đầu tư
xây dựng đường vành đai 3 và đường
vành đai 4 TP Hồ Chí Minh.
Tại các cuộc họp, Thủ tướng Phạm
Minh Chính nhấn mạnh đây là các dự án
hạ tầng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, tạo
bước đột phá về phát triển kinh tế - xã
hội, đô thị cho các địa phương trong vùng
Thủ đô và vùng Đông Nam Bộ Các
tuyến đường sẽ tạo ra không gian phát
triển mới cho TP Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh và các tỉnh xung quanh, tạo kết nối
về kinh tế vùng, giúp chia sẻ và giải quyết
nhu cầu giao thông, kết nối và phát huy
hiệu quả hơn nữa các tuyến đường hướng
tâm, khai thác quỹ đất lớn để phát triển,
giảm chi phí logistics và thu hút các nhà
đầu tư, nâng cao đời sống tinh thần, vật
chất cho cho người dân trong vùng.
Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, địa
phương cho ý kiến và đều thống nhất về
chủ trương đầu tư xây dựng các dự án,
khẳng định tính cấp thiết, quan trọng của
các dự án, việc triển khai các dự án có
đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực
tiễn, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa
phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về
dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Hà Nội và đường vành đai 3 TP Hồ Chí
Minh, đảm bảo đúng các quy định của
pháp luật để báo cáo Chính phủ vào cuối
tháng 2 và các cấp có thẩm quyền vào
đầu tháng 3/2022. TUỆ MINH

Thi đua đan khăn, mũ
ấm để gửi tới trẻ em
vùng cao

H

ưởng ứng chương trình “Đồng
hành cùng phụ nữ biên cương”
giai đoạn 2021-2025 của Hội Phụ nữ
Bộ Công an, đầu tháng 1/2022, Hội
Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân
(CSND) đã phát động toàn thể hội viên
phụ nữ Học viện thi đua đan 1.000
khăn, mũ ấm để gửi tới trẻ em vùng
cao. Theo Thiếu tá Lại Thị Hiền - Chủ
tịch Hội Phụ nữ Học viện CSND, ban
đầu phát động phong trào ở cơ sở, cán
bộ Hội cũng khá băn khoăn vì chị em
hội viên ai cũng rất bận, ngoài thời
gian đứng lớp giảng dạy, làm công tác
chuyên môn thì còn trăm thứ việc gia
đình, xã hội khác. Trong khi đó, việc
đan lát lại chiếm khá nhiều thời gian,
đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuyên cần. Hơn nữa,
có rất nhiều chị em không biết đan
hoặc chưa bao giờ đan khăn, mũ. Vì
thế, Hội Phụ nữ Học viện CSND xác
định đặt mục tiêu trong năm 2022 sẽ
hoàn thiện được 1.000 sản phẩm.
Nhưng thật không ngờ, kết quả thu
được lại ngoài mong đợi vì trong 2 tuần
đầu tiên của tháng 1, con số 1.000 sản
phẩm mục tiêu đăng ký ban đầu cho cả
năm 2022 đã gần cán đích. Sở dĩ có được
kết quả ngoài mong đợi này là do sức lan
toả nhanh chóng của chương trình.
HỒNG MI
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CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA:

Tất cả vì lợi ích dân tộc,
quyền lợi người dân
Đó là nhấn mạnh của Thủ
tướng Phạm Minh Chính tại
Hội nghị trực tuyến toàn
quốc triển khai Đề án phát
triển ứng dụng dữ liệu về
dân cư, định danh và xác
thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai
đoạn 2022-2025, tầm nhìn
đến năm 2030 chiều 18/1.
Nhiệm vụ quan trọng,
nhiều thách thức
Kết luận Hội nghị, Thủ tướng
Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc
xây dựng thành công cơ sở dữ liệu
quốc gia (CSDLQG) về dân cư và
hệ thống sản xuất, cấp và quản lý
căn cước công dân đã góp phần thúc
đẩy xây dựng Chính phủ điện tử,
Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
Thủ tướng nêu rõ, một mặt, đại
dịch đã làm bộc lộ những hạn chế,
yếu kém về cơ sở dữ liệu của chúng
ta, mặt khác, đây cũng là cơ hội để
đẩy mạnh chuyển đổi số. Thủ
tướng khẳng định, việc triển khai
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư, định danh và xác thực
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc
gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn
đến năm 2030 là phù hợp với
Chương trình Chuyển đổi số quốc

gia. Những mục tiêu Đề án xác
định trong năm 2022 cho thấy một
khối lượng công việc rất nhiều, quy
mô lớn (là một trong những dự án
công nghệ thông tin lớn nhất từ
trước đến nay), tiến hành trên phạm
vi rộng (triển khai trên toàn quốc,
toàn dân) và với sự phối hợp của
nhiều bên liên quan (giữa các bộ,
ngành, địa phương, các doanh
nghiệp viễn thông lớn và người
dân, cộng đồng doanh nghiệp);
phấn đấu về đích sớm ngay trong
năm 2023.
Người đứng đầu Chính phủ
nhấn mạnh, trong bối cảnh đất
nước hiện nay, khi chúng ta đã
chuyển sang giai đoạn thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 và phục hồi, phát
triển kinh tế - xã hội, việc triển khai
Đề án này có ý nghĩa rất lớn. Đây
là một nhiệm vụ quan trọng, phức
tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết
thực, hiệu quả lâu dài nhưng khó
khăn, thách thức phía trước còn rất
nhiều, thậm chí không ít “lực cản”
như một số cơ chế, chính sách,
pháp luật còn đang từng bước hoàn
thiện, sửa đổi, bổ sung; điều kiện hạ
tầng kỹ thuật, nhân lực công nghệ
của các bộ, ngành, địa phương còn
nhiều hạn chế, manh mún, thiếu
đồng bộ.

Người dân là trung tâm của sự
phát triển
Về các nhiệm vụ trong thời gian
tới, Thủ tướng cơ bản nhất trí với Báo
cáo của Bộ Công an và nhấn mạnh
thêm một số nội dung. Thứ nhất, về
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thủ tướng
khẳng định, việc thực hiện Đề án
được xác định là một trong những nội
dung quan trọng, có tính đột phá của
Chương trình chuyển đổi số của
Chính phủ trong năm 2022 và những
năm tiếp theo. Do đó, Tổ công tác
triển khai Đề án thường xuyên theo
dõi, giám sát, đôn đốc quyết liệt các
nhiệm vụ được giao; chủ động hướng
dẫn các bộ, ngành, địa phương trong
tổ chức triển khai; kịp thời tham mưu,
báo cáo cấp có thẩm quyền những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện. Các tỉnh, TP thành lập Tổ
công tác để triển khai Đề án.
Thứ hai, các bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND
các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương,
vai trò nòng cốt là Bộ Công an, Bộ
Thông tin và Truyền thông, Văn
phòng Chính phủ; các bộ, ngành
đang được giao các CSDLQG có
trách nhiệm khẩn trương xây dựng
chương trình, kế hoạch, lộ trình về
thời gian, nhân lực triển khai thực
hiện đảm bảo Đề án thực hiện thành
công gắn với chương trình chuyển

Nhiều dự án nghìn tỷ được PVN
tập trung triển khai trong năm 2022
Năm 2022, Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam (PVN) sẽ tập
trung nguồn lực triển khai
các dự án trọng điểm, cấp
bách như dự án Lô B, Cá
Voi Xanh, Sông Hậu 1,
LNG Thị Vải, LGP Sơn Mỹ,
đặc biệt là sớm đưa Dự án
Nhà máy nhiệt điện Thái
Bình 2 vào hoạt động.
Tăng trưởng ngoạn mục
Tại Hội nghị Tổng kết công tác
năm 2021 và triển khai nhiệm vụ
năm 2022, ông Hoàng Quốc
Vượng, Chủ tịch PVN cho biết, trải
qua 2 năm liên tục trong bối cảnh đại
dịch Covid-19, đơn vị này phải đối
diện với những thách thức, khó khăn
chưa từng có. Song PVN đã chủ
động, thích ứng, đồng thời tận dụng
triệt để các cơ hội kinh doanh từ giá
dầu lên cao, sự phục hồi kinh tế thế
giới để sản xuất, kinh doanh có hiệu
quả. “Năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu
sản xuất kinh doanh của PVN đã đạt
rất cao so với kế hoạch, nhiều chỉ
tiêu sản xuất quan trọng đã về đích
sớm từ 14 - 42 ngày”, người đứng
đầu PVN nói.

lNgành dầu khí vừa trải qua một năm lao động đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, năm 2021, sản lượng
khai thác dầu thô đạt 10,97 triệu tấn,
vượt 1,25 triệu tấn theo kế hoạch.
Sản xuất xăng dầu đạt 6,37 triệu tấn,
vượt 0,1% kế hoạch năm, tăng 9,5%
so với năm 2020. Sản xuất phân bón
đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn
(vượt 18%) kế hoạch, tăng 6% so
với năm 2020… Tổng doanh thu
PVN đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt
26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so
với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế
hợp nhất ước đạt 45 nghìn tỷ đồng,
tăng 2,2 lần so với năm 2020; Nộp
ngân sách nhà nước đạt 112,5 nghìn
tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm,
tăng 36% so với năm 2020.
Chủ tịch PVN cũng cho rằng

công tác đầu tư và xử lý các dự án
tồn tại yếu kém tại PVN đã có nhiều
chuyển biến tích cực trong năm
2021. Có thể kể đến Công ty Cổ
phẩn Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam
(VNPoly) đã vận hành toàn bộ 27
dây chuyền sản xuất sợi chất lượng
sản phẩm tốt, doanh thu vượt kế
hoạch. Công ty Công nghiệp tàu
thủy Dung Quất (DQS) có đơn hàng
ổn định, chủ yếu với khách hàng
ngoài ngành Dầu khí, doanh thu
vượt 4% kế hoạch. Tổng Công ty
Xây lắp Dầu khí (PETROCONs)
sau hàng chục năm rệu rã đã lần đầu
tiên có lãi. Dự án Nhà máy nhiệt
điện (NMNĐ) Thái Bình 2 sau
nhiều năm dừng, đã hồi sinh và chạy

lThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

đổi số quốc gia.
Thứ ba, các bộ, ngành, địa
phương khẩn trương đẩy mạnh các
dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là
25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ
người dân và doanh nghiệp đã được
xác định trong Đề án. Chia sẻ với các
bộ, ngành, địa phương là thời gian
đầu triển khai sẽ có những khó khăn,
vướng mắc, Thủ tướng nhấn mạnh
yêu cầu phải đoàn kết, chung sức,
đồng lòng, lắng nghe ý kiến của nhau,
tìm ra giải pháp phù hợp, tất cả vì lợi
ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của
người dân.
Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu các
bộ, ngành liên quan khẩn trương rà
soát, tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc
đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ
những vướng mắc, bất cập về quy
định của pháp luật có liên quan để
tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất,
tổng thể, liên thông, tổ chức thực
hiện hiệu quả. Thứ năm, ưu tiên bố
trí kinh phí hợp lý, tiết kiệm, hiệu
quả; bố trí đủ nguồn nhân lực, nhất
là nhân lực công nghệ thông tin để
tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án.
Thứ sáu, Bộ Công an, Văn phòng

Chính phủ phát huy vai trò thường
trực trong thực hiện Đề án. Trong
đó, Bộ Công an phải bảo đảm dữ
liệu dân cư chính xác và luôn được
bổ sung, cập nhật thường xuyên, bảo
đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; duy trì
liên tục tính kết nối, liên thông, chia
sẻ dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn,
bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng
quy định của pháp luật.
Với tinh thần lấy người dân là
trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ
yếu và mục tiêu của sự phát triển, Thủ
tướng tin tưởng những nỗ lực, đổi
mới, quyết tâm của các bộ, ngành, địa
phương trong việc triển khai hiệu quả
Đề án và của Bộ Công an trong vận
hành, khai thác CSDLQG về dân cư
và quản lý căn cước công dân sẽ được
người dân và cộng đồng doanh
nghiệp đón nhận tích cực, nhiệt tình
ủng hộ; góp phần xây dựng được cơ
sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy
chuyển đổi số quốc gia, xây dựng
kinh tế số, Chính phủ số, công dân số;
nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác quản lý nhà nước và phục hồi,
phát triển kinh tế - xã hội trong giai
đoạn tới. MINH NGỌC

thử nhiều hạng mục, tiến tới về đích
đúng cam kết trong năm 2022.
Một số thành tựu khác của
PVN trong năm 2021 cũng được
Chủ tịch PVN nhắc đến như đưa
vào vận hành các dự án dầu khí như
Sư Tử Trắng pha 2A, giàn BK-18A
và BK-19…
Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng
Giám đốc PVN cho biết, để năm
2021 đạt được những kết quả trên,
đơn vị này đã đưa công tác quản trị
chuyển biến theo hướng hiện đại,
nhiều cấp, nhiều lĩnh vực mang tính
tích hợp cao với mục tiêu đảm bảo
hệ thống vận hành doanh nghiệp
một cách đồng bộ, toàn diện từ khâu
hoạch định chiến lược, mô hình tổ
chức, hệ thống tài chính đến quản trị
nhân sự. Đồng thời, Tập đoàn đã chủ
động dự báo và thích ứng linh hoạt.

vụ được giao, góp phần cùng cả
nước thực hiện thành công chương
trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo tăng trưởng GDP đạt
6-6,5%, PVN đã xác định một số nội
dung quan trọng cần thực hiện trong
năm 2022.
Cụ thể, PVN sẽ phối hợp với Bộ
Công Thương xây dựng trình Chính
phủ báo cáo Quốc hội về sửa đổi
Luật Dầu khí; xây dựng, phối hợp
cùng các bộ, ngành xem xét trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án tái cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn
2021-2025; Chiến lược phát triển
Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Thực hiện Đề án
tăng vốn điều lệ cho Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai
đoạn 2021-2025.
Ngoài ra, trong năm 2022, PVN
sẽ tập trung nguồn lực để triển khai
các dự án trọng điểm, cấp bách được
Chính phủ giao như dự án Lô B, Cá
Voi Xanh, Sông Hậu 1, LNG Thị
Vải, LGP Sơn Mỹ; Dự án nhiệt điện
Nhơn Trạch 3,4 và một số dự án
năng lượng khác. Đặc biệt, PVN sẽ
đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm
dò để gia tăng sản lượng (mục tiêu
đạt 10-18 triệu tấn); hoàn thành đưa
vào vận hành thương mại hai nhà
máy điện là Sông Hậu 1 và Thái
Bình 2; giải quyết xong tranh chấp
với đối tác nước ngoài (là Power
Machines) tại Dự án nhiệt điện Long
Phú 1… MINH HỮU

Tập trung nguồn lực
thực hiện dự án trọng điểm
Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh
Hùng, năm 2022 dự báo tình hình
quốc tế, trong nước vẫn có những
khó khăn, thách thức. Thêm vào đó,
hàng loạt rủi ro khác vẫn thường trực
như khủng hoảng năng lượng, biến
đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế thế
giới tiếp tục không đồng đều. Tất cả
những yếu tố đó đều có thể ảnh
hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt
động của PVN.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo PVN,
để thực hiện thành công các nhiệm

10

PHÁP LUậT

Số 19 (8.463) Thứ Tư 19/1/2022

ÁN THAM NHŨNG, TIÊU CỰC THUỘC DIỆN BCĐ THEO DÕI:

Đẩy nhanh tiến độ
giám định, định giá tài sản

H

ôm qua (18/1), Ban Chỉ đạo Trung ương ương về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ) tổ chức Hội nghị về công
tác giám định, định giá tài sản trong các vụ việc, vụ án tham
nhũng, tiêu cực thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội
chính Trung ương, Phó ban Thường trực BCĐ Phan Đình Trạc cho
biết: Giám định và định giá tài sản trong tố tụng hình sự là một trong
những hoạt động để làm rõ có tội hay không có tội, thậm chí là tội
gì. Đây là một trong những hoạt động chứ không phải tất cả chỉ chờ
vào giám định, định giá mới chứng minh được tội phạm. “Giám định
và định giá không thay thế cho các hoạt động điều tra khác, nhưng
có những loại hoạt động, những loại tội phạm nếu không định giá
chính xác, không trưng cầu giám định chính xác thì không kết tội
được”, ông Trạc nêu.
Theo ông Trạc, BCĐ đang theo dõi, chỉ đạo 47 vụ án, 46 vụ việc,
trong đó có nhiều vụ án, vụ việc phải trưng cầu giám định, yêu cầu
định giá. Hiện còn 60 quyết định trưng cầu, yêu cầu, trong đó 40
quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá thực hiện chậm
tiến độ, có khó khăn, vướng mắc.
“Từ thực tế đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều tra, xử
lý các vụ án, vụ việc. Nhiều vụ án, vụ việc hết thời hạn điều tra nhưng
chưa có kết quả giám định, định giá phải tạm đình chỉ. Hiện có 1 vụ
án, 12 vụ việc phải tạm đình chỉ do hết thời hạn nhưng chưa có kết
luận giám định, định giá tài sản. Còn các vụ việc khác còn phải chờ
kết luận định giá, kết luận giám định”, ông Trạc cho biết.
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban
Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó BCĐ, ghi nhận: Thời gian qua, các
cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện công tác giám định, định giá tài sản, nhất là đối
với các vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, đã góp
phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét
xử các vụ việc, vụ án.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc.
Chẳng hạn như, một số cơ quan được trưng cầu còn chậm trễ trong
việc phân công giám định viên, thành lập hội đồng định giá, phân
công không đúng quy định, thậm chí có biểu hiện e ngại, né tránh,
đùn đẩy hoặc ra quyết định chung chung, không rõ đúng, sai. Trong
một số vụ án, vụ việc, cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu chưa đúng
chức năng chuyên môn của cơ quan được yêu cầu, nội dung trưng
cầu, yêu cầu chưa rõ, không xác định rõ thời gian hoặc đặt mức thời
gian không khả thi…
Để thực hiện tốt hơn công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ
án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của
BCĐ, ông Thưởng đề nghị phải nâng cao chất lượng, tiến độ công
tác giám định, định giá. Ông Thưởng nhấn mạnh, việc lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương trong
công tác giám định, định giá là thước đo trách nhiệm của cấp ủy,
tổ chức đảng cơ quan, đơn vị đó trong công tác phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực.
Ông Thưởng cũng đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện các quy định của pháp luật liên quan tới công tác giám định,
định giá trong tố tụng hình sự, không được lấy lý do vì sự bất cập
đó nên làm chậm. Trong khi chưa hoàn thiện các văn bản, ông
Thưởng nêu phải tính toán đến sự phối hợp của các cơ quan, cùng
bàn bạc giải quyết, không để việc này trở thành rào cản nhưng
không rõ trách nhiệm.
Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “phải nhốt
quyền lực trong lồng cơ chế”, phải đấu tranh chống tham nhũng trong
các cơ quan phòng, chống tham nhũng, Thường trực Ban Bí thư nhận
định: “Qua thảo luận vấn đề này, tôi thấy việc giám định, định giá
cũng cần phải kiểm soát. Nếu giám định, định giá không đúng hoặc
thẩm định đúng nhưng không được sử dụng một cách công tâm,
khách quan… thì sẽ có nguy cơ dẫn đến oan sai. Nó không chỉ liên
quan tới sinh mệnh chính trị của một cán bộ, đảng viên mà liên quan
tới quyền công dân của một con người, liên quan danh dự của một
tổ chức, cơ quan, đơn vị; mà còn ảnh hưởng tới tính công minh của
các cơ quan tham gia tố tụng, tính công lý của cả chế độ và niềm tin
của nhân dân”. Từ đó, ông Thưởng cho rằng phải có kiểm tra, giám
sát chuyên đề về vấn đề này ở một số vụ việc, một số nơi.
Đồng thời, phải đầu tư nhân lực cho công tác giám định, định giá.
Cơ quan tiến hành tố tụng khi đã trưng cầu, yêu cầu thì phải tôn trọng
kết quả của cơ quan chức năng có thẩm quyền chuyên môn sâu về
trưng cầu, yêu cầu đó, không sử dụng cũng phải có trao đổi lại… Cơ
quan thực hiện giám định, định giá đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, không để chậm trễ. Ban Nội chính
Trung ương phải làm trọng tài về cơ chế phối hợp, giúp BCĐ theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và cần thiết đề xuất giám sát
chuyên đề đối với một số nơi, một số cơ quan… T.QUYÊN
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Mua sắm Tết
vẫn còn… dè dặt

lVẫn còn ít khách hàng tìm mua đào, quất cảnh.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần
nữa là đến Tết Nhâm Dần
nhưng thị trường hàng
hóa mua sắm Tết vẫn
còn khá… đìu hiu. Người
mua vẫn còn dè dặt
trong việc chuẩn bị cho
Tết Nguyên đán.
Chỉ mua sắm hàng thiết yếu
Khảo sát của PLVN tại một
loạt các siêu thị lớn ở Hà Nội cho
thấy, lượng người mua sắm Tết
thời gian gần đây dù có đông hơn
nhưng so với mức độ mua sắm
cùng kỳ năm ngoái thì không đáng
kể. Thậm chí, có những siêu thị
còn chưa thấy có bất kỳ một dấu
hiệu mua sắm Tết nào dù các giỏ
hàng Tết được trưng bày ngay lối
vào cửa như siêu thị V+ (quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội).
Tại siêu thị này, lượng người

mua sắm vào giờ đẹp cuối tuần
qua vẫn khá thưa thớt, vẫn có một
số quầy thu ngân đóng cửa, khác
hẳn với hình ảnh hoạt động hết
công suất vào cùng kỳ năm ngoái.
Siêu thị Thành Đô (quận Hoàng
Mai, Hà Nội) ghi nhận số lượng
khách đông hơn những ngày trước
đó nhưng người dân vẫn chủ yếu
mua nhu yếu phẩm hàng ngày,
chưa có những đơn hàng mua sắm
Tết lớn.
“Con phố bánh kẹo” Mạc Thị
Bưởi (Hà Nội) vốn ngày thường
và các dịp Tết trước cũng khá tấp
nập do lượng khách buôn từ nhiều
nơi đổ về nhập hàng nhưng thời
điểm này cũng vẫn khá thông
thoáng, không còn cảnh hàng đoàn
xe tải trọng tải lớn nhỏ nối đuôi
nhau dời đi. Đáng chú ý, số lượng
cửa hàng giao buôn bánh kẹo,
nước ngọt ở con phố này cũng đã
giảm đáng kể, dù trước đây hầu

như nhà nào cũng tham gia vào
hoạt động bán hàng.
Ông Lê Văn Liêm, Giám đốc
Co.opmart khu vực miền Bắc cho
biết, 2 ngày cuối tuần vừa rồi thời
tiết đẹp nên lượng khách cũng khá
hơn, gấp đôi so với ngày thường
nhưng sự kỳ vọng vào sức mua
tăng trong tuần này không khả
quan dù Tết đã khá cận kề. “Tôi hy
vọng sang tuần sau, sau Tết ông
Công, ông Táo, người lao động
được nhận tháng lương thứ 13,
một số đơn vị cũng sẽ ứng tiền
lương tháng 1 thì tình hình sẽ được
cải thiện” - ông Liêm nói.
Đại diện một số siêu thị cùng
bày tỏ sự lo lắng về sức mua của
Tết Nhâm Dần năm nay bởi các
năm trước vào thời điểm này đều
đã tiêu thụ được nhiều lượng hàng
dự trữ, hàng hóa phải liên tục đưa
từ kho phân phối vùng ngoại ô về
các kho siêu thị ở trung tâm. Theo

Tín hiệu lạc quan cho du lịch Cần Thơ
Theo thống kê của Sở Y tế TP Cần Thơ, từ những ngày đầu năm 2022 đến nay,
tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát ổn định thì cùng lúc đó các dịch vụ
du lịch cũng đã bước đầu có những tín hiệu tươi sáng hơn; nhất là khi Tết
Nguyên đán đang cận kề.

lDu khách tham quan lò hủ tiếu.

Trước đó, những ngày đầu năm,
các hoạt động du lịch TP Cần Thơ
vắng khách dù đã giảm cấp độ dịch
xuống còn cấp 3 và được tập trung
không quá 30 người. Đa phần người
dân cho rằng dù đã có văn bản đánh
giá cấp độ dịch ở mức ổn, nhưng
tinh thần cảnh giác cao độ, không
chủ quan, lơ là với dịch vẫn còn, nên
tạm thời hoạt động này chưa thu hút
được du khách.
Sau hơn nửa tháng thích ứng với

tình hình mới, những hoạt động du
lịch đã bắt đầu “hồi sinh”, chào đón
những lượt du khách đầu tiên đến
với miệt sông nước. Tại nhiều điểm
du lịch nổi tiếng của Cần Thơ đã mở
cửa đón khách, điển hình như: Chợ
nổi Cái Răng, Pizza hủ tiếu Sáu
Hoài, khu du lịch Cồn Sơn, hay chợ
đêm Ninh Kiều… Tại đây, các khâu
tiếp đón, bày trí, phục vụ khách du
lịch đã được chuẩn bị chu đáo.
Ông Huỳnh Hữu Hoài (Chủ cơ

sở Pizza hủ tiếu Sáu Hoài) cho biết:
“Từ những ngày đầu năm mới, cơ
sở đã dọn dẹp, tân trang và mở cửa
đón khách dần dần, vì biết tình hình
dịch có phần lắng dịu. Tuy lượt
khách đến không đông đảo và
thường xuyên như lúc trước nhưng
mỗi ngày đều có khách và khách
đông nhiều nhất rơi vào Thứ Bảy và
Chủ nhật. Trung bình một ngày cơ
sở tiếp đón từ 1-2 đoàn khách, đa số
là đoàn nhỏ lẻ, hộ gia đình, nhưng
có khách đến là vui rồi, bước đầu đã
có tín hiệu lạc quan”.
Gần đó, hoạt động tham quan chợ
nổi Cái Răng – vườn trái cây sinh thái
cũng nhộn nhịp trở lại. Ông Ngô Tấn
Khải (quản lý bến tàu của Cty Vận tải
Mai Linh Tây Đô) cho biết, tại điểm
đón khách ở Bến Ninh Kiều, trung
bình mỗi ngày Cty đưa đón tham
quan từ 4-5 chuyến. Tuy các hoạt
động diễn ra trên sông nhưng mọi
người vẫn áp dụng đeo khẩu trang,
nguyên tắc 5K đầy đủ.

- đờI SốNG
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dự báo, tình hình vẫn còn
nhiều khó khăn, sức mua
giảm nhiều so với cùng kỳ
năm ngoái. Lượng khách có
tăng trưởng so với 1-2 tuần
trước đó nhưng đa phần vẫn
còn khá dè dặt khi lựa hàng
hóa phục vụ Tết. Nhiều siêu
thị không chỉ lượng khách
mua thưa thớt mà trung bình
chi tiêu trên mỗi một đơn
hàng cũng giảm mạnh.
Ông Liêm cho rằng, với
sức mua hiện tại thì chắc
chắn ngành hàng thực phẩm
vẫn là ngành then chốt mang
lại doanh thu cho siêu thị,
bởi hiện nay đa phần người
dân chỉ mua hàng thiết yếu.
Các mặt hàng phi thực phẩm
thường mang lại doanh số
cao thì không tiêu thụ được
nhiều, trong khi bình thường
hàng năm, Tết thường là dịp
để các gia đình dọn dẹp nhà
cửa, thay thế đồ dùng trong
gia đình. Do đó, doanh số
các ngành hàng khác chắc
chắn sẽ giảm đáng kể so với
cùng kỳ năm ngoái.

Đào quất ít người… qua
Năm nay, giá và số lượng
hoa cây cảnh được cung ứng
ra thị trường dịp Tết đã giảm
đáng kể so với những năm
trước. Ví dụ, tùy thuộc vào
kích thước, mỗi cành đào sẽ
có một giá khác nhau, trung
bình từ 80.000 - 200.000
đồng/cành; các loại đào dáng
huyền cũng được trưng bày
nhiều với mức giá từ khoảng
200.000-500.000 đồng/cành.
Với những gốc đào cổ thụ,
đào thế sẽ có giá cao hơn
nhưng cũng thấp hơn các
năm từ 10-15%. Nhưng dù
thế, số lượng người tìm mua
các loại cây cảnh thời Tết
cũng thưa vắng hẳn so với
các năm trước.

Điểm bán hoa xuân ở
cạnh trung tâm thương mại
Aeon (quận Long Biên) khá
lớn với đủ các loại hoa trực
chờ đón Tết nhưng không
thấy mấy người dân qua lại
hỏi han mua bán. Điểm bán
hoa ở Công viên Tuổi Trẻ
(quận Hai Bà Trưng) lại
vắng bóng cả người mua
lẫn người bán vì số lượng
người bán ở đây chỉ bằng
khoảng 30% so với năm
ngoái, trong khi người mua
cũng chỉ lác đác.
Chị Hoàng Thị Nga (bán
hàng tại Công viên Tuổi Trẻ)
cho biết, hiện nay, hầu như
khách chỉ đến xem và hỏi giá
chứ ít có người trả giá để
mua cây. Trên vườn đào
Nhật Tân cũng chỉ đa phần
là khách buôn mua hàng, ít
gặp người mua lẻ. Đa phần
khách buôn lên tận nơi tìm
mối hoa đẹp mà giá cả lại
phù hợp để hy vọng “kích
thích” khách mua hàng.
“Mấy chị em tôi ở các điểm
bán khác nhau vẫn thông tin
cho nhau về điểm bán nào
đông khách để huy động
thêm hàng đến nhưng năm
nay chưa phải… chi viện
cho điểm nào” - chị Nga nói.
Theo nhiều người buôn
hoa cây cảnh, vào thời
điểm này các năm trước,
các cây đào, quất thế đẹp,
giá cao đều đã “theo chủ”
về nhà để đón Tết sớm
nhưng nay nay đa phần
vẫn… nằm im. Nhiều chủ
vườn đào, quất còn cho biết
mới chỉ bán được khoảng
20-30% và hầu hết đều lo
lắng cho Tết Nhâm Dần
sắp tới, khi bao công chăm
bón có nguy cơ lại… bỏ
sông, bỏ bể vì không tiêu
thụ được bao nhiêu.
NHẬT THU

Chợ đêm Ninh Kiều, chợ đêm
Tây Đô cũng là những địa điểm
“hot” của hoạt động du lịch Cần
Thơ, về đêm cũng đã tấp nập dòng
người qua lại. Các chủ ki-ốt tại chợ
đều có chung nhận xét tuy thời
điểm hiện tại không đông đúc như
các năm trước nhưng tình hình
buôn bán đã cải thiện hơn, nhiều
khách du lịch đến xem và mua sắm.
TP Cần Thơ mới đây đã điều
chỉnh cấp độ dịch, tiếp tục “hạ
nhiệt” xuống còn cấp độ 2, tức là
không còn nơi nào là “vùng cam”.
Bên cạnh đó, Sở VH,TT&DL
cũng vừa phát động chương trình
du lịch nội địa thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 trên địa bàn TP; nhằm
giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản
phẩm, trải nghiệm du lịch đa
dạng, đảm bảo an toàn phòng
chống dịch, khôi phục niềm tin
của thị trường về du lịch nội địa
an toàn, hấp dẫn. Song song, Sở
chỉ đạo Trung tâm phát triển du
lịch TP, Phòng Quản lý du lịch
thường xuyên liên hệ, quan tâm,
trao đổi với các cơ sở, khu du lịch
để ghi nhận tình hình cũng như hỗ
trợ khó khăn và giải đáp các vấn
đề còn vướng mắc.
Ông Nguyễn Hoàng Ơn
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HÀ NỘI:

THỦ ĐỨC, TP HCM:

Tăng cường
thanh, kiểm tra,
kiến nghị
xử lý nghiêm
các vi phạm

Rủ bạn trai mới quen ăn nhậu rồi “cuỗm”
1,8 tỷ đồng

Đ

ây là ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch Thường trực
UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn
tại hội nghị tổng kết công tác
năm 2021 và triển khai nhiệm vụ
năm 2022 của ngành Nội vụ TP
Hà Nội do Sở Nội vụ TP tổ chức
sáng 18/1.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND TP
Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận,
biểu dương những kết quả ngành
Nội vụ TP đạt được trong năm
2021. Đồng thời, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND TP Hà Nội
cũng lưu ý một số tồn tại hạn chế
mà ngành Nội vụ TP cần tập trung
khắc phục như thái độ, tinh thần
làm việc của một bộ phận cán bộ,
công chức, viên chức ở một số nơi
còn có bất cập, nhất là trong giải
quyết công việc, hồ sơ hành chính
cho người dân... Ông Lê Hồng
Sơn đề nghị trong năm 2022,
ngành Nội vụ TP Hà Nội cần có
giải pháp quyết liệt tập trung nâng
cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức
công vụ của cán bộ. Cùng với đó,
phải tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra để từ đó kiến nghị xử
lý nghiêm những vi phạm. Ngoài
ra, Phó Chủ tịch Thường trực Hà
Nội cũng lưu ý ngành Nội vụ TP
cần rà soát công tác xây dựng thể
chế, tiếp tục thực hiện thí điểm tổ
chức mô hình chính quyền đô thị,
tham mưu thực hiện hiệu quả công
tác cán bộ, chủ động triển khai
thực hiện công tác cải cách hành
chính, chuyển đổi số tiến tới
không còn văn bản giấy.
TUỆ MINH

(Giám đốc Trung tâm Phát triển
du lịch TP) cho biết: “Hiện tình
hình dịch Covid ở Cần Thơ đã
được kiểm soát. Nắm bắt tình
hình, Sở đã chỉ đạo các đơn vị đẩy
nhanh phục hồi và phát triển lại
ngành du lịch nhưng vẫn đảm bảo
tính an toàn trong công tác phòng
chống dịch, bên cạnh đó đôn đốc
kiểm tra nâng cao chất lượng dịch
vụ, ứng xử của các đơn vị kinh
doanh để phục vụ khách ngày
càng tốt hơn. Hiện trên địa bàn đã
có thêm 3 điểm du lịch mới, trung
tâm đã đến kiểm tra và đánh giá
kết quả tốt”. Ông Ơn chia sẻ thêm,
năm 2022, lạc quan tin rằng
ngành du lịch sẽ phục hồi mạnh
và phát triển hơn nữa.
Điều quan trọng không kém

trong giai đoạn này là các DN kinh
doanh dịch vụ, du lịch cần giới thiệu
các chương trình ưu đãi với giá hợp
lý, cam kết chất lượng, nghiên cứu
và đưa ra các dịch vụ mới, xây dựng
kế hoạch đưa đón rõ ràng, cụ thể,
để thu hút khách du lịch.
Ngành du lịch đã “ngủ đông”
quá lâu, nên khi hoạt động trở lại,
các DN cần có những bước khởi
động ban đầu, tránh để các dịch
vụ cũng như một số bộ phận du
khách có tâm lý chủ quan trong
phòng, chống dịch. Bước qua
2022, Sở VH,TT&DL tăng cường
thực hiện chuyển đổi công nghệ
số trong bối cảnh mới, góp phần
thay đổi ngành du lịch, kỳ vọng
hài lòng du khách trong thời công
nghệ số. NGUYỄN THUẬN

lChợ nổi Cái Răng bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

C

ông an thành phố Thủ Đức, TP HCM đang tạm giữ Trần Thị Anh (SN
1981, ngụ Thủ Đức, TP HCM) về hành vi trộm cắp gần 1,8 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, anh V.Đ.H (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai) làm quen
với Trần Thị Anh được khoảng 3 ngày và gặp nhau đi uống cà phê vài lần.
Ngày 13/1, anh H và em trai đi rút 1,8 tỷ đồng ở ngân hàng. Hai anh em
được đối tượng Anh rủ về căn nhà mình thuê trên đường Lã Xuân Oai, khu
phố Phước Hiệp, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức ăn nhậu. Đến
khoảng 6h ngày 14/1, anh H thức dậy thì phát hiện Anh đi khỏi nhà, túi tiền
cũng biến mất. Anh H vội đến Công an thành phố Thủ Đức trình báo.
Đơn vị chức năng nhanh chóng xác minh, truy xét. Khoảng 10h cùng
ngày, Trần Thị Anh bị bắt giữ tại một tiệm vàng trên đường Lê Văn Việt,
thành phố Thủ Đức cùng số tiền lấy trộm trong chiếc túi xách đen. Đối tượng
Anh đã sử dụng tiền lấy trộm mua nữ trang hết 99 triệu đồng, đi chuộc chiếc
ô tô trước đó đã mượn của bạn đem cầm hết 92 triệu đồng và trả nợ 15 triệu
đồng. Vụ việc tiếp tục Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục điều tra,
xử lý. DIỆU THẢO

HÀ NỘI:

Em trai dùng dao “đuổi ma” cho chị
nhận 9 năm tù

C

hiều 18/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Tuấn Khương ra xét xử
về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là bà Trần Thanh Dung
(SN 1963, chị gái ruột Khương).
Theo hồ sơ vụ án, bà Dung bị bệnh ung thư tử cung di căn lên não,
được gia đình đưa đi chữa trị tại nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Ngày
23/12/2013, bà Dung được gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh
Pôn (Hà Nội) để cấp cứu. Quá trình nằm viện bà Dung hay kêu đau, nói bị
ma ám, yêu cầu “đuổi ma” đi. Khoảng 18h ngày 1/1/2014, Khương và một
số người bạn (chưa rõ lai lịch, nhân thân) sử dụng ma túy đá tổng hợp, sau
đó đến bệnh viện chăm sóc bà Dung cùng cháu gái. Rạng sáng hôm sau,
Khương thấy bà Dung kêu đau nên ngồi phía cuối giường xoa bóp chân
cho chị gái. Khoảng 5 phút sau, Khương thấy mắt bà Dung trợn ngược lên,
nói nhảm.
Theo cáo trạng, Khương đã dùng dao, đập mặt lưỡi vào chân phải của bà
Dung; Sau đó, Khương cầm dao đâm, rạch nhiều nhát vào cẳng chân phải,
chân trái bà Dung. Ý định của Khương là “cho con ma trong người bà Dung
theo đường máu thoát ra ngoài để bà Dung hết đau”. Vừa lúc đó, các y tá,
bác sỹ trực và bệnh nhân cùng phòng can ngăn nhưng Khương không dừng
tay. Các bác sỹ, y tá trực đưa bà Dung đi cấp cứu nên bị hại không tử vong.
Đến ngày 15/1/2014, bà Dung tử vong do u não.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã quyết
định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trần Tuấn Khương. Theo
Kết luận giám định pháp y tâm thần, Khương mắc bệnh tâm thần, bệnh rối
loạn nhân cách dạng phân liệt, cần được điều trị bệnh. Đến ngày 25/1/2021,
Khương điều trị xong. Với hành vi nêu trên, Trần Tuấn Khương bị HĐXX
TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
VÂN THANH

KHÁNH HÒA:

Khởi tố 2 nguyên Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

C

hiều 18/1, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã khởi tố các ông Trương
Quang Thuận; Vũ Viết Sơn (59 tuổi, đều nguyên Hiệu trưởng) và Lê Đức
Hiền (58 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) Trường Cao đẳng Y tế
Khánh Hòa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo
Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các bị can được tại ngoại điều tra.
Theo điều tra, từ năm 2016 đến 2017, ông Thuận khi còn là Hiệu trưởng
đã chỉ đạo thu học phí, lệ phí hệ ngoài công lập vượt quy định; đồng thời chỉ
đạo chi thanh toán đào tạo lại, tiền lương và phụ cấp cho giảng viên ngoài
biên chế không đúng quy định. Còn ông Vũ Viết Sơn (Hiệu trưởng giai đoạn
2017-2018) bị cáo buộc sai phạm khi ký quyết định mức học phí của học
sinh, sinh viên (2018-2019), song không lập đề án về mức thu học phí để
trình UBND tỉnh phê duyệt.
Ngoài ra, ông Sơn đã ký kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên
và thu lệ phí sai quy định dù bảo hiểm y tế đã chi trả và nhiều khoản phí
không có quy định. Những khoản tiền này không được nhập quỹ, chứng từ
thu, chi. Tháng 12/2019, ông Sơn bị dừng công tác để phục vụ điều tra các
sai phạm tại trường, sau đó bị cách chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế
Khánh Hòa.
Theo kết luận Thanh tra, từ năm 2016 đến 2018, các sai phạm tại Trường
Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về thu các khoản lệ phí và lạm thu học phí hơn
18 tỷ đồng; thu các loại phí sai quy định hơn 1,46 tỷ đồng gồm lệ phí khám
sức khỏe, học lại, thi lại, lệ phí tốt nghiệp, làm bằng tốt nghiệp...
Liên quan đến vụ án, ông Lê Đức Hiền với vai trò Trưởng phòng Kế
hoạch - Tài chính đã không thực hiện đúng nhiệm vụ tham mưu, giúp hiệu
trưởng đảm bảo các chế độ cho viên chức, học sinh sinh viên theo đúng chế
độ. Ông Hiền đã tổ chức, thực hiện thu học phí của sinh viên hệ ngoài công
lập vượt quá mức quy định với số tiền hơn 15,8 tỷ đồng. C.BẢN
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Làng nghề tất bật đón Tết Nhâm Dần
lớn nhất trong làng đã linh hoạt
phát triển bán hàng online, lập
trang fanpage riêng để tiếp cận
với khách hàng nhiều hơn.

Lửa đỏ, hương nếp thơm
lừng, làng bánh chưng
Tranh Khúc khấp khởi
bước vào vụ bánh lớn
nhất trong năm. Dù chưa
thể nhộn nhịp như dịp
Tết vài ba năm trước,
nhiều gia đình làng nghề
vẫn vui bởi cuộc sống đã
ổn định, mang lại nguồn
thu dư dả.

Linh hoạt thích ứng

Tết không còn hối hả
Những ngày cuối cùng của
năm, chị Thuý Phương (làng
Tranh Khúc, huyện Thanh Trì, Hà
Nội) cẩn thận chuẩn bị gạo nếp,
đỗ, thịt cho mẻ bánh mới. Từ đầu
tháng Chạp đến nay, mỗi ngày chị
Phương gói từ 70 – 200 bánh,
theo lời chị, khá “túc tắc”.
Càng cận Tết, đơn đặt hàng
càng tăng lên bởi tâm lý ai cũng
muốn mua được mẻ bánh thơm
ngon nhất. Dự đoán từ nay đến
Tết, gia đình chị sẽ nhận được
đơn khoảng 4.000 – 5.000 bánh.
Từ cả tháng nay, chị đã chuẩn bị
đủ nguyên liệu và bảo quản kỹ
lưỡng. Nguyên liệu làm bánh, đặc
biệt là lá dong, chị đã nhập từ các
vùng lá ở Hà Giang, Yên Bái, Hà
Nam từ cách đây vài ngày. Vì
vậy, đến nay, các công đoạn
chuẩn bị cho vụ bánh Tết không
còn quá hối hả.
Trong không gian nhà, các
xấp lá được rửa sạch sẽ, xếp ngay
ngắn. Chị Phương chia sẻ, lá
dong tươi rửa sạch, được gấp lại,
chờ đến khi có độ héo vừa phải sẽ
đẹp nhất để cuốn bánh. Tốc độ
gói bánh chưng của những người
dân lành nghề ở làng khiến ai

lNgười dân làng hương Quảng Phú Cầu gìn giữ nghề truyền thống.

nghe tới lần đầu tiên cũng phải
ngỡ ngàng. Chị Phương cho biết,
mỗi ngày chị có thể gói tới 1.000
cái. Không dùng công cụ khuôn
hỗ trợ, chỉ gói bằng tay thủ công,
những chiếc bánh chưng vẫn rất
vuông vắn, dày dặn và đẹp mắt.
Không chỉ làm bánh chưng
truyền thống, gia đình chị
Phương là hộ duy nhất tại làng
làm bánh chưng cốm. Vẫn là
những nguyên liệu như đỗ, thịt
nhưng đặc biệt hơn ở chỗ chị
dùng cốm để làm vỏ bánh thay
cho gạo nếp. Bánh chưng cốm
thơm và xanh đặc trưng của
loại cốm Tú Lệ nức tiếng vùng
Yên Bái.
Cũng như nhiều hộ kinh
doanh khác, năm nay, đơn đặt
hàng bánh chưng của gia đình chị
đã giảm nhiều so với các năm do
ảnh hưởng bởi dịch. Một phần vì
hoạt động các nhà hàng - nguồn
khách chủ yếu bị gián đoạn, một
phần hiện nay, nhiều gia đình có

nhiều thời gian ở nhà hơn nên đã
dành thời gian cùng con cái gói
bánh, vì vậy mà cơ số khách lẻ
cũng đã giảm.
Dù gia đình chị Phương làm
số lượng bánh quy mô ít hơn so
với các hộ lớn có đơn đặt hàng
lên tới 1 – 2 vạn bánh, chị
Phương vẫn yên tâm một năm Tết
dư dả. Từ sau dịch, chị vẫn nhận
được đơn đặt hàng đều đặn của
các cửa hàng nhập bánh, các gia
đình làm cỗ và khách lẻ yêu thích
thương hiệu bánh của chị. Có
những đơn hàng từ tận TP HCM
xa xôi, chị rất hồ hởi bởi đó niềm
vui của người làm nghề khi
thương hiệu nức tiếng gần xa.
Không chỉ gia đình chị
Phương, nhiều hộ gia đình khác
tại làng Tranh Khúc cũng tận
dụng thời điểm Tết quảng bá,
phát triển thương hiệu. Để việc
kinh doanh thuận lợi hơn, gia
đình anh Nguyễn Duy Thành, hộ
gia đình sản xuất bánh quy mô

Mùa Tết năm nay, nhiều hộ
gia đình làng nghề vui hơn bởi thị
trường đã phần nào ổn định,
người dân cũng sẵn sàng chi tiêu
cho Tết. Nhiều sản phẩm, mẫu
mã lạ, độc được giới thiệu đến
khách hàng, kích thích người dân
mua sắm.
Tại làng Tranh Khúc, nhiều
loại bánh như lạ như: bánh chưng
gạo lứt, bánh chưng chay, bánh
chưng nhân sầu riêng cũng được
một số gia đình làm để đáp ứng
nhu cầu của khách hàng.
Trong khi đó, tại làng gốm Bát
Tràng, sản phẩm biểu tượng con
hổ được nhiều khách hàng đặt
đơn. Trong các xưởng tại làng
gốm Bát Tràng, khuôn hình con
hổ với đủ loại kích cỡ được thợ
xếp đầy lối vào ra. Để một sản
phẩm gốm ra lò đẹp mắt, nhẵn
nhụi, người thợ thủ công phải tỉ
mẩn từng đường nét, pha sơn
chuẩn màu để đảm bảo cho thành
phẩm vừa đẹp mắt vừa mang nét
riêng biệt của thương hiệu gốm
Bát Tràng.
Đặc biệt, những người thợ
lành nghề trong làng đã sản xuất
nên bộ Kỳ Linh Nhâm Dần 2022
đắt giá, lên tới hàng chục triệu
đồng. Thời điểm này, ngoài các
sản phẩm Kỳ Linh hình tượng hổ,
đội ngũ nghệ nhân làng gốm Bát
Tràng đang tất bật gấp rút chuẩn
bị các sản phẩm gốm sứ khác để
phục vụ khách cho dịp Tết Âm
lịch đang tới gần.
Không chỉ hân hoan bởi nhịp

TIÊU đIểM

Triển vọng thị trường
lao động năm 2022

T

rước tình hình dịch bệnh còn
căng thẳng, Tổ chức Lao
động Quốc tế (ILO) vừa hạ mức
dự báo về khả năng phục hồi của
thị trường lao động trong năm
2022. Dự kiến mức thâm hụt thời
giờ làm việc toàn cầu trong năm
nay so với quý 4 năm 2019 sẽ
tương đương với 52 triệu việc
làm toàn thời gian. Trước đó,
theo dự báo tại thời điểm tháng 5
năm 2021, ước tính mức thâm
hụt chỉ tương đương với số giờ
làm việc của 26 triệu việc làm
toàn thời gian.
Theo báo cáo Triển vọng Việc
làm và Xã hội Thế giới – Xu
hướng năm 2022 của ILO (Xu
hướng WESO), mặc dù số liệu
dự báo mới nhất này cho thấy
tình hình có cải thiện hơn so với
năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn
số giờ làm việc toàn cầu trước
đại dịch 2%.
Cũng theo ILO, tỷ lệ thất
nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ duy
trì cao hơn mức trước Covid-19
ít nhất cho đến năm 2023. Ước

tính mức thất nghiệp toàn cầu
năm 2022 là 207 triệu người, so
với 186 triệu năm 2019. Báo cáo
của ILO cũng lưu ý rằng tác
động tổng thể đến việc làm lớn
hơn đáng kể so với những gì
được thể hiện bởi những con số
này do nhiều người đã rời khỏi
lực lượng lao động. Tỷ lệ tham
gia lực lượng lao động toàn cầu
năm 2022 dự kiến sẽ vẫn thấp
hơn 1,2 điểm phần trăm so với
năm 2019.
Theo dự báo của ILO, số lao
động thất nghiệp tại Việt Nam
trong năm 2022 sẽ ở mức khoảng
1,3 triệu người, tăng hơn so với
năm 2021 (khoảng 1,2 triệu) và
tương đương với mức thất nghiệp
của năm 2020. Số lao động thất
nghiệp sẽ giảm trong năm 2023
về mức tương đương năm 2021.
Mức này vẫn cao hơn so với mức
tiền khủng hoảng (1,1 triệu người
năm 2019). Những dự báo về thị
trường lao động năm 2022 của
ILO cho thấy sự phản ánh tác
động mà các biến thể Covid-19

lẢnh minh họa.

mới như Delta và Omicron gây
nên đối với thế giới việc làm cũng
như mức độ không chắc chắn
đáng kể về diễn biến tương lai của
đại dịch.
Từ góc độ của Bộ LĐTB&XH, trong bối cảnh lực
lượng lao động toàn cầu đang
chứng kiến sự thay đổi không
ngừng của thế giới việc làm,
được đẩy nhanh bởi cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư,
đặc biệt là công cuộc chuyển đổi
số và Covid-19, thì việc tăng
cường ứng dụng công nghệ mới
trong hoạt động sản xuất trong
ba năm tới là tương lai có thể
thấy ở thị trường lao động Việt

Nam. Theo một nghiên cứu mới
đây giữa ManpowerGroup Việt
Nam và Viện Khoa học Lao động
và Xã hội thuộc Bộ LĐ-TB&XH,
có tới 94% doanh nghiệp sản
xuất có vốn đầu tư nước ngoài có
định hướng rõ ràng về việc tăng
cường ứng dụng công nghệ mới
trong hoạt động sản xuất trong
ba năm tới.
Cũng theo báo cáo của ILO,
việc làm của phụ nữ dự kiến sẽ
còn tiếp tục chịu tác động nặng
nề hơn từ cuộc khủng hoảng
trong những năm tới. Trong khi
đó, việc đóng cửa các cơ sở giáo
dục và đào tạo “sẽ có tác động
cộng gộp lâu dài” đối với thanh

sống đã trở lại ổn định, không khí
sản xuất tại các làng nghề vào độ
Tết năm nay còn khiến cho
những người thợ, nghệ nhân vui
hơn bởi bản sắc làng nghề vẫn
được giữ gìn.
Tại làng hương Quảng Phú
Cầu, năm 2021, dịch Covid-19
khiến việc kinh doanh của người
dân gặp nhiều khó khăn, doanh
số sụt giảm 30% so với mọi năm.
Tuy nhiên, dân làng Quảng Phú
Cầu vẫn tin tưởng việc kinh
doanh sẽ hồi phục sớm trong
năm 2022 khi dân cư đã tiêm
chủng đủ.
Anh Nguyễn Văn Đạo –
công nhân xưởng chân hương ở
đây cho biết, 14 năm gắn bó với
mùi hương trầm, công việc đem
đến cho anh thu nhập khoảng 15
triệu đồng/tháng. Dịp cận Tết,
do đơn đặt hàng nhiều nên
thường phải tăng ca, mỗi giờ
tăng ca như thế được thêm
khoảng 60 nghìn đồng.
Anh chia sẻ: “Nghề này vất
vả, nặng nhọc nhưng tôi chưa bao
giờ có ý định bỏ nghề. Yêu nghề
nào thì làm nghề đấy, chỉ khi già
yếu không còn sức thì mới không
làm nữa. Nghề làm hương sẽ
không bao giờ mất đi, bởi nhà nào
cũng cần dùng hương cả”.
Theo ông Nguyễn Tiến Thi,
Giám đốc HTX Sản xuất hương
làng nghề Xà Cầu, Hà Nội cho
biết: “Mọi năm đến tháng 11, 12
âm lịch chúng tôi chỉ có xuất
bán thôi, nhưng năm nay đến
giờ này chúng tôi vẫn phải làm,
bởi có lượng hàng đặt phát sinh
so với kế hoạch. Mặc dù hiện
nay cơ chế thị trường đang phát
triển, nhiều mặt hàng khác lợi
nhuận cao hơn nhưng chúng tôi
vì tình yêu quê hương nên cũng
cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa
dân tộc làng nghề truyền thống”.
THÁI NGÂN
niên, đặc biệt là những người
không được tiếp cận internet.
“Đã hai năm kể từ khi cuộc
khủng hoảng bùng phát, triển
vọng phục hồi vẫn còn mong
manh và con đường phục hồi thì
chậm và không chắc chắn.
Chúng ta đều nhận thấy những
thiệt hại lâu dài có thể xảy ra đối
với thị trường lao động, cùng với
sự gia tăng nghèo đói và bất
bình đẳng đáng lo ngại” - ông
Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO
nhận định.
Cũng theo ông Guy Ryder,
không thể có sự phục hồi thực sự
từ đại dịch này nếu thị trường
lao động không được phục hồi
trên diện rộng. Để công cuộc
phục hồi mang tính bền vững, sự
phục hồi này phải dựa trên cơ sở
các nguyên tắc của việc làm thỏa
đáng – bao gồm sức khỏe và an
toàn, công bằng, an sinh xã hội
và đối thoại xã hội. Với Việt
Nam, theo quan điểm của ngành
LĐ-TB&XH đó sẽ là những giải
pháp toàn diện từ tất cả các bên
liên quan để hướng tới nâng cao
chất lượng tuyển dụng và đào
tạo nguồn nhân lực thông qua
phát triển kỹ năng và tăng cường
tri thức cho người lao động trong
tình hình mới. X.HOA
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Hội chợ hoa Tết dành cho…
người đã khuất
Dịp tảo mộ năm Nhâm Dần,
không ít người dân thấy bất
ngờ khi một số nghĩa trang
tổ chức hội chợ hoa Tết,
song song với những
chương trình âm nhạc dân
tộc cổ truyền mời người đã
khuất “thưởng lãm”.
Lễ tảo mộ Tết thường diễn ra từ
ngày 10 đến trưa ngày 30 tháng
Chạp hàng năm. Giáp Tết, từ tờ mờ
sáng, khá đông gia đình đến các
nghĩa trang để tảo mộ cho người
thân. Tảo mộ trước Tết Nguyên đán
là nét đẹp văn hoá của người Việt,
là cách để con cháu nhớ về tổ tiên,
để gia tiên phù hộ cho con cháu sức
khỏe, tài lộc.
Một số nghĩa trang đã trang
hoàng, dọn dẹp tinh tươm để đón
người thân người đã khuất tới tảo
mộ. Đặc biệt năm nay, một số nghĩa
trang còn tổ chức Hội chợ hoa Tết
Nhâm Dần dành cho… người đã
khuất. Tại Công viên - Nghĩa trang
Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), những
chậu quất vàng mọng, những cành
đào phớt hồng khoe sắc, những cây
hoa giấy, hoa lan, hoa cúc, hoa
thược dược, hoa hồng… đầy sắc
màu được sắp xếp gọn ghẽ, đẹp mắt
trong Hội chợ hoa Tết 2022.
Bà Nguyễn Thị Nga, 64 tuổi
(Hai Bà Trưng, Hà Nội) không
khỏi ngỡ ngàng tưởng đi lạc vào
vườn hoa xuân. Bà Nga hồ hởi:
“Năm nay, tôi và các con cháu đi
tảo mộ ông xã. Tôi hoàn toàn bất
ngờ vì Hội chợ hoa Tết với đủ loại
cây lại có mặt ở đây. Ông xã quá
cố của tôi khi còn sống rất thích
ngắm chợ hoa ngày Tết và thường
rủ vợ đi cùng. Giờ thác, ông chắc
hẳn cảm thấy ấm áp khi tôi và các
con cháu đi “thưởng lãm” Hội chợ
hoa Tết với ông ấy”.
Anh Nghiêm Văn Hùng, 35 tuổi
(Mỹ Đình, Hà Nội) lựa chọn từng
cây quất. Anh kể, vợ anh mất cách
đây 3 năm trong một vụ tai nạn lao
động. Vợ anh khi còn sống năm
nào cũng mua quất về nhà đón Tết.
Năm nay, anh định sẽ chở cây quất
từ Hà Nội lên để trồng ở mộ vợ
nhưng ý định bất thành do chở 2

l Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn âm nhạc cổ truyền cho người đã mất tại chợ hoa đặc biệt.

Đại Đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho hay: “Cao nấm, ấm mồ”, người Việt quan
niệm, việc tảo mộ là một trong những việc hiếu đạo của con cháu, thể hiện lòng
kính trọng đối với đấng sinh thành và các bậc tổ tiên đã khuất.
Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, thời gian tốt nhất khi đi tảo mộ là những
ngày ấm áp, tạnh ráo. Thông thường, tảo mộ là dịp để mọi người quây quần bên
nhau, cùng nhớ về người đã khuất với lòng thành kính. Chính vì vậy, tất cả mọi
người trong gia đình đều có thể tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, riêng với
trẻ nhỏ và bà bầu nên hạn chế bởi khi cơ thể yếu rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập,
ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoặc khi về nhà dễ bị nhiễm phong hàn hoặc một số
bệnh thời khí. Đặc biệt, các gia chủ nâng cao thực hiện 5K phòng chống
dịch bệnh Covid-19.

con nhỏ bằng xe máy tới nghĩa
trang, đi lại khó khăn. May sao ở
đây có Hội chợ hoa Tết dành cho
người đã khuất, anh mua luôn một
cây quất xinh xinh trang trí mộ.
“Có cây quất bên mộ ngày Tết,
chắc người vợ trẻ đã khuất của tôi
đỡ tủi. Có nhiều gia đình cũng sắm
quất, đào, hoa Tết cho người thân
đã khuất như tôi”.
Trong Hội chợ Tết đặc biệt này
còn có âm nhạc dân tộc. Tiếng đàn
tranh, đàn bầu, đàn tam thập lục,
tiếng sáo, tiếng nhị… với sự thể
hiện của các cô gái trong tà áo dài
đỏ thắm tại Lạc Hồng Viên tô điểm
ngày xuân thêm rộn rã. Những bản
nhạc: “Hoa thơm, bướm lượn”,
“Việt Nam, quê hương tôi”,
“Quảng Bình, quê ta ơi”, “Xuân đã
về”, “Điệp khúc mùa xuân”, “Lắng
nghe mùa xuân về”… đầy lạc
quan, hy vọng.

“Đi tảo mộ em gái, nghe những
bản nhạc Việt được vang lên từ
những nhạc cụ cổ truyền dân tộc,
gia đình tôi xúc động lắm. “Trần
sao, âm vậy”, chắc hẳn em gái tôi
ở suối vàng cũng cảm thấy ấm
lòng” – anh Nguyễn Đức 30 tuổi
(Hoàn Kiếm, Hà Nội) rưng rưng.
Nghệ sĩ trẻ đàn tranh Thu Giang
chia sẻ: “Nhóm của em - các nghệ
sĩ đàn dân tộc sẽ biểu diễn tại đây
từ 9h - 11h30 sáng, chiều từ 2h 4h30. Hội chợ xuân và âm nhạc
truyền thống dành cho người đã
khuất kéo dài tới hết ngày 25/12 âm
lịch. Đây là lần đầu tiên em biểu
diễn tại nơi đặc biệt này. Được thể
hiện âm nhạc cho người dương và
người âm, em thấy dâng lên niềm
xúc động, hạnh phúc vì mang sự
ấm áp, yên bình, đem lại không khí
Tết cho tất cả mọi người”.
THÙY DƯƠNG

Bình yên Tết đến
T

ết đã đến rất gần, lòng người không
còn thấp thỏm, lo âu như cái tết đại
dịch năm trước. Một tâm thế mới chuẩn
bị đón xuân xuất hiện trong xã hội
chúng ta sau khi đã trải qua một năm
nhiều biến động, khó khăn, trải nghiệm
thương đau và cố gắng vượt qua.
“Không để một ai không có tết” đã
trở thành phương châm hành động của
toàn xã hội mà đầu mối thực hiện là các
tổ chức công đoàn. Chăm lo cho tất cả
thành viên công đoàn và người lao
động để có “Tết ấm áp, xuân bình yên”,
đồng thời, quan tâm đặc biệt đến những
người không về quê đón Tết được,

những bệnh nhân Covid-19, những trẻ
em mồ côi, những gia đình chịu mất
mát... đang là hoạt động tập trung sức
người, sức của trong thời điểm này.
Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, trong
đó có nhiều tờ báo giang vòng tay nghĩa
tình, bằng những hình thức khác nhau,
mang Tết đến cho những gia cảnh bần
hàn, bà con ở những vùng xa xôi, hẻo
lánh hoặc ngay trên đường phố, con
hẻm, khu trọ,... giữa những ngày đông
giá lạnh mà lòng người đã cảm nhận ấm
áp xuân về. Và trong từng cộng đồng nhỏ
cũng lan tỏa một sự sẻ chia vật chất và
tinh thần, đạo lý truyền thống tốt đẹp của
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Đoàn thanh niên
Báo PLVN tiếp tục sáng tạo
nhiệt huyết

N

gày 18/1, các Chi đoàn Khối Nội dung, Khối
Hành chính, Khối các Cơ quan đại diện trực
thuộc Đoàn cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức
Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Theo báo cáo tại Đại hội, công tác Đoàn Thanh
niên của Báo PLVN đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng
bộ và Đoàn cơ sở, gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn,
chính trị của Báo. Các đoàn viên, thanh niên có bản
lĩnh vững vàng, đoàn kết tốt, yên tâm công tác và
đặc biệt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc
phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong
Chi đoàn đối với công tác chuyên môn ngày càng
được khẳng định, góp phần quan trọng vào kết quả
công tác chung của Báo PLVN.
Tuy nhiên, do các chi đoàn mới được thành lập
từ đầu tháng 10/2021, đến thời điểm đại hội mới chỉ
được hơn 03 tháng hoạt động, lại trùng vào thời điểm
dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp,
giãn cách kéo dài. Do đó, Ban Chấp hành chưa đổi
mới mạnh mẽ và đa dạng hoá các hình thức tổ chức
hoạt động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; chưa tổ
chức được các hoạt động tình nguyện, về nguồn của
riêng chi đoàn...
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đoàn cơ sở Nguyễn
Sỹ Hồng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực
của Ban Chấp hành các Chi đoàn trong thời gian vừa
qua. Công tác Đại hội các Chi đoàn lần này thể hiện
sự vững chắc trong công tác Đoàn và phong trào
thanh niên bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Biên
tập Báo PLVN; Đoàn cơ sở và triển khai các Kế
hoạch của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.
Cũng tại Đại hội, Phó Tổng Biên tập Báo PLVN
Trần Ngọc Hà đã chúc mừng và đánh giá cao những
thành tích mà các Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm
kỳ 2020-2022 vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, Phó
Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà mong muốn các đoàn
viên sáng tạo, nhiệt huyết, cống hiến để tạo nên màu
cờ sắc áo cho Báo PLVN; gắn các hoạt động của
Đoàn Thanh niên vào công tác nội dung; đổi mới
trong công tác báo chí; sáng tạo về mặt nội dung.
Phối hợp với Chi hội nhà báo; tạo đột phá về mặt
nội dung để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng
cao; tăng cường giáo dục đạo đức, nghề nghiệp của
nhà báo. Phó Tổng Biên tập cũng tin tưởng các đoàn
viên trong Chi đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần
đoàn kết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, khắc phục
mọi khó khăn để tiếp tục có những cống hiến, đóng
góp vào thành tích chung của Báo PLVN nói riêng
và của Bộ, ngành Tư pháp nói chung.
Trong không khí dân chủ cùng sự thống nhất cao,
Ban Chấp hành Khối Nội dung nhiệm kỳ 2022-2024
gồm 03 đồng chí: Đào Hải Việt, Vũ Văn Hùng,
Nguyễn Hồng Huệ. Ban Chấp hành Chi đoàn Khối
Hành chính gồm 03 đồng chí: Bùi Văn Đại, Nguyễn
Phan Tuyền, Nguyễn Thị Xinh. Ban Chấp hành Chi
đoàn Khối các cơ quan đại diện gồm 03 đồng chí: Bùi
Chánh Yên, Trần Thị Thuý An, Nguyễn Minh Trường.
PHƯƠNG MAI

dân tộc bừng sáng, xua tan không khí ảm
đạm mùa dịch bệnh.
Có những doanh nghiệp bỏ ra hàng
trăm tỷ mua “siêu” xe hỗ trợ một phần
và cho nhân viên trả góp như một món
“quà tết”. Nhưng cũng có xóm nghèo
có 21 hộ khó khăn mà số lượng quà cấp
phát xuống chỉ có 20 suất, biết chuyện,
một hộ “cận nghèo” giúp thêm một suất
quà để cho trọn vẹn công bằng, giải tỏa
sự khó xử của người có trách nhiệm
phát quà. Bức tranh nghịch cảnh đang
tồn tại trong xã hội chúng ta, chỉ có tình
thương, tình người đích thực mới xóa
nhòa ranh giới đó.
Vẫn có những hình ảnh và việc làm
phản cảm, đi ngược với đạo lý truyền
thống như chuyện một thành phố nhỏ bỏ

ra hàng chục tỷ đồng để dựng cổng
chào, những “gian thương” tuồn hàng
giả, kém chất lượng ra thị trường, coi
Tết là một cơ hội làm ăn, vẫn tái diễn
việc cơ quan nhà nước “xin tiền ăn
Tết”, vẫn còn sự trục lợi trên món quà
dành tặng người nghèo, vẫn có sự “kỳ
thị” đến khắt khe của một số chính
quyền địa phương đối với người xa quê
về đón Tết, sum họp gia đình.
Nhưng trên hết và hơn tất cả, xã hội
chúng ta đang chứng kiến và lan tỏa
một tinh thần yêu thương và đùm bọc,
làm nên những giá trị tinh thần, động
lực để vượt qua trở ngại, khó khăn,
truyền cảm hứng và niềm tin đến toàn
xã hội, hướng tới một năm mới bình an
với những dự cảm tốt lành. PHALY
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BÌNH ĐỊNH:

Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền,
tài sản cho Nhà nước

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự
(THADS) tỉnh Bình Định đã tổ
chức Hội nghị đánh giá kết quả
công tác THADS 3 tháng đầu
năm 2022, đề ra các nhiệm vụ,
giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo,
triển khai thực hiện trong quý II
năm 2022.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, các cơ quan
THADS trong tỉnh đã chủ động bám sát kế
hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục
THADS, Cục THADS tỉnh đã ban hành kế
hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ
tiêu, nhiệm vụ, tập trung các giải pháp sát với
yêu cầu công việc, bước đầu đã đạt được
những kết quả tích cực.
Kết quả công tác THADS: Tổng số phải
thi hành là: 5.414 việc, trong đó: số có điều
kiện thi hành là 3.467 việc (chiếm 64,04%)
và số chưa có điều kiện là: 1.947 việc (chiếm
35,96%). Trong số có điều kiện, đã thi hành
xong 1.236 việc, đạt tỷ lệ 35,65%. Về tiền:
tổng số phải thi hành là: 1.907.658.332.000
đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là
669.537.450.000 đồng (chiếm 35,10%) và số
chưa có điều kiện là: 1.238.120.882.000 đồng
(chiếm 64,90%). Trong số có điều kiện, đã
thi hành xong: 53.531.337.000 đồng, đạt tỷ
lệ 8,00%, tăng 11.667.780.000 đồng (tăng
27,90%) và tăng 3,23% về tỷ lệ so với cùng
kỳ năm 2021.
Các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc
Luật Tố tụng hành chính; Nghị định số
71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính
phủ; Quy trình theo dõi thi hành án hành
chính ban hành kèm theo Quyết định số
1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/2018 của
Tổng cục THADS. Trong quý I năm 2022,
toàn tỉnh đã thụ lý và theo dõi thi hành 12
việc, hiện các cơ quan thi hành án tiếp tục
làm việc và yêu cầu người phải thi hành án
thực hiện đúng theo bản án, quyết định của
Tòa án về vụ án hành chính.
Cục THADS tỉnh đã ra Quyết định ban
hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS
năm 2022. Theo đó, Cục THADS tỉnh sẽ
kiểm tra toàn diện đối với 04 đơn vị, thời
gian thực hiện quý II năm 2022. Đối với
các đơn vị không thuộc diện kiểm tra toàn
diện Cục sẽ tổ chức kiểm tra các chuyên đề
phù hợp với yêu cầu công tác theo kế
hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó, chỉ đạo

N

l Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục Thi hánh án Dân sự thị xã Hoài Nhơn.

các đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra, báo
cáo kết quả về Cục THADS tỉnh để theo
dõi, chỉ đạo.
Các cơ quan THADS tỉnh đã tiếp nhận 14
đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó: có 02 đơn
thuộc thẩm quyền giải quyết, 12 đơn không
thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển đơn
đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Trong số đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết
xong 02/02 đơn, đạt tỷ lệ 100%.
Công tác phối hợp, nhất là Quy chế
phối hợp liên ngành trong công tác
THADS giữa cơ quan THADS với các cơ
quan như: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Trại
giam Kim sơn, Ngân hàng, Sở Tài nguyên
và Môi trường, Bảo hiểm xã hội tiếp tục
quan tâm thực hiện, góp phần giải quyết
nhiều vụ việc phức tạp, khó thi hành, nâng
cao hiệu quả hơn nữa trong công tác
THADS của tỉnh. Công tác tổ chức cán bộ
tiếp tục được quan tâm, kiện toàn.
Quý I năm 2022, Cục THADS sẽ chỉ
đạo ra các quyết định thi hành án đúng quy
định của pháp luật 100% đối với các bản
án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.
Bảo đảm việc phân loại án có điều kiện thi
hành và chưa có điều kiện thi hành chính
xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải
thông tin về các trường hợp chưa có điều
kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về
THADS; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ

ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI:

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo

S

áng 18/1, Trường Đại học Luật Hà
Nội đã tổ chức Hội nghị viên chức,
người lao động năm 2022 và triển khai
công tác năm 2022.
Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác
của Trường Đại học Luật Hà Nội năm
2021 đã đạt được nhiều thành tích nổi
bật trên các mặt công tác. Trường được
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung
ương chấp thuận chủ trương cho xây
dựng đề án “Tiếp tục xây dựng Trường
Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học
Luật TP HCM thành trường trọng điểm
đào tạo cán bộ về pháp luật” để trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
Về công tác đào tạo, kết quả tuyển
sinh đạt chỉ tiêu đề ra với chất lượng đầu
vào rất cao; hoàn thành việc sửa đổi

Thứ trưởng
Đặng Hoàng Oanh
thăm, chúc Tết
gia đình nguyên
lãnh đạo
Bộ Tư pháp

chương trình đào tạo; ban hành mới 06
chương trình đào tạo hệ đại học. Đặc
biệt, Trường lần đầu tiên mạnh dạn đưa
việc tổ chức thi về một đầu mối tập
trung; chuyển đổi hình thức dạy học và
thi, kiểm tra sang hình thức trực tuyến
100% từ tháng 5-12/2021. Công tác đào
tạo thích ứng với điều kiện mới (tình
hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài) một
cách hiệu quả, đảm bảo việc giảng dạy
và học tập không bị gián đoạn.
Về công tác nghiên cứu khoa học và
hợp tác đối ngoại, có nhiều hội thảo quốc
tế; có nhiều chủ đề “nóng” dành được sự
quan tâm của giới khoa học và của xã
hội: đề tài liên quan đến dịch Covid-19;
kinh doanh bất động sản, du lịch nghỉ
dưỡng… Ngoài ra, các lĩnh vực công tác

việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng
quy định của pháp luật.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành
các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch
công tác đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và
chất lượng. Tập trung tổ chức THADS, nhất
là án có điều kiện thi hành, có kế hoạch giải
quyết xong từng loại việc, đảm bảo sơ kết
công tác 6 tháng phải đạt các mức chỉ tiêu,
nhiệm vụ thi hành án đã đề ra. Tăng cường
công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát
hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm pháp luật, khắc phục có hiệu quả,
thực chất những tồn tại, hạn chế, tình trạng
vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm về
trình tự, thủ tục thi hành án.
Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ
việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao tỷ lệ thu
hồi tiền, tài sản cho Nhà nước. Tập trung
tháo gỡ những khó khăn, giải quyết dứt
điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các
vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan
đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị
thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản
cho Nhà nước tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc.
Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Hồng,
Cục trưởng đã trao Cờ thi đua của UBND
tỉnh cho Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn
đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.
HOÀNG VIỆT

khác của Nhà trường đều đạt được
những kết quả nhất định.
Tại Hội nghị, ông Chu Mạnh Hùng,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng
Trường nêu rõ, 2021 là năm mà ngành
giáo dục trong và ngoài trường đều chịu
ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn do dịch
bệnh Covid-19. Tuy nhiên, cũng từ
những khó khăn ấy mà mọi hoạt động
trong tổ chức dạy và học đã được chuyển
sang mô hình trực tuyến, đáp ứng được
yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường.
Trong thời gian tới, Trường cần tiếp
tục tập trung triển khai quyết liệt các vấn
đề chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thiện
thể chế; tập trung vào vấn đề thanh tra,
kiểm tra và giám sát nội bộ; ứng dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin; triển khai
việc tự đánh giá các chương trình đào tạo
của nhà trường… Đặc biệt, cần tiếp tục
nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thành
việc tự đánh giá và thực hiện kiểm định

hân dịp Xuân Nhâm Dần
2022, chiều 18/1, Thứ
trưởng Bộ Tư pháp Đặng
Hoàng Oanh cùng đại diện
lãnh đạo một số đơn vị thuộc
Bộ đã tới thăm và chúc Tết
gia đình các đồng chí nguyên
Thứ trưởng Bộ Tư pháp:
Nguyễn Văn Yểu, Phạm Quý
Tỵ và Hoàng Thế Liên.
Đây là một trong những
hoạt động thường niên của Bộ
Tư pháp thể hiện tấm lòng tri
ân, truyền thống “uống nước
nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ
người trồng cây” của Bộ,
ngành Tư pháp.
Nhân dịp đón xuân Nhâm
Dần 2022, Thứ trưởng Đặng
Hoàng Oanh đã gửi lời hỏi
thăm, lời chúc sức khỏe đến
các gia đình nguyên lãnh đạo
Bộ, đồng thời bày tỏ sự biết
ơn sâu sắc của Bộ, ngành Tư
pháp đối với những cống
hiến, đóng góp của các
nguyên lãnh đạo cho sự phát
triển của Bộ Tư pháp nói
riêng và ngành Tư pháp nói
chung. Bên cạnh đó, Thứ
trưởng cũng khẳng định tập
thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động Bộ,
ngành Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ
lực làm việc, phấn đấu để
vượt qua mọi thử thách, khó
khăn, phát huy được thành
quả của các thế hệ đi trước,
hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được Đảng, Nhà nước, Chính
phủ giao phó.
Xúc động trước sự quan
tâm của Bộ Tư pháp, gia đình
các đồng chí nguyên lãnh đạo
Bộ bày tỏ sự cảm ơn đối với
lãnh đạo Bộ, đồng thời hy
vọng Bộ Tư pháp sẽ phát huy
tinh thần đoàn kết, nhất trí để
ngày càng gặt hái nhiều kết
quả tích cực hơn, xứng đáng
với niềm tin của người dân.
HƯƠNG GIANG

các chương trình đào tạo sau đại học;
tăng quy mô và phát triển thêm chương
trình đào tạo chất lượng cao; mở thêm
một số chuyên ngành đào tạo mới.
Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng
Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, năm 2021
ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của
các thầy, cô giáo. Trong năm 2022, Hiệu
trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị đảm bảo
chất lượng đào tạo; đơn giản hoá các thủ
tục hành chính và ưu tiên nguồn lực thực
hiện công tác chuyển đổi số; rà soát và
hoàn thiện thể chế nội bộ trên các lĩnh vực
hoạt động của Nhà trường; hoàn thiện tổ
chức bộ máy, lãnh đạo nhân sự các cấp.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên
quan; tiếp tục đẩy mạnh các công bố quốc
tế và hội thảo quốc tế…
Tại Hội nghị, Trường cũng đã trao
Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể,
cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
P.MAI - H.MY

TƯ VẤN - PHÁP LUẬT
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Phát sinh nhiều vướng mắc

Theo Bộ Công Thương, Luật
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đã được Quốc hội thông qua năm
2011. Trong hơn 10 năm thực thi,
các quy định tại Luật Bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng và các
văn bản hướng dẫn Luật đã góp
phần thay đổi mạnh mẽ, đồng
thời, kiến tạo các khung khổ, nền
tảng cơ bản vững chắc để tiếp tục
tạo dựng sự phát triển của công
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng tại Việt Nam.
Tuy nhiên, hiện bối cảnh trong
nước và quốc tế đang có nhiều
thay đổi, quá trình hội nhập quốc
tế của Việt Nam ngày càng sâu
rộng. Sự phát triển kinh tế, xã hội
cũng như sự xuất hiện của dịch
bệnh Covid-19 đã làm xuất hiện
và thúc đẩy sự phát triển của nhiều
hình thức kinh doanh, tiêu dùng
mới, đặc biệt là các giao dịch trên
môi trường điện tử, các giao dịch
xuyên biên giới, các dịch vụ chia
sẻ trên nền tảng công nghệ số...
Do đó, việc thi hành Luật Bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng đã phát
sinh nhiều vướng mắc, bất cập,
một số quy định không còn phù
hợp với thực tiễn, trong đó có
nhiều quy định quan trọng liên
quan đến phạm vi điều chỉnh, đối
tượng điều chỉnh, giao dịch giữa
tổ chức, cá nhân kinh doanh và
người tiêu dùng, các giao dịch có
sự tham gia của nhiều bên hoặc có
yếu tố nước ngoài...
Một số hạn chế, bất cập lớn đó
là các trách nhiệm của tổ chức, cá

Đề xuất sửa đổi 7 vấn đề lớn
banbandocplvn2019@gmail.com

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền Lợi người tiêu Dùng:

Bộ Công Thương vừa
trình dự thảo Luật Bảo
vệ quyền lợi người tiêu
dùng (sửa đổi) để lấy ý
kiến nhân dân và các cơ
quan chức năng.

nhân kinh doanh đối với người
tiêu dùng chưa được quy định
hoặc có quy định nhưng theo
hướng riêng rẽ, chưa có sự kết nối
để tạo hiệu quả điều chỉnh thống
nhất. Các yêu cầu, việc phân loại
tính chất, mức độ khuyết tật của
hàng hóa và việc kiểm soát chưa
được quy định phù hợp đã tạo khó
khăn cho quá trình thực thi của cả
cơ quan quản lý nhà nước và tổ
chức, cá nhân kinh doanh.
Các quy định liên quan đến
hợp đồng giao kết với người tiêu
dùng, hợp đồng theo mẫu, điều
kiện giao dịch chung chưa thực sự
chặt chẽ, đầy đủ, rõ ràng, đặc biệt
là trong bối cảnh thời đại Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 khi
sự phát triển không ngừng của Internet càng làm gia tăng vai trò
của hợp đồng theo mẫu, điều kiện
giao dịch chung; một số quy định
còn thiếu tính linh hoạt, không
cho phép tính toán đến hoàn cảnh,
lĩnh vực kinh doanh đặc thù của
từng loại thị trường.

l Ảnh minh họa.

Các phương thức giải quyết
tranh chấp giữa người tiêu dùng
và các tổ chức, cá nhân kinh
doanh chưa được quy định phù
hợp và đầy đủ khiến cho nhiều
khiếu nại không được giải quyết.
Tuy số lượng tranh chấp được giải
quyết qua phương thức thương
lượng, hòa giải chiếm số lượng
lớn nhưng hiệu quả, giá trị và hiệu
lực thi hành của các phương thức
này là chưa cao. Chưa có sự phân
biệt rõ ràng giữa các khái niệm
yêu cầu, phản ánh, khiếu nại và
cách xử lý…

7 chính sách lớn với
38 điều

Bộ Công Thương cho biết,
sau khi sửa đổi, bổ sung, dự kiến,

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng (sửa đổi) sẽ có bố cục 7
chương và 80 điều. So sánh với
Luật Bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng năm 2010, dự thảo
Luật Bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng (sửa đổi) giữ nguyên
13 điều khoản (các Điều 13, 17,
28, 34, 47, 66, 67, 68, 70, 72,
73, 79, 80 của Dự thảo), sửa đổi
38 điều khoản và bổ sung mới
29 điều khoản.
Dự thảo Luật tập trung hoàn
thiện các cơ sở pháp lý của 7
nhóm chính sách lớn. Cụ thể,
chính sách 1: Hoàn thiện các quy
định về hàng hóa có khuyết tật và
thu hồi hàng hóa có khuyết tật
nhằm nâng cao trách nhiệm và
hiệu quả thực thi các quy định có

Số 19 (8.463) Thứ Tư 19/1/2022

15

liên quan. Chính sách 2: Hoàn
thiện các quy định về hợp đồng
giao kết với người tiêu dùng, hợp
đồng theo mẫu, điều kiện giao
dịch chung nhằm nâng cao hiệu
quả bảo vệ người tiêu dùng trong
các giao dịch có liên quan.
Chính sách 3: Hoàn thiện các
quy định liên quan đến cơ chế
giải quyết tranh chấp; bổ sung
quy định về vai trò hỗ trợ của cơ
quan nhà nước, vai trò của tổ
chức xã hội trong công tác giải
quyết tranh chấp giữa người tiêu
dùng và tổ chức, cá nhân kinh
doanh phù hợp với thực tiễn.
Chính sách 4: Hoàn thiện các quy
định bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng trong giao dịch có yếu tố
đặc thù, có tính mới trong điều
kiện chuyển đổi số nền kinh tế.
Chính sách 5: Xây dựng và
hoàn thiện các quy định về các
loại hình giao dịch, hoạt động,
trách nhiệm của các chủ thể, cơ
chế kiểm soát, khuyến khích, hỗ
trợ các chủ thể nhằm khuyến
khích, thúc đẩy sản xuất, tiêu
dùng bền vững. Chính sách 6:
Hoàn thiện quy định về quản lý
nhà nước nhằm nâng cao vai trò,
trách nhiệm và hiệu quả hoạt
động của các cơ quan quản lý
nhà nước từ Trung ương đến địa
phương. Chính sách 7: Hoàn
thiện quy định về vai trò, trách
nhiệm của tổ chức xã hội tham
gia bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng. Hải THanH

QUyẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Về việc giảm giá tài sản lần 4

Đấu giá lô máy móc, thiết bị lưu trữ dữ liệu hiệu NETAPP (model: FAS3240; FAS8040; DS4243; DS4243; DS14MK4) (Chi tiết
tài sản tham khảo tại hồ sơ đấu giá). GKĐ: 131.151.000đồng - Giá trên chưa bao gồm VAT. Tiền đặt trước 20% GKĐ.
Người có tài sản: Chi Cục thi hành án dân sự Quận 7 - Số 01 Tân Phú, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 14/01/2022 đến ngày 08/02/2022 - số 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
Mua và nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 14/01/2022 đến ngày 08/02/2022 (trong giờ hành
chính, trừ ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán);
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/02/2022
Tham khảo mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03
Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/Fax: 028.3820.4858 – 0948.68.99.86.

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: 08/2019/ QĐST-KDTM ngày 05/4/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 1540/QĐ-CCTHADS ngày 18/02/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 2053/QĐ-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Đức Hòa;
Thông báo số: 563/21/TP-CV, số: 564/21/TP-CV, số: 565/21/TP-CV cùng ngày 26/11/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc
không có khách hàng tham gia đấu giá;
Xét thấy người được thi hành án từ chối nhận tài sản bán đấu giá để trừ vào số tiền được thi hành án.

QUyẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm giá tài sản của 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, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Tài sản giảm giá 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 CPCA80WX 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.
Giá khởi điểm: 886.464.000đ (tám trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).
Mức giảm giá là: 10% trên số tiền 886.464.000đ
Giá trị tài sản sau khi giảm giá là: 797.817.600đ (bảy trăm chín mươi bảy triệu tám trăm mười bảy ngàn sáu trăm đồng).
Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

CHI CỤC THI HÀNH ÁN dÂN SỰ HUyỆN ĐỨC HÒa, TỈNH LONG aN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Búk - Km 46, quốc lộ 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk
Lăk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất của bà H HRuôi Niê, địa chỉ: Buôn Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar,
tỉnh Đăk Lăk.
3.1. Tài sản số 01: Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP
073639 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 19/12/2018 cho bà H HRuôi Niê, địa chỉ: Buôn Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh
Đăk Lăk. Thửa đất số: 165,
Tờ bản đồ số: 18, diện tích: 7570 m2, Mục đích sử dụng đất: 300m2 đất ở; 7270m2 đất trồng cây lâu năm.
- Địa chỉ thửa đất: Buôn Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
- Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng trên đất: 01 nhà gỗ (loại gỗ tạp) diện tích 40,7m2, 01 Giếng đào; Cây trồng trên đất: Cây cà phê,
Cây Xoài, Cây Hồ tiêu, Cây Ổi, Cây Me,Cây Bơ, Cây Mãng cầu, Cây Sanh, Cây Sầu riêng, Cây cà chít.
3.2. Tài sản số 02: Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP
073638 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 19/12/2018 cho bà H HRuôi Niê, địa chỉ: Buôn Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh
Đăk Lăk. Thửa đất số: 105, tờ bản đồ số: 15, diện tích: 5560m2 Đất trồng cây lâu năm
- Địa chỉ thửa đất: Buôn Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk
b. Tài sản gắn liền với đất: 01 giếng đào; Cây trồng trên đất: Cây Sầu riêng, Cây Điều, Cây Cà phê.
4. Giá khởi điểm: Tài sản số 01: 895.347.302 đồng; Tài sản số 02: 351.656.381 đồng
5. Tiền đặt trước: Tài sản số 01: 179.000.000 đồng; Tài sản số 02: 70.000.000 đồng.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 17 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 tại công ty Đấu giá
Hợp danh Bảo Long.
- Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản số: 0231000684891, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đăk
Lăk trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (cụ thể từ 07 giờ 00 ngày 14/02/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/02/2022).
6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 17/02/2022 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy
định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long, địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường
Thành Công, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk – Điện thoại: 0947.071217

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH BẢO LONG

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH VẠN THÀNH aN

QUyẾT ĐỊNH
Về việc giảm giá tài sản lần 4
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: 08/2019/ QĐST-KDTM ngày 05/4/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 1540/QĐ-CCTHADS ngày 18/02/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 2053/QĐ-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Đức Hòa.
Căn cứ Thông báo số: 563/21/TP-CV, số: 564/21/TP-CV, số: 565/21/TP-CV cùng ngày 26/11/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về
việc không có khách hàng tham gia đấu giá;
Xét thấy người được thi hành án từ chối nhận tài sản bán đấu giá để trừ vào số tiền được thi hành án

QUyẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm giá tài sản của 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, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Tài sản giảm giá gồm:
- 01 (một) máy cắt đá quy cách hiệu SHENGDA YTQQ 500, sản xuất 2011;
- 02 (hai) máy 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 máy cưa xẻ đá loại thủy lực đã tháo rời HSGJ – 1600
Hg draulic Bridge Saw, sản xuất năm 2011;
- 01 (một) máy mài bóng đá Granite tự động 16 đầu SHENDA DA XMJ 1250-16, sản xuất năm 2011;
- 02 (hai) máy cưa đĩa 02 trụ (01 máy đã tháo rời, 01 máy còn nguyên hiện trạng);
- 04 (bốn) máy cưa đĩa 01 trụ (trong đó 03 máy có 02 mô tơ, 01 máy có 01 mô tơ);
- 08 máy đánh bóng đẩy tay ( có 01 máy đã tháo rời);
- 09 (chín) lưỡi cưa 1140 x 5,5 mm;
- 06 (sáu) lưỡi cưa 1600 x 6,5mm;
- 09 (chín) lưỡi cưa 1600 x 5,5 mm;
- 06 (sáu) lưỡi cưa 2200 x 6,5 mm
- 01 (một) cẩu trục 02 dầm chữ A 20 tấn;
- 03 (ba) cẩu trục 01 dầm 01 tấn;
- 01(một) cẩu trục một dầm 2,8 tấn
- 02 (hai) cẩu trục 01 dầm 2,5;
- 02 (hai) cẩu trục 01 dầm 05 tấn;
- 02 trạm biến áp điện 320 KVA + đường dây phục vụ sản xuất gồm: 03 trụ bê tông ly tâm, 02 máy biến áp 320KVA, 01 áp tô mát loại 500A và 01
áp tô mát loại 630A, 02 cụm tụ bù 120KVA. Đường dây kéo từ trạm vào khu sản xuất (dây dẫn loại dây đồng bọc CV 90 gồm 04 sợi x 60m);
- 01 (một) cẩu trục dầm đôi 30 tấn có 01 mô tơ lớn và 02 mô tơ con.
Giá khởi điểm: 9.412.982.117đ (chín tỷ bốn trăm mười hai triệu chín trăm tám mươi hai ngàn một trăm mười bảy đồng).
Mức giảm giá là: 10% trên số tiền 9.412.982.117đ
Giá trị tài sản sau khi giảm giá là: 8.471.683.905đ (tám tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn chín trăm lẻ năm đồng.
Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN dÂN SỰ HUyỆN ĐỨC HÒa, TỈNH LONG aN
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THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản lần thứ 5.
- Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 1540/QĐ-CCTHADS ngày 18/02/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
- Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 2053/QĐ-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
- Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Đức Hòa.
- Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 08/01/2021 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova
- Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản lần 4 số: 07/QĐ-CCTHADS, số: 08/QĐ-CCTHADS, số: 09/QĐ-CCTHADS cùng ngày
05/01/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
- Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 05/TB-ĐG, số: 06/TB-ĐG, số: 07/TB-ĐG cùng ngày 13/01/2022 của Công ty đấu giá hợp danh
Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
1. Tài sản thứ nhất (Hợp đồng bán đấu giá tài sản thứ nhất): Tài sản bán đấu giá là xe chuyên dùng thuộc sở hữu của Công ty TNHH
thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương tại địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, 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 CPCA80WX 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;
Giá khởi điểm để bán đấu giá: 797.817.600đ (bảy trăm chín mươi bảy triệu tám trăm mười bảy ngàn sáu trăm đồng).
Tiền đặt trước (20%): 159.563.520 đồng (một trăm năm mươi chín triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn năm trăm hai mươi đồng).
Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết): từ ngày 17/01/2022 đến 16h00 ngày 08/02/2022. Địa chỉ: Lô B2
Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết): từ ngày
17/01/2022 đến 16h00 ngày 08/02/2022.
Thời gian đóng tiền đặt trước: từ ngày 08/02/2022 đến 16h00 ngày 10/02/2022.
Tổ chức cuộc đấu giá: vào ngày 11/02/2022 (vào lúc 15h30).
Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2. Tài sản thứ hai (Hợp đồng bán đấu giá tài sản thứ hai): Tài sản bán đấu giá là hàng tồn kho thuộc sở hữu của Công ty TNHH thương
mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương tại địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An. Gồm:
- 25 tảng đá xanh tằm, thể tích 63,94 m3;
- 98.623 tấm đá các loại, diện tích 26.219,53 m2. Gồm: Tím Lâm Đồng 5.123 tấm, diện tích 884,73 m2; tím tằm 102 tấm diện tích
114,21 m2; đá xanh 19.761 tấm, diện tích 2.154,64 m2; trắng Nhật Bản 349 tấm diện tích 649,53 m2; đen Ban tích 423 tấm diện tích 684,41
m2; đem tằm 68 tấm, diện tích 67,4 m2; xà cừ 669 tấm diện tích 717, 66 m2; đỏ ruby 273 tấm, diện tích 382,56 m2; tím mông cổ 245 tấm,
diện tích 374,2 m2; Xanh tằm 3.985 tấm, diện tích 6,159,47 m2; đá đen 7.976 tấm, diện tích 1.878,68 m2; đá đỏ 1.019 tấm, diện tích 543,06
m2; đá tím 833 tấm, diện tích 578,92 m2; trắng suối lau QC 38.893 tấm diện tích 3.041,76 m2; trắng suối lau 1.746 tấm diện tích 2.400,85
m2; trắng tánh linh 26 tấm, diện tích 37,56 m2; đá xám 27 tấm diện tích 44,88 m2; đỏ Bình Định 617 tấm, diện tích 337,02 m2; trắng KP
371 tấm diện tích 187,41 m2; Đen Bazan 535 tấm diện tích 259,08 m2; đá trắng 4.228 tấm diện tich 1.356,77 m2; vàng Bình Định 724 tấm
diện tích 497,33 m2; hồng Ấn Độ 279 tấm diện tích 248,49 m2; hồng Phan Rang QC 7.580 tấm diện tích 741, 42 m2; hồng Phan Rang 1.016
tấm, diện tích 1.161,03 m2; Hồng Phan Rang (5-10P) 1.746 tấm, diện tích 716,47 m2.
Giá khởi điểm để bán đấu giá: 5.960.301.740đ (năm tỷ chín trăm sáu mươi triệu ba trăm lẻ một ngàn bảy trăm bốn mươi đồng)
Tiền đặt trước (20%): 1.192.060.348 đồng (một tỷ một trăm chín mươi hai triệu không trăm sáu mươi ngàn ba trăm bốn mươi tám
đồng).
Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết): từ ngày 17/01/2022 đến 16h00 ngày 08/02/2022. Địa chỉ: Lô B2
Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ , nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết): từ ngày
17/01/2022 đến 16h00 ngày 08/02/2022.
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày từ ngày 08/02/2022 đến 16h00 ngày 10/02/2022.
Tổ chức cuộc đấu giá: vào ngày 11/02/2022 (lúc 14 giờ 45 phút).
Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
3. Tài sản thứ ba (Hợp đồng bán đấu giá tài sản thứ ba): Tài sản bán đấu giá là máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty TNHH
thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương tại địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, 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 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 máy cưa xẻ đá loại thủy lực đã tháo rời HSGJ – 1600 Hg draulic Bridge Saw, sản xuất năm 2011;
- 01 (một) máy mài bóng đá Granite tự động 16 đầu SHENDA DA XMJ 1250-16, sản xuất năm 2011;
- 02 (hai) máy cưa đĩa 02 trụ (01 máy đã tháo rời, 01 máy còn nguyên hiện trạng);
- 04 (bốn) máy cưa đĩa 01 trụ (trong đó 03 máy có 02 mô tơ, 01 máy có 01 mô tơ);
- 08 (tám) máy đánh bóng đẩy tay ( có 01 máy đã tháo rời);
- 09 (chín) lưỡi cưa 1140 x 5,5 mm;
- 06 (sáu) lưỡi cưa 1600 x 6,5mm;
- 09 (chín) lưỡi cưa 1600 x 5,5 mm;
- 06 (sáu) lưỡi cưa 2200 x 6,5 mm
- 01 (một) cẩu trục 02 dầm chữ A 20 tấn;
- 03 (ba) cẩu trục 01 dầm 01 tấn;
- 01(một) cẩu trục một dầm 2,8 tấn
- 02 (hai) cẩu trục 01 dầm 2,5;
- 02 (hai) cẩu trục 01 dầm 05 tấn;
- 02 trạm biến áp điện 320 KVA + đường dây phục vụ sản xuất gồm: 03 trụ bê tông ly tâm, 02 máy biến áp 320KVA, 01 áp tô mát loại
500A và 01 áp tô mát loại 630A, 02 cụm tụ bù 120KVA. Đường dây kéo từ trạm vào khu sản xuất (dây dẫn loại dây đồng bọc CV 90 gồm 04
sợi x 60m);
- 01 (một) cẩu trục dầm đôi 30 tấn có 01 mô tơ lớn và 02 mô tơ con.
Giá khởi điểm để bán đấu giá: 8.471.683.905đ (tám tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn chín trăm lẻ năm
đồng).
Tiền đặt trước (20%): 1.694.336.781 đồng (một tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu ba trăm ba mươi sáu ngàn bảy trăm tám mươi mốt
đồng).
Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết): từ ngày 17/01/2022 đến 16h00 ngày 08/02/2022. Địa chỉ: Lô B2
Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết): từ ngày
17/01/2022 đến 16h00 ngày 08/02/2022.
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 08/02/2022 đến 16h00 ngày 10/02/2022.
Tổ chức cuộc đấu giá: vào ngày 11/02/2022 (vào lúc 14h00).

Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
* Lưu ý: Cả 3 tài sản bán đấu giá trên đang thế chấp ngân hàng, bán để thu hồi nợ xấu nên không có thuế VAT.
Trước khi mở cuộc 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 đấu giá. Người phải thi hành án có
trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả
thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ:
Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. ĐT: 0272 3581 359 hoặc 0903 260 163 (CHV Tuấn)./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
QSDĐ có diện tích 796 m2 thuộc thửa đất số 100-395, tờ bản đồ số 1 tại X. Phú Mỹ (nay là P. Tân Phú), Q. 7, TP.HCM, Lưu ý:
Tài sản được mô tả theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 252510, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:
00083/1B QSDĐ/344/UB do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/02/1999 và 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. Giá khởi điểm:
66.553.200.000 đồng - Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại
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.
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 TÀI SẢN
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; ĐT: 02043.525.676.
2. Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, địa chỉ: Thôn An Phong, xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 86,8m2 đất ở và toàn bộ tài sản trên đất, tại thửa đất số 183, tờ bản đồ số: 18; địa chỉ
thửa đất: khu phố 3, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là số nhà 28, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô
Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
4. Giá khởi điểm: 4.365.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 800.000.000 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 và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính đến hết ngày 11/02/2022 tại Công ty
DHL. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty DHL vào ngày 11, 14 và 15/02/2022.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá:
- Thời gian đấu giá: 09 giờ ngày 16/02/2022.
- 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 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

CN HÀ NộI CTy ĐGHd BẾN THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TS: (01) xe ô tô con, nhãn hiệu: Toyota, Biển số: 51A-243.66, Màu sơn: Ghi Bạc, Số loại: Innova –G, tại 284 Lê Văn Việt, P.Tăng
Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM.GKĐ: 171.973.800đ. TĐT:10%
Người có TS: Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN 9- 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 11/02/2022;tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Thời hạn nộp tiền đặt trước:trong giờ hành chính các ngày09,10,11/02/2022;trừ trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham
gia ĐG có thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty ĐGHD Bến Thành
theo quy định.
Mở phiên đấu giá:Lúc 10h30 ngày 14/02/2022;tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Liên hệ:028.66820690; 097.300.9390. Website:daugiabenthanh.com

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thi hành các quyết định thi hành án đối với ông Huỳnh Ngọc
Tuấn, địa chỉ: ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình (nay thị trấn Vĩnh Bình), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, gồm:
1. Quyết định số 10/QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2021, ông Huỳnh Ngọc Tuấn phải bồi thường cho Quỹ tín dụng nhân dân
Mỹ Bình số tiền 1.398.356.000đ (Một tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng) và lãi suất chậm thi
hành án;
2. Quyết định số 09/QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2021, ông Huỳnh Ngọc Tuấn phải bồi thường cho Quỹ tín dụng nhân dân
Mỹ Hòa số tiền 198.714.000đ (Một trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm mười bốn nghìn đồng) và lãi suất chậm thi hành án;
3. Quyết định số 11/QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2021, ông Huỳnh Ngọc Tuấn phải bồi thường cho ông Đặng Thanh Hồng
số tiền 147.195.000đ (Một trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi năm nghìn đồng) và lãi suất chậm thi hành án;
4. Quyết định số 12/QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2021, ông Huỳnh Ngọc Tuấn phải bồi thường cho ông Lê Văn Sum số tiền
147.195.000đ (Một trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi năm nghìn đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thông báo cho ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bà Cao Thị Hoàng
Oanh (Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) biết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu ông Tuấn,
bà Oanh có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, địa chỉ: Quốc lộ 91, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện
Châu Thành, tỉnh An Giang để giải quyết việc thi hành án. Hết thời hạn nêu trên, nếu ông Tuấn, bà Oanh không có mặt để giải
quyết việc thi hành án thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản quyền sử
dụng đất số phát hành BP251205, số giấy chứng nhận CH07819, được UBND huyện Châu Thành cấp cho ông Huỳnh Ngọc Tuấn,
bà Cao Thị Hoàng Oanh ngày 30/10/2014, tờ bản đồ số 22, thửa số 786, diện tích 126,3m2, loại đất ở nông thôn, vị khí khu đất
tọa lạc tại xã Vĩnh Bình (nay thị trấn Vĩnh Bình), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Ngay khi tiến hành kê biên tài sản, các đương sự có quyền thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức đấu giá để
định giá và bán đấu giá tài sản kê biên. Nếu một trong các bên vắng mặt thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh
An Giang sẽ chủ động lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh An Giang để định giá và bán đấu giá tài
sản đảm bảo thi hành án.
Các Quyết định, văn bản về thi hành án sau này sẽ được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành niêm yết công khai
tại trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành và nơi
cư trú cuối cùng của ông Tuấn, bà Oanh tại ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình (nay thị trấn Vĩnh Bình), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang./.

CTy ĐẤU GIÁ HỢP dANH BẾN THÀNH

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự HUyệN CHâU THÀNH, TỉNH AN GIANG

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự HUyệN ĐỨC HÒA, TỉNH LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

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

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

Số 19 (8.463) Thứ Tư 19/1/2022

sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO

QUyẾT ĐỊNH

Về việc thi hành án

Về việc giảm giá tài sản lần 4

CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số 195/2020/DSPT ngày 25/9/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Bản án số
70/2019/DSST ngày 24/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 479/QĐ-CTHADS ngày 21/12/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án
dân sự thành phố Hà Nội.
Xét thấy: Cụ Khuất Thị Hiền đã chết, quyền và nghĩa vụ của cụ Hiền thuộc diện được chuyển giao cho
người thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thông báo cho:
Những người thừa kế của cụ Khuất Thị Hiền, sinh năm 1923 (Địa chỉ trước khi chết: Thôn Cẩm Bào, xã
Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội)
Nội dung:
Theo Quyết định thi hành án số 479/QĐ-CTHADS ngày 21/12/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân
sự thành phố Hà Nội, thi hành khoản: Buộc ông Đỗ Văn Liễu (Địa chỉ: Thôn Cẩm Bào, xã Cẩm Yên, huyện Thạch
Thất, thành phố Hà Nội) trả lại cụ Khuất Thị Hiền diện tích đất 219m2 của thửa 388, tờ bản đồ số 3 tại thôn Cẩm
Bào, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội được giới hạn bởi các điểm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. Các công
trình xây dựng, cây cối trên diện tích đất 219m2 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của cụ Khuất Thị Hiền (Có sơ đồ
kèm theo Bản án)
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu những người thừa kế của cụ Khuất Thị Hiền trong thời
hạn 03 tháng (kể từ ngày thông báo) thực hiện khai nhận thừa kế theo quy định pháp luật.

CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự THÀNH PHố HÀ NộI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1.
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường
Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
2.
Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn. Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Chũ,
thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
3.
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng diện tích 216m² đất (trong đó, đất ở nông thôn 100m² và đất trồng
cây lâu năm 116m²) và tài sản gắn liền với đất, địa chỉ thửa đất: thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số
phát hành CA 808736, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH000431, quyết định cấp số 1625/QĐ-UBND ngày
17/8/2015 của UBND huyện Lục Ngạn mang tên ông Giáp Văn Là. Giá khởi điểm: 2.719.156.000 đồng.
Thời hạn nộp đơn đăng ký: 15/02/2022
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 15/02/2022; 16/02/2022 và ngày 17/02/2022
Tiền hồ sơ: 500.000 đồng – Mức tiền đặt trước: 300.000.000 đồng
Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/02/2022 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc
Nam. Số 01, đường Nguyễn Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định, không
thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp
lệ, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo quy chế của Công ty ban hành.
Bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá tại: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh
Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 38, Đ.Nguyễn Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ,
TP.Bắc Giang. Điện thoại: (0240) 3.528.818 – 0948.988.668

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HỢP dANH BẮC NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: QSDĐ 2110,0m2;thửa đất số:318;Tờ bản đồ số:84 và tài sản gắn liền với đất là Trường Tiểu học Tư Thục
Âu Cơ;DTXD:978.1m2;Diện tích sàn:2934.3m2; tọa lạc tại xã Tam Phước (nay là Phường Tam Phước),TP.Biên
Hòa.T.Đồng Nai.GKĐ: 26.399.277.000đ.TĐT:10%GKĐ
TS2: QSDĐ 117,2 m2;thửa đất số: 162; Tờ bản đồ số: 56 và nhà ở có DTXD: 112,3 m2; diện tích sàn: 112,3 m2
tọa lạc tại 151/62B Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. GKĐ: 7.792.000.000đ. TĐT: 10%GKĐ
TS3: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET SPARK Màu sơn:Trắng;BKS: 68A-074.61 tại Số 472D Lâm Quang
Kỳ-Gara Hòa Bình,Kiên Giang.GKĐ:134.883.000đ.TĐT:15%GKĐ
Người có TS:TS1:Ngân hàng NN&PTNT VN-CN Sài Gòn-02 Võ Văn Kiệt,P.Nguyễn Thái
Bình,Q.1,TP.HCM.TS2:Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội-Số 77 Phố Trần Hưng Đạo,P.Trần Hưng Đạo,Q.Hoàn
Kiếm,TP Hà Nội.TS3:Ngân hàng TMCP Quốc Dân-28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài,Q.Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:TS1,3:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 08/02/2022;tại 336An Dương
Vương,P4,Q5,TPHCM;TS2: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày08/02/2022,tại336An Dương
Vương,P4,Q5,TPHCM/Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội;
Thời hạn nộp tiền đặt trước:trong giờ hành chính các ngày 08,09,10/02/2022;trừ trường hợp tổ chức ĐGTS
và người tham gia ĐG có thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt
trước cho Cty ĐGHD Bến Thành theo quy định.
Mở phiên đấu giá:TS1:Lúc 15h30 ngày 11/02/2022;TS2:Lúc 14h30 ngày 11/02/2022; TS3:Lúc 10h30 ngày
11/02/2022;tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Liên hệ:028.66820690; 097.300.9390. Website:daugiabenthanh.com

CTy 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). ĐT: 028.6686.5120.
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
VPĐD: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM.
2.
Tài sản đấu giá: QSHNƠ&QSDĐƠ thuộc TĐ số 1251, TBĐ số: 4-Bộ địa chính, tại 64/21/14 Bình Phú, P.Tam Phú, Q.Thủ
Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM; Tổng DTSD: 116m2; DTXD: 98m2; Kết cấu nhà: tường cột gạch, sàn gỗ, mái tôn; Số tầng: 01+
gác gỗ, Đất ở: DT: 108m2; HTSD: riêng 108m2 theo GCN QSHNƠ&QSDĐƠ hồ sơ gốc số 10453A/97 do UBND TP.HCM cấp ngày
29/09/1997, cập nhật tặng cho và cập nhật thay đổi địa chỉ ngày 13/05/2005.
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: 2.973.603.150 đồng. Tiền đặt trước: 297.360.315 đồng.
5.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở và
VPĐD Cty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 18/01/2022 đến 17h00 ngày 09/02/2022.
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 18/01/2022 đến 17h00 ngày 09/02/2022 tại nơi có tài sản.
7.
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 08/02/2022, 09/02/2022, 10/02/2022 (Bằng hình thức
chuyển khoản).
8.
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14h00 ngày 11/02/2022 tại VPĐD Cty Đông Sài Gòn

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HỢP dANH ĐÔNG SÀI GÒN
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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: 08/2019/ QĐST-KDTM ngày 05/4/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 1540/QĐ-CCTHADS ngày 18/02/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 2053/QĐ-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2020 của Chấp hành viên Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Căn cứ Thông báo số: 563/21/TP-CV, số: 564/21/TP-CV, số: 565/21/TP-CV cùng ngày 26/11/2021 của Công ty đấu giá hợp
danh Tiên Phong về việc không có khách hàng tham gia đấu giá;
Xét thấy người được thi hành án từ chối nhận tài sản bán đấu giá để trừ vào số tiền được thi hành án.

QUyẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm giá tài sản của 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, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Tài sản giảm giá gồm:
- 25 tảng đá xanh tằm, thể tích 63,94 m3;
- 98.623 tấm đá các loại, diện tích 26.219,53 m2. Gồm: Tím Lâm Đồng 5.123 tấm, diện tích 884,73 m2; tím tằm 102 tấm diện
tích 114,21 m2; đá xanh 19.761 tấm, diện tích 2.154,64 m2; trắng Nhật Bản 349 tấm diện tích 649,53 m2; đen Ban tích 423 tấm
diện tích 684,41 m2; đem tằm 68 tấm, diện tích 67,4 m2; xà cừ 669 tấm diện tích 717, 66 m2; đỏ ruby 273 tấm, diện tích 382,56
m2; tím mông cổ 245 tấm, diện tích 374,2 m2; Xanh tằm 3.985 tấm, diện tích 6,159,47 m2; đá đen 7.976 tấm, diện tích 1.878,68
m2; đá đỏ 1.019 tấm, diện tích 543,06 m2; đá tím 833 tấm, diện tích 578,92 m2; trắng suối lau QC 38.893 tấm diện tích 3.041,76
m2; trắng suối lau 1.746 tấm diện tích 2.400,85 m2; trắng tánh linh 26 tấm, diện tích 37,56 m2; đá xám 27 tấm diện tích 44,88
m2; đỏ Bình Định 617 tấm, diện tích 337,02 m2; trắng KP 371 tấm diện tích 187,41 m2; Đen Bazan 535 tấm diện tích 259,08 m2;
đá trắng 4.228 tấm diện tich 1.356,77 m2; vàng Bình Định 724 tấm diện tích 497,33 m2; hồng Ấn Độ 279 tấm diện tích 248,49
m2; hồng Phan Rang QC 7.580 tấm diện tích 741, 42 m2; hồng Phan Rang 1.016 tấm, diện tích 1.161,03 m2; Hồng Phan Rang (510P) 1.746 tấm, diện tích 716,47 m2
Giá khởi điểm: 6.622.557.489đ (sáu tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu năm trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm tám mươi chín
đồng).
Mức giảm giá là: 10% trên số tiền: 6.622.557.489đ.
Giá trị tài sản sau khi giảm giá là: 5.960.301.740đ (năm tỷ chín trăm sáu mươi triệu ba trăm lẻ một ngàn bảy trăm bốn mươi
đồng)
Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định
này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự HUyệN ĐỨC HÒA, TỉNH LONG AN

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
•
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
1.
Tổ chức đấu giá: Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (CN BRVT Cty Đông Sài
Gòn) – 36, Phạm Ngọc Thạch, P.09, TP.Vũng Tàu, tỉnh BRVT. ĐT: 028.6686.5120.
2.
Tài sản đấu giá: Tàu đánh cá Mitsubishi S6R-MPTK, số đăng ký QB – 91977-TS theo GCNĐK tàu cá số 60716, vào sổ
ĐKTCQG số: Bảo Ninh ngày 30/12/2016 do Chi cục Thủy sản – Sở NN&PTNT T.Quảng Bình cấp ngày 30/12/2016. Công dụng: tàu
lưới rê; Mẫu thiết kế: LR28-34; Vật liệu vỏ: thép. Năm đóng 2016; Nơi đóng: Thái Bình; Nơi chế tạo: Nhật Bản; Chiều dài lớn nhất:
27,80m; Chiều dài thiết kế: 24,45m; Chiều rộng lớn nhất: 7,10m; Chiều rộng thiết kế: 6,80m; Chiều cao mạn: 3,10m; Chiều chìm:
2,20m; Mạn khô: 0,09f/m; Tốc độ tự do: 11,8hải lý/h; Lượng chiếm nước 214 tấn; Tổng công suất: 822CV; Số máy 69441.
3.
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Điền - Số 194, đường Dương Bạch Mai, KP.Long Phượng,
TT.Long Điền, tỉnh BRVT.
4.
Giá khởi điểm: 1.869.885.000 đồng; Tiền đặt trước: 373.977.000 đồng.
5.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Cty
Đông Sài Gòn (693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM) hoặc tại CN BRVT Cty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 18/01/2022
đến 17h00 ngày 24/01/2022.
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: Từ 08h00 ngày 18/01/2022 đến 17h00 ngày 24/01/2022 tại nơi có tài sản.
7.
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 21/01/2022, 24/01/2022 và 25/01/2022 (Bằng hình thức
chuyển khoản).
8.
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 26/01/2022 tại Văn phòng CN BRVT Cty Đông Sài Gòn Số 506 đường Bình Giã, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BRVT.
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Số 19 (8.463) Thứ Tư 19/1/2022

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

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

sinhhungplvn@gmail.com

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 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
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
2.
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.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – 28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
3.
Giá khởi điểm: 4.865.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 486.500.000 đồng.
4.
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)
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 14/02/2022, 15/02/2022, 16/02/2022 (Bằng hình thức
7.
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 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH NaM GIaNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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 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

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

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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
1.
Tên công ty: CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY VÀ CỘNG SỰ
2.
Trụ sở: số 2 ngách 88/3 Sơn Tây, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
3.
Người đại diện theo pháp luật: ĐOÀN THỊ THU HIỀNThẻ luật sư số 5614/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 20/12/2010
Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội
4. Lĩnh vực hành nghề:
Tư vấn pháp luật;
Tham gia tố tụng;
Đại diện ngoài tố tụng;
Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.
4.
Giấy phép đăng ký hoạt động: 01021952/TP/ĐKHĐ ngày 27/12/2021.

CÔNG Ty LUẬT TrÁCH NHIệM HỮU HẠN May VÀ CỘNG SỰ

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

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

sinhhungplvn@gmail.com
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THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Về việc kê biên, phát mãi tài sản thế chấp

Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm về việc “Tranh chấp hợp đồng
đặt cọc” giữa nguyên đơn Lê Thị Xuân Thủy và các bị đơn ông Phạm Quang Trí, ông Phạm Quang Hồng, bà Phạm Kim Huệ, bà
Phạm Kim Cúc, ông Phạm Phi Long, ông Huỳnh Ngọc Thắng, bà Phạm Thị Kim Hương.
Yêu cầu người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1969 – Địa chỉ: Ấp Thạnh Lộc 1, xã
Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ liên hệ ngay đến Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (Số 400, đường Nguyễn Văn Cừ, phường
An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và
hòa giải vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/01/2022; Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/02/2022; lần 2
vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 21/3/2022. Trường hợp có đương sự vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì
phiên tòa được dời lại vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07/4/2022.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức đang tổ chức
thi hành Bản án số 199/DS-PT ngày 26/3/2020 và Bản án số
437/2021/DS-PT ngày 05/5/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh theo các Quyết định thi hành án của Chi cục trưởng
Chi cục Thi hành án án dân sự Chi cục Thi hành án dân sự thành
phố Thủ Đức như sau:
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 891/QĐ-CCTHADS
ngày 13/5/2020 với khoản thi hành: Buộc bà Ngô Thị Thu Anh phải
trả cho Công ty Cổ phần Đức Mạnh số tiền 86.329.328.932 đồng
và lãi chậm thi hành án ...;
- Quyết định thi hành án chủ động số 892/QĐ-CCTHADS
ngày 13/5/2020 với khoản thi hành: Bà Ngô Thị Thu Anh phải nộp
án phí dân sự sơ thẩm là 194.329.328 đồng ...;
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 2718/QĐ-CCTHADS
ngày 28/5/2021 với khoản thi hành: Buộc bà Ngô Thị Thu Anh có
trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Bản Việt ... Tổng số tiền là
66.043.879.306 đồng (sáu mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi ba
triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn ba trăm lẻ sáu đồng) ...
Bà Ngô Thị Thu Anh còn phải tiếp tục thanh toán tiền lãi phát
sinh kể từ ngày 25/9/2020 ...
Trường hợp bà Ngô Thị Thu Anh không trả hoặc không trả
hết số tiền vay thì Ngân hàng TMCP Bản Việt được quyền yêu cầu
cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mãi tài sản thế
chấp được ghi nhận trong Hợp đồng thế chấp số
0150/06815/01A.HĐTCQSDĐ để thu hồi nợ ...;
- Quyết định thi hành án chủ động số 2722/QĐ-CCTHADS
ngày 28/5/2021 với khoản thi hành: Bà Ngô Thị Thu Anh phải nộp
án phí dân sự sơ thẩm 412.743.789 đồng ...;
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3492/QĐ-CCTHADS
ngày 13/7/2021 với khoản thi hành: Buộc bà Ngô Thị Thu Anh phải
trả cho ông Trịnh Hữu Cương số tiền 14.000.000.000 đồng.
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3493/QĐ-CCTHADS
ngày 13/7/2021 với khoản thi hành: Buộc bà Ngô Thị Thu Anh phải
trả cho ông Phạm Công Tuyến số tiền 9.000.000.000 đồng.
Theo Hợp đồng thế chấp số 0150/06815/01A.HĐTCQSDĐ
được Phòng Công chứng số 1 chứng nhận ngày 25/9/2015, bà Ngô
Thị Thu Anh thế chấp cho Ngân hàng TMCP Bản Việt các tài sản
sau:
1/ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 535, tờ bản đồ số 27 (Tài
liệu BĐĐC 2003) phường Bình An, Quận 2 (nay là phường An
Khánh, Tp. Thủ Đức) có diện tích 1.347,6m2 (Đất ở: 1.242,2m2, đất
trồng cây lâu năm 105,4m2) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX
335974, số vào sổ cấp GCN: CH01232 do Ủy ban nhân dân Quận 2
cấp ngày 29/5/2015;
2/ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 94-9, tờ bản đồ số 27
(phường Bình An, Quận 2 (nay là phường An Khánh, Tp. Thủ Đức)
có diện tích 126m2, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị theo Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 088647, số vào sổ cấp GCN
H00191 do Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp ngày 18/3/2005.
Xác minh tại 02 thửa đất trên, trên thửa đất số 535, tờ bản đồ
số 27 (Tài liệu BĐĐC 2003) phường Bình An, Quận 2 (nay là phường
An Khánh, Tp. Thủ Đức) có tài sản trên đất là 03 dãy phòng trọ với
tổng số 43 phòng và được gắn số nhà là 20/2 đường số 35, phường
Bình An, Quận 2 (nay là phường An Khánh, Tp. Thủ Đức), TP. Hồ Chí
Minh.
Xác minh tại Ủy ban nhân dân phường An Khánh, Tp. Thủ
Đức được biết 03 dãy phòng trọ trên do bà Ngô Thị Thu Anh đứng
tên trên Giấy phép đăng ký kinh doanh số 41B8010547 được Ủy
ban nhân dân Quận 2 cấp ngày 02/11/2015.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức sẽ thực hiện
việc kê biên, phát mãi 02 quyền sử dụng đất trên và tài sản có trên
đất để đảm bảo thi hành án.
Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức thông
báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết:
Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày niêm yết Thông
báo này tại địa chỉ 20/2 đường số 35, phường An Khánh, Tp. Thủ
Đức, TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân phường An Khánh, Trụ sở
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức và đăng trên báo
Pháp luật Việt Nam, tổ chức, cá nhân nào có tranh chấp với bà Ngô
Thị Thu Anh liên quan đến 02 quyền sử dụng đất trên và tài sản có
trên đất là 03 dãy phòng trọ thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Thủ Đức, địa chỉ: 1404 Đồng Văn Cống, phường Thạnh
Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh trong giờ hành chính (gặp
Chấp hành viên Nguyễn Hoài Phong) để được hướng dẫn khởi
kiện hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hợp lệ Thông
báo này, nếu không có tổ chức, cá nhân nào có ý kiến liên quan
đến tài sản kê biên, phát mãi, Chi cục Thi hành án dân sự thành
phố Thủ Đức sẽ tiến hành kê biên, phát mãi 02 quyền sử dụng đất
trên và tài sản có trên đất là 03 dãy phòng trọ.
Sau khi 02 quyền sử dụng đất trên và tài sản có trên đất là 03
dãy phòng trọ được bán đấu giá thành, bà Ngô Thị Thu Anh và
những người đang ở trong 03 dãy phòng trọ tại địa chỉ 20/2 đường
số 35, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh phải thực
hiện việc giao 02 quyền sử dụng đất trên và tài sản có trên đất là
03 dãy phòng trọ cho người mua được tài sản bán đấu giá.
Nếu bà Ngô Thị Thu Anh và những người đang ở trong 03
dãy phòng trọ tại địa chỉ 20/2 đường số 35, phường An Khánh, Tp.
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh không thực hiện việc giao tài sản cho
người mua được tài sản bán đấu giá, Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Thủ Đức sẽ thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản theo
quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp
của bà Ngô Thị Thu Anh để các tổ chức, cá nhân có liên quan được
biết.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN SỰ THÀNH
pHố THủ ĐứC

QUyếT ĐịNH
THÔNG BÁO TìM KIếM NGưỜI Bị yêU CẦU TUyêN Bố MẤT TÍCH
TÒa ÁN NHâN dâN THÀNH pHố dĩ aN, TỉNH BìNH dươNG
Căn cứ Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 68 Bộ luật Dân sự;
Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự thụ lý số 294/2020/TLST-DS ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người
mất tích” theo đơn yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1947; Thường trú: 83 (số cũ 100/3E) đường Phú Châu, khu
phố Bình Đường 3, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
QUYẾT ĐỊNH
1. Thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1979;
Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: địa chỉ: 83 (số cũ 100/3E) đường Phú Châu, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thành
phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Chị Nguyễn Thị Huệ vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2006
2. Khi biết được thông tin này, đề nghị chị Nguyễn Thị Huệ liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương,
địa chỉ: số 1 đường F, Khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (số điện thoại: 0274.3795700) để giải quyết
yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Huệ thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành
phố Dĩ An theo như địa chỉ trên; Ủy ban nhân dân phường An Bình, địa chỉ: Số 36, đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thành
phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoặc ông Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1947, địa chỉ: 83 (số cũ 100/3E) đường Phú Châu, khu phố
Bình Đường 3, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị Huệ thì Tòa án sẽ mở
phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TÒa ÁN NHâN dâN QUẬN NINH KIềU, Tp CẦN THơ

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu thi hành án dân sự
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 và Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2020 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62;
Căn cứ Bản án kinh dân sự phúc thẩm số: 125/2021/DS-PT ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Toà án nhân dân thánh phố
Cần Thơ;
Căn cứ Quyết định Thi hành án số: 46/QĐ.CCTHADS ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Thới Lai;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai thông báo cho:
Ông Lương Minh Vương sinh năm 1981. Địa chỉ : ấp Định Phước, xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo hợp lệ, ông Lương Minh Vương được quyền gửi đơn yêu cầu thi hành án
hoặc trực tiếp đến Chi cục Thi hành để yêu cầu ông Lương Hoàng Tện sinh năm 1955, ngụ ấp Định Mỹ, xã Định Môn, huyện Thới
Lai, thành phố Cần Thơ giao trả 18,3m2 đất và hoàn trả tiền thẩm định tài sản theo bản án dân sự phúc thẩm số 125/2021/DSPT ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Toà án nhân dân thánh phố Cần Thơ.
Nếu hết thời gian theo quy định mà ông Lương Minh Vương không chấp hành thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới
Lai giải quyết vụ việc theo quy định.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN SỰ HUyệN THỚI LaI, Tp CẦN THơ

QUyếT ĐịNH
THÔNG BÁO TìM KIếM NGưỜI Bị yêU CẦU TUyêN Bố MẤT TÍCH
TÒa ÁN NHâN dâN HUyệN Củ CHI, THÀNH pHố HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
Căn cứ Điều 68 Bộ luật Dân sự năm 2015;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 08/2022/TLST-DS ngày 04 tháng 01 năm 2022 vể việc yêu cầu tuyên
bố một người mất tích theo đơn yêu cầu của bà Bùi Thị Kim, sinh năm 1955; địa chỉ: 15 Đường số 43, ấp Tân Thành, xã Tân Thông
Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
QUYẾT ĐỊNH
1.Thông báo tìm kiếm:
Ông Nguyễn Văn Kết, sinh năm 1978; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 15 Đường số 43, ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội,
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Văn Kết vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 30 tháng 11 năm 2015.
2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Kết liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí
Minh; theo địa chỉ: 77B đường Tinh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết yêu cầu
tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về Nguyễn Văn Kết thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Củ Chi theo
địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, người yêu cầu.
3.Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu
tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Kết thì Tòa án sẽ
mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TÒa ÁN NHâN dâN HUyệN Củ CHI, THÀNH pHố HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
“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 và phát triển bất động sản Đông Dương Group, địa chỉ: Số 5-J54, Đường DE1, phường Thới Hòa, thị xã
Bến Cát, tỉnh Bình Dương, thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành,
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 giao dịch, nhận
chuyển nhượng đất từ Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Đông Dương Group đến làm việc với Cơ quan Cảnh sát
điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương theo địa chỉ: 681 CMT8, 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 Công an tỉnh Bình Dương sẽ xử lý theo quy định pháp luật”.

Cơ QUaN CẢNH SÁT ĐIềU Tra (pC03) - CÔNG aN TỉNH BìNH dươNG

TÒa ÁN NHâN dâN THÀNH pHố dĩ aN, TỉNH BìNH dươNG

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
“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; Rữa
tiền xảy ra tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định có các
giao dịch liên quan đến đầu vào của tài khoản số: 31910000086279 - chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Huyền mở tại Ngân hàng
TM CP ĐT và PT Việt Nam ( BIDV) - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
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 Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã từng chuyển tiền vào tài
khoản số: 31910000086279 - chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Huyền mở tại Ngân hàng TM CP ĐT và PT Việt Nam ( BIDV) - Chi
nhánh Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương theo
địa chỉ: 681 CMT8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành
Lập, số điện thoại: 0911.012.439. Các trường hợp không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sẽ xử
lý theo quy định pháp luật”.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương đang kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm của các cá nhân
tố giác bà Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm: 1964, HKTT: Số 25/4, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh
Bình Dương, là Giám đốc Công ty TNHH TM Việt Tâm Đức, địa chỉ: 259/4 Võ Thị Sáu, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thành phố
Dĩ An, tỉnh Bình Dương có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay mượn và góp vốn kinh doanh.
Để phục vụ công tác kiểm tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã từng góp vốn kinh
doanh; cho bà Loan vay, mượn tiền đến làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương theo địa chỉ:
681 CMT8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Lập, số
điện thoại: 0911.012.439. Các trường hợp không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sẽ xử lý theo
quy định pháp luật
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo, yêu cầu bà Nguyễn Thị Kim Loan - Giám đốc Công ty TNHH
TM Việt Tâm Đức, địa chỉ: 259/4 Võ Thị Sáu, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến làm việc,
phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra để giải quyết vụ việc theo quy định của Pháp luật”.

Cơ QUaN CẢNH SÁT ĐIềU Tra (pC03) - CÔNG aN TỉNH BìNH dươNG

Cơ QUaN CẢNH SÁT ĐIềU Tra (pC03) - CÔNG aN TỉNH BìNH dươNG

l Tổng Biên tập:

TS. ĐÀO VĂN HỘI

l Phó Tổng Biên tập:

TrẦN ĐứC VINH (Thường trực)
TrẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BìNH
l Trưởng ban Thư ký:

MaI Vũ MINH

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

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

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

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHìN TÁM TrĂM ĐỒNG)
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“Điểm danh” loạt doanh nghiệp
“chây ì” nợ đọng BHXH
Số 19 (8.463) Thứ Tư 19/1/2022

http://baophapluat.vn

banbandocplvn2019@gmail.com

Bạc Liêu:

Trong những năm gần đây, tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các đơn
vị sử dụng lao động (SDLĐ) tại tỉnh Bạc Liêu có chiều hướng gia tăng. Điều
này không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã
hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người
lao động (NLĐ).
nhiều đơn vị cố tình “chây ì”
nợ đóng BhXh

Trước thực trạng đó, trong năm
2021, BHXH tỉnh Bạc Liêu thực
hiện 03 cuộc thanh tra chuyên
ngành (TTCN) về đóng BHXH tại
11 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn
TP Bạc Liêu, tập trung TTCN vào
các DN, Cty ngoài quốc doanh có
tỷ lệ nợ đọng kéo dài, số nợ lớn, tỷ
lệ nợ cao.
Theo thống kê, từ 2017-2021 có
nhiều đơn vị trong 5 năm đều bị
thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn
không chấp hành kết luận thanh tra
(KLTT) hoặc chấp hành không đầy
đủ. Ngày 3/11/2021, Giám đốc
BHXH tỉnh đã ban hành KLTT về
việc TTCN đóng BHXH, BHYT,
BHTN; kiểm tra việc thực hiện
chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ
từ quỹ BHTN theo Quyết định
28/2021/QĐ-TTg tại 8 DN, Cty có
số nợ “chây ì” kéo dài nhiều năm.
Cụ thể, Cty CP Xây dựng kiểm
định miền Nam, Cty CP đầu tư xây
dựng Thiên Long, Cty CP Xây
dựng & Kinh doanh địa ốc Bạc
Liêu, Cty CP Xây dựng & Kinh
doanh bất động sản Bạc Liêu, Cty
TNHH MTV Thương mại Dịch vụ
và Sản xuất Hoàng Long TP, Cty

Kiểm toán các hoạt động
liên quan đến quản lý, sử
dụng vốn, tài sản nhà
nước năm 2020 của TCty
Đầu tư phát triển Nhà &
Đô thị (HUD), Kiểm toán
Nhà nước (KTNN) phát
hiện hàng loạt vi phạm
trong quản lý đất đai.

Theo KTNN, qua kiểm toán tại
Cty mẹ phát hiện việc giao đất trên
thực địa còn chậm (Dự án Thanh
Lâm - Đại Thịnh 2, Dự án HUD Sơn Tây) hoặc chưa giao một phần
(diện tích 9.842m2 của Dự án
Chánh Mỹ giai đoạn 1) làm ảnh
hưởng đến tiến độ thực hiện; một
số diện tích đã giao đất nhưng chưa
triển khai xây dựng công trình (ô
đất CC2A thuộc Dự án Khu đô thị
Văn Quán, 05 ô đất CCKO, CC04A, CC-06A, CQ-05, HH-01 Dự
án Khu đô thị Việt Hưng); chưa
tính tiền sử dụng đất (diện tích
9.842m2 thuộc Dự án HUD - Sơn
Tây); chưa ký hợp đồng thuê đất
(diện tích 18.026m3 thuộc Dự án
Thanh Lâm - Đại Thịnh 2).
Dự án Khu đô thị sinh thái
Chánh Mỹ (giai đoạn 2) đã giải
phóng mặt bằng và bàn giao đất
trên thực địa từ 2009-2010 được
181,66ha/225,85ha, đã tính tiền sử
dụng đất từ 2010-2011 là 244.809

TNHH MTV VLXD & BT Tiến
Đạt, Cty CP Công trình giao thông
Bạc Liêu, Cty TNHH Tư vấn &
Đầu tư Xây dựng Tín Vạn Phát.
Đoàn thanh tra yêu cầu 8 đơn vị
nộp tổng số tiền nợ BHXH,
BHTN, BHYT tính đến tháng
9/2021 là hơn 5 tỷ đồng cùng số
tiền đóng phát sinh của tháng 10,
11, 12 vào tài khoản chuyên thu của
BHXH tỉnh, chậm nhất là sau 30
ngày kể từ ngày ban hành kết luận.
“Tuy nhiên, đến nay các đơn vị
chưa nghiêm túc thực hiện kết luận,
mới nộp 140 triệu đồng sau thanh
tra. Việc các đơn vị nộp nhỏ giọt số
tiền nợ BHXH tại các DN, Cty chỉ
nhằm mục đích chạy thẻ BHYT gia
hạn trong năm 2022. Qua thực tiễn
làm việc vẫn chưa thấy các đơn vị
có thiện chí trả nợ mặc dù BHXH
tỉnh đã nghiêm túc yêu cầu 8 Cty
khẩn trương thực hiện và báo cáo
bằng văn bản”, BHXH tỉnh Bạc
Liêu cho biết.
Theo BHXH tỉnh, việc nợ
đọng như trên đã làm ảnh hưởng
lớn đến việc thực hiện các chế độ
chính sách với NLĐ, nhất là khi
họ ốm đau, thai sản, tai nạn lao
động không được thanh toán chế
độ; một số NLĐ đến tuổi không

được chốt sổ BHXH để giải
quyết chế độ hưu trí…
Đáng chú ý, cùng với tình trạng
trốn đóng BHXH, một vấn đề nan
giải khác cũng liên quan trực tiếp
đến quyền lợi của NLĐ đang bị các
DN lợi dụng, đó là lách luật để
giảm bớt mức đóng BHXH.
BHXH tỉnh cho biết, ngoài
nguyên nhân do tác động của
Covid-19 khiến nhiều DN gặp khó
khăn trong sản xuất, kinh doanh thì
vẫn còn không ít DN có biểu hiện
cố tình “chây ỳ” để chiếm dụng tiền
đóng BHXH.
Qua thanh tra cho thấy, có
những DN khi trả lương cho NLĐ
hàng tháng đã khấu trừ phần trách
nhiệm phải đóng BHXH, BHYT,
BHTN của NLĐ; nhưng DN vẫn
không nộp đúng hạn cho cơ quan
BHXH, mà cố tình lợi dụng vốn để
phục vụ cho mục đích khác. Bởi lãi
suất chậm nộp BHXH thấp hơn so
với lãi suất vay của ngân hàng mà
không phải mất công làm thủ tục
vay. Do vậy, DN này chấp nhận
chịu phạt để chiếm dụng quỹ
BHXH.
Trong khi đó, chế tài xử lý vi
phạm trong lĩnh vực này còn nhiều
bất cập và chưa đủ sức răn đe khiến

lBHXH tỉnh mời các đơn vị trên địa bàn TP Bạc Liêu chưa thực hiện kết luận
thanh tra thanh tra lên làm việc.

tình trạng nợ đọng BHXH tồn tại
kéo dài với xu hướng ngày càng
phức tạp. Theo quy định hiện hành,
mức xử phạt trong lĩnh vực BHXH
là rất thấp, thủ tục phức tạp, không
quy định xử lý hình sự khi chủ sử
dụng lao động chiếm dụng tiền
đóng BHXH của NLĐ; do vậy
không răn đe được các chủ sử dụng
lao động.

Đồng bộ nhóm giải pháp

Để khắc phục tình trạng trên,
BHXH tỉnh Bạc Liêu đã đề ra
nhiều biện pháp nhằm quản lý chặt
chẽ công tác thu, xử lý thu hồi giảm
nợ đọng:
Thứ nhất, phân công cán bộ
chuyên quản thường xuyên kiểm
tra, đối chiếu đôn đốc đơn vị, DN
trích nộp đầy đủ, kịp thời theo quy
định của Luật BHXH; hàng tháng
thông báo kịp thời tiến độ thu nộp
BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị
để NSDLĐ nắm rõ tình hình và có
kế hoạch trong việc đóng nộp đúng
quy định.
Thứ hai, thành lập tổ công tác
thu nợ, tăng cường công tác kiểm
tra việc thực hiện chế độ, chính
sách tại các đơn vị sử dụng lao
động; phối hợp với Thanh tra Sở
LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động

Đề nghị HUD xử lý các vi phạm
trong quản lý đất đai
Kiểm toán nhà nước:

l Tòa nhà HUD Tower 37 Lê Văn Lương, Hà Nội.

triệu đồng. Nhưng từ 2018 đến nay,
TCty đã đề nghị UBND tỉnh Bình
Dương được tiếp tục triển khai dự
án và đã được tỉnh này chấp thuận.
Nhưng do dự án kéo dài qua các
thời kỳ, các chế độ chính sách về
đầu tư và giải phóng mặt bằng có
nhiều thay đổi nên đến nay tỉnh
Bình Dương đã chỉ đạo tổ rà soát
và các sở ban ngành rà soát lại hồ
sơ pháp lý của dự án.
Tại báo cáo của tổ rà soát nêu
rõ: Với quy mô 225,85ha và theo

Điều 31 Luật Đầu tư 2020, thẩm
quyền chấp thuận chủ trương đầu
tư dự án thuộc thẩm quyền Thủ
tướng. UBND tỉnh đã ban hành
Thông báo 122/TB-UBND chỉ đạo
tổ rà soát, UBND TP Thủ Dầu
Một và các sở, ban, ngành thống
nhất các phương án khả thi, phù
hợp để điều chỉnh phương án bồi
thưởng, giải phóng mặt bằng, xác
định nghĩa vụ tài chính về đất và
hướng dẫn TCty các thủ tục đảm
bảo quy định.

KTNN còn phát hiện HUDLAND chưa điều chỉnh quy hoạch,
mục đích sử dụng đất và chưa tính
tiền sử dụng đất diện tích 3.501m2
thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà
vườn tại khu B - Khu Đô thị mới
đường Lê Thái Tổ, Bắc Ninh;
HUD Nha Trang chưa giải phóng
xong mặt bằng 5.447,8m2, chưa ký
hợp đồng thuê đất 5.125,9m2 thuộc
Dự án Khu đô thị mới Phước Long
và 1.958m2 thuộc Dự án Khu biệt
thự Nha Trang - Sea Park; HUD8
chưa hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng
cho bên mua theo Điều 13 Luật
Kinh doanh bất động sản (7 căn hộ
thuộc Dự án nhà ở thấp tầng TT2,
TT6B, TT6D Linh Đàm).
KTNN đề nghị HUD khẩn
trương làm việc với các địa phương
để giải phóng mặt bằng và xác định
tiền sử dụng đất với các diện tích đã
giao tại thực địa, đẩy nhanh tiến độ
đầu tư xây dựng các công trình để
đưa vào kinh doanh, sử dụng và
bàn giao các quỹ đất còn lại cho địa
phương. Tiếp tục làm việc với
UBND Hà Nội hoàn tất thủ tục,
tháo gỡ vướng mắc để triển khai

và Công an tỉnh tổ chức các cuộc
thanh, kiểm tra liên ngành tại các
đơn vị, DN trên địa bàn, xử lý đúng
theo quy định các đơn vị trốn đóng,
chậm đóng.
Thứ ba, phối hợp Ngân hàng
Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu
và Sở LĐ-TB&XH ký Quy chế
phối hợp thực hiện trích tiền từ tài
khoản tiền gửi của NSDLĐ để nộp
tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng
và lãi phát sinh theo quy định.
Thứ tư, tiếp tục tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến
chính sách pháp luật về BHXH,
BHYT nhằm nâng cao hơn nữa ý
thức chấp hành pháp luật của các
đơn vị sử dụng lao động và nhận
thức của NLĐ về BHXH, BHYT.
Thứ năm, các cơ quan, ban
ngành cấp tỉnh theo chức năng,
nhiệm vụ của mình cần tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật nói chung và Luật
BHXH, Luật BHYT nói riêng
nhằm nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của các DN.
Thứ sáu, BHXH tỉnh sẽ tiến
hành xử phạt hành chính, gửi hồ sơ
sang công an đối với các đơn vị nợ
“chây ỳ” trên 5 năm chưa có thiện
chí trả nợ.
P.Thúy – M.anh

xây dựng các công trình trên đất với
ô đất CC2A thuộc Dự án Khu đô
thị Văn Quán và 5 ô đất còn lại
thuộc Dự án Khu đô thị Việt Hưng.
Với Dự án Khu đô thị sinh thái
Chánh Mỹ giai đoạn 1, đề nghị
HUD khẩn trương làm việc với
UBND Bình Dương để điều
chỉnh chủ trương đầu tư, đồng
thời rà soát phê duyệt điều chỉnh
thời gian thực hiện cho phù hợp
theo quy định. Với dự án trên
thuộc giai đoạn 2, phối hợp cơ
quan chức năng tỉnh để thực hiện
thông báo của UBND tỉnh.
Chỉ đạo HUDLAND tiếp tục
làm việc với Bắc Ninh để hoàn
thành điều chỉnh quy hoạch và mục
đích sử dụng đất với 3.501m2
thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà
vườn tại khu B - Khu đô thị mới
đường Lê Thái Tổ và xác định tiền
thuê đất, ký hợp đồng thuê đất theo
quy định.
KTNN cũng đề nghị chỉ đạo
HUD khẩn trương phê duyệt quyết
toán chi phi đầu tư dự án, trình cấp
thẩm quyền phê duyệt giá bán
chính thức của Dự án Nhà ở xã hội
Tây Nam hồ Linh Đàm làm cơ sở
xác định doanh thu, chi phí, các
khoản nộp NSNN liên quan đến dự
án; chỉ đạo HUD8 khẩn trương
hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng ở
Dự án nhà ở thấp tầng TT2, TT6B.
TT6D Linh Đàm. Gia Khánh

