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BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁT HÀNH TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN TOÀN QUỐC  l  ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 098.344.0666 - 091.357.7883  l  GIÁ: 6.800Đ

Trước đề xuất bỏ thanh tra huyện, nhiều ý kiến bày tỏ
sự băn khoăn, thậm chí e ngại sẽ có khoảng vắng giữa

cấp xã, phường và thanh tra tỉnh. (Trang 4)

F1 được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng với
các thí sinh khác. Thí sinh là F0 cách ly tại nhà có

nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT phải có xác nhận của
phụ huynh và cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19. 

(Trang 7)

Một trong các nghị sự quan trọng của Hội nghị
Trung ương 5 đang họp tại Hà Nội là Tổng kết

15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7
(khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 15
năm qua, nông nghiệp, nông thôn, nông dân hay còn
gọi tắt là “tam nông”, thu được nhiều thành tựu
quan trọng. (Trang 2)

“Tam nông” thời kỳ 

Chào ngày mới

Đề xuất Bỏ thanh tra cấp huYện:
Còn nhiều băn khoăn

Bộ Y tế: 
F0 có nguyện vọng vẫn có thể 

tham gia thi tốt nghiệp THPT 2022
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lCông tác luân chuyển cán bộ cần đảm bảo hiệu quả, chất lượng.  Ảnh minh họa

Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đánh giá, ông
Đoàn đã có một số vi phạm về quy trình công

tác, quy tắc ứng xử của lực lượng Công an, thiếu
kiềm chế và có hành vi xâm hại đến sức khỏe người
khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy
tín của lực lượng Công an, cần phải xử lý nghiêm...

(Trang 20)

Cách nào chống hàng giả, hàng nhái 
trên thương mại điện tử?

Không tăng thêm chức danh
để luân chuyển cán bộ

Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan,
công khai, minh bạch, công bằng; không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ.
Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát
triển. Đây là những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ
Chính trị. (Trang 3)

Một kho hàng lực
lượng quản lý thị

trường thu giữ được bắt
nguồn từ những
livestream bán hàng,
kiểm đếm vài ngày vẫn
chưa hết. Hầu hết đều là
hàng nghi giả mạo nhãn
hiệu nổi tiếng. Loại
hàng hóa này ngày càng
phức tạp và khó kiểm
soát, nhất là trong bối
cảnh thương mại điện tử
đang lấn át mạnh
phương thức kinh doanh
truyền thống. 

(Trang 9)

Hôm qua (5/5), Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa
phương trên cả nước đã có các cuộc tiếp xúc cử tri

trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tại TP Hồ Chí
Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã tổ chức Hội nghị
chuyên đề tiếp xúc cử tri người cao tuổi TP. Tại buổi tiếp
xúc, cử tri cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị, như nghiên
cứu hạ độ tuổi hưởng chính sách xuống 75 tuổi thay vì 80
tuổi như hiện nay; có những chính sách riêng dành cho
từng nhóm người cao tuổi; tạo điều kiện để người cao tuổi
vay vốn phát triển kinh tế. (Trang 3)

Kết nối chặt chẽ giữa đại biểu 
Quốc hội và cử tri 

Kết quả xác minh vụ 
“Phó Công an phường đánh phụ nữ”

ở Cao Bằng
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Một trong các nghị sự quan
trọng của Hội nghị

Trung ương 5 đang họp tại Hà
Nội là Tổng kết 15 năm thực
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 7 (khóa X) về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn. 

15 năm qua, nông nghiệp,
nông thôn, nông dân hay còn gọi
tắt là “tam nông”, thu được
nhiều thành tựu quan trọng.
Điều dễ nhận thấy là qua thực
hiện chương “tam nông” gắn
với xây dựng nông thôn mới;
kinh tế - xã hội ở các làng quê
vùng nông thôn tiếp tục phát
triển. Trong sản xuất nông

nghiệp, cơ cấu kinh tế tiếp tục có
chuyển biến tích cực theo đúng
định hướng; nông nghiệp tiếp tục
phát triển theo hướng sản xuất
hàng hóa; năng suất, chất lượng,
giá trị sản phẩm và hiệu quả sản
xuất nông nghiệp được nâng lên,
nhất là các sản phẩm nông - lâm
- thủy sản đặc trưng và có lợi thế
vùng, miền được phát huy. 

Bộ mặt nông thôn, kể cả vùng
đồng bào dân tộc thiểu số đã có
nhiều khởi sắc. Hạ tầng phục vụ
sản xuất, dân sinh (giao thông,
thủy lợi, điện, các công trình
trường học, nhà văn hóa...) được
quan tâm đầu tư. Văn hóa xã hội

ngày càng tiến độ, phúc lợi xã
hội và an sinh xã hội được bảo
đảm tốt hơn; đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân tiếp
tục cải thiện... Con đường từ đô
thị về nông thôn “gần” hơn, bớt
“khoảng cách” hơn.

Thành tựu không thể phủ
nhận, nhưng còn đó biết bao nỗi
lo. Nông nghiệp phát triển còn
thiếu bền vững, kinh tế tập thể,
hợp tác xã chậm phát triển;
nghiên cứu, ứng dụng khoa học
- công nghệ, đổi mới sáng tạo,
nguồn nhân lực chất lượng cao
chưa trở thành động lực chính để
tạo đột phá phát triển; thu hút
đầu tư cho phát triển công
nghiệp, dịch vụ ở nông thôn gặp
nhiều khó khăn; cơ giới hóa
chưa đồng bộ, công nghiệp cơ

khí, công nghiệp chế biến nông
sản phát triển còn chậm. 

Bên cạnh đó, công tác đào tạo
nghề, giải quyết việc làm, chuyển
dịch cơ cấu lao động nông thôn
chưa đạt yêu cầu. Lao động nông
thôn có xu hướng già hóa, năng
suất lao động còn thấp. Thu nhập
của phần lớn nông dân chưa cao,
chênh lệch với thành thị và giữa
các vùng, miền còn lớn; tỉ lệ hộ
nghèo ở nông thôn còn nhiều,
nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số. Xây
dựng nông thôn mới chưa đồng
đều, nhiều nơi chưa chú trọng
đúng mức tới phát triển sản xuất,
tạo sinh kế cho người dân; xây
dựng đời sống văn hóa, bảo vệ
môi trường; mức đạt tiêu chí
nông thôn mới ở những vùng khó

khăn còn thấp; nhiều vấn đề xã
hội phát sinh, gây bức xúc trong
nhân dân; ô nhiễm môi trường
nông thôn gia tăng ở nhiều địa
phương. Năng lực thích ứng với
biến đổi khí hậu còn yếu; phòng,
chống thiên tai, dịch bệnh chưa
đáp ứng yêu cầu.

Câu chuyện liên kết trong sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm còn
nguyên đó nỗi lo. Câu chuyện
“được mùa, rớt giá”, “giải cứu”
nông sản gần như năm nào cũng
xuất hiện.

Nông nghiệp, nông thôn,
nông dân Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ
như thế nào? Rõ ràng phải có
cách tiếp cận mới, đáp ứng yêu
cầu thời kỳ mới.

NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MớI

“Tam nông” thời kỳ

Ngày 5/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII

bước sang ngày làm việc thứ hai.
Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương

Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về
Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết

Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới
chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Ủy
viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính  thay mặt Bộ Chính trị
điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về
Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

V.THANH

lNgày 5/5, tại Nhà Quốc hội
(QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó
Chủ tịch Thường trực QH Trần
Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội (UBTVQH) bổ nhiệm Phó
Chủ nhiệm Văn phòng QH. Tại buổi
lễ, Trưởng ban Công tác đại biểu
Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị
quyết số 515/NQ-UBTVQH15. Theo
đó, UBTVQH quyết nghị bổ
nhiệm ông Phạm Thái Hà - Trợ lý
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH -
giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng
QH, kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ tịch QH Vương Đình
Huệ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

T.HOÀNG

NHÂN Sự MớI

lNhằm góp phần tuyên truyền
sự kiện SEA Games 31 tới đông đảo
công chúng trong và ngoài nước,
Bộ Thông tin và Truyền thông phát
hành bộ tem “Đại hội Thể thao Đông
Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31”
giới thiệu một số môn thể thao thế
mạnh của Việt Nam như: Điền kinh;
Bắn súng; Bơi; Thể dục dụng cụ;
Bóng đá. Bộ tem gồm 04 mẫu và 01
blốc, khuôn khổ tem 43 x 32 (mm),
khuôn khổ blốc 80x100(mm). Bộ tem
được cung ứng trên mạng lưới bưu
chính từ ngày 12/5/2022 đến ngày
31/12/2023. A.HẠ

lTrong tháng 4/2022, các lực
lượng chức năng trong Ban Chỉ
đạo 389 TP Hà Nội đã thanh tra,
kiểm tra hơn 1.200 vụ buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng giả; xử lý
hành chính gần 944 vụ. Cụ thể, lực
lượng chức năng đã ra quân kiểm
tra hơn 1.200 vụ; xử lý 944 vụ; khởi
tố 4 vụ đối với 12 đối tượng về các
hành vi buôn lậu, gian lận thương
mại, hàng giả. Tổng số thu nộp ngân
sách Nhà nước là hơn 57 tỷ đồng. 

BẢO AN
lChiều 5/5, Chủ tịch UBND TP

HCM giao hai Sở Giao thông Vận
tải, Tài nguyên và Môi trường làm
việc với các địa phương thống nhất
quy mô, phạm vi rửa đường. Kinh
phí thực hiện dựa theo định mức
quản lý chất thải rắn đô thị trên địa
bàn để lập dự toán triển khai. Hơn
30 trục đường chính ở TP HCM sẽ
được rửa thường xuyên để hạn chế
ô nhiễm, sau nhiều năm công tác này
bị dừng. B.Y

TIN VắN

Trung ương tiếp tục thảo luận 
về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai

Hôm qua (5/5), Đảng ủy Khối các cơ
quan Trung ương chủ trì, phối hợp với

các cơ quan liên quan tổ chức họp báo giới
thiệu về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng
cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa
cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” (dự kiến tổ chức ngày 12/5
tới đây).

Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động có
ý nghĩa để kỷ niệm 132 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-
19/5/2022); kỷ niệm 53 năm ngày ra đời
Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng,
quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác; kỷ
niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ
Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ
Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hội thảo
góp phần tăng cường giáo dục cho cán bộ,
đảng viên về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa,
về chủ trương, đường lối của Ðảng, về

nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên,
kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân; bồi
dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh
thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật;
thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng.

Hơn 80 chuyên đề, tham luận được gửi
tới Ban Tổ chức, tập trung phân tích, tổng
kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và
bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây
dựng Đảng... Trên cơ sở đó rút ra những bài
học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với
Đảng góp phần nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong giai đoạn hiện nay.

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét
sạch chủ nghĩa cá nhân” là bài báo cuối
cùng về công tác xây dựng Đảng mà Chủ

tịch Hồ Chí Minh viết nhân dịp 39 năm
ngày thành lập Đảng ngày 3/2/1969 - để
đúc kết tư tưởng của Người về đạo đức
cách mạng. 53 năm qua, tác phẩm của
Người vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là
ngọn đuốc soi đường cho chúng ta, vì thế
Hội thảo lần này sẽ thêm một lần nữa làm
rõ hơn tư tưởng của Người trong sự nghiệp
xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Dịp này, cũng diễn ra Triển lãm ảnh và
sách trưng bày các ảnh tuyên truyền những
thành tựu, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh của 2 Đảng bộ Khối; trưng bày những
cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết;
những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí
Minh và những tấm gương điển hình tiêu
biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh. KHÁNH CHI

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Khởi động dự án hỗ trợ Việt Nam 
xây dựng và sử dụng dữ liệu về dân số

Ngày 5/5, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp quốc
(UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động dự án mới nhằm

hỗ trợ Việt Nam xây dựng và sử dụng dữ liệu về dân số, phát triển
có chất lượng phục vụ hoạch định, giám sát các chính sách, chiến
lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời theo dõi tiến độ
đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Với tổng kinh phí 1,9 triệu USD, thực hiện trong 5 năm, từ năm
2022 đến năm 2026, dự án mới mang mã số VNM10P04 được triển
khai nhằm hỗ trợ Việt Nam áp dụng công nghệ, các nền tảng truyền
thông mới trong việc thu thập, phân tích, phổ biến dữ liệu, đảm bảo
các chính sách, chiến lược và chương trình dựa trên bằng chứng
nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030.
Dự án sẽ tập trung vào trang bị cho các nhà hoạch định chính sách
kiến thức và kỹ năng về sử dụng nguồn dữ liệu mới; khai thác các
nguồn dữ liệu mới, truyền thông và quản lý dữ liệu nhằm hỗ trợ
xây dựng chính sách dân số dựa trên bằng chứng; nâng cao năng
lực sử dụng dữ liệu cho vận động và xây dựng chính sách dựa trên
bằng chứng… Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng
Tổng cục Thống kê - nhấn mạnh, dự án mới hợp tác giữa Tổng cục
Thống kê và UNFPA phù hợp với lộ trình thực hiện Chiến lược
phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn
đến năm 2045. Với việc triển khai dự án mới, lãnh đạo Tổng cục
Thống kê khẳng định cam kết sẽ tận dụng tốt các nguồn lực của dự
án để không ngừng phát triển nhằm cung cấp các dữ liệu kịp thời,
có chất lượng cao, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát
triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng quốc gia. T.MINH  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký
xác thực Văn bản hợp nhất số

02/VBHN-BNV ban hành Thông
tư hướng dẫn thực hiện chế độ
nâng bậc lương thường xuyên và
nâng bậc lương trước thời hạn đối
với cán bộ, công chức, viên chức
(CBCCVC) và người lao động.

Theo đó, có bốn nhóm đối
tượng áp dụng. Thứ nhất, CBC-
CVC xếp lương theo bảng lương
chuyên gia cao cấp, các bảng
lương chuyên môn, nghiệp vụ,
thừa hành, phục vụ làm việc trong
các cơ quan nhà nước từ Trung
ương đến xã, phường, thị trấn.
Thứ hai, những người xếp lương
theo bảng lương chuyên gia cao
cấp, bảng lương chuyên môn,
nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do
Nhà nước quy định được cấp có
thẩm quyền quyết định đến làm
việc tại các dự án và các cơ quan,
tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam
mà vẫn thuộc danh sách trả lương
của cơ quan, đơn vị. 

Nhóm đối tượng thứ ba là
những người làm việc theo chế
độ hợp đồng lao động trong cơ
quan hành chính và đơn vị sự
nghiệp công lập có thỏa thuận
trong hợp đồng lao động xếp
lương theo Nghị định số
204/2004/NĐ-CP của Chính phủ
về chế độ tiền lương đối với
CBCCVC và lực lượng vũ trang.
Thứ tư, những người xếp lương
theo bảng lương do Nhà nước
quy định thuộc chỉ tiêu biên chế
được ngân sách nhà nước cấp
kinh phí trong các hội có tính
chất đặc thù quy định tại Nghị
định số 45/2010/NĐ-CP của
Chính phủ quy định về tổ chức,
hoạt động và quản lý hội và
Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về việc
quy định hội có tính chất đặc thù.
Thông tư cũng quy định chế độ
nâng bậc lương trước thời hạn do
lập thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ. VIỆT NGA 

Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn
với cán bộ, công chức, viên chức
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Kết nối chặt chẽ giữa 
đại biểu Quốc hội và cử tri 

Hôm qua (5/5), Đoàn đại biểu Quốc hội
tại các địa phương trên cả nước đã có
các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp
thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội
(QH) TP đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử
tri người cao tuổi TP. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng nêu
một số đề xuất, kiến nghị, như nghiên cứu hạ độ tuổi
hưởng chính sách xuống 75 tuổi thay vì 80 tuổi như
hiện nay; có những chính sách riêng dành cho từng
nhóm người cao tuổi; tạo điều kiện để người cao tuổi
vay vốn phát triển kinh tế. 

Các cử tri đề nghị TP Hồ Chí Minh điều chỉnh một
số chính sách liên quan đến người cao tuổi như hỗ trợ
1 tháng trợ cấp cho người từ đủ 80 tuổi trở lên có
lương hưu; miễn, giảm vé cho người cao tuổi tham gia
buýt đường sông; tăng hệ số trợ cấp cho Chủ tịch Hội
Người cao tuổi cơ sở. Cử tri cũng đề nghị Đoàn đại
biểu QH TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò
trong thực hiện quyền giám sát Luật Người cao tuổi
và Chương trình hành động Quốc gia về người cao
tuổi; quan tâm giám sát việc thực hiện chính sách, chế
độ cho người cao tuổi; tiếp tục triển khai nhiều chương
trình phản biện, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến cử
tri nói chung, người cao tuổi nói riêng. 

Ghi nhận ý kiến đóng góp, kiến nghị của các cử
tri, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh
Đức yêu cầu các sở, ngành TP tiếp tục nghiên cứu, giải
quyết các ý kiến của cử tri, nhất là trong công tác tổ
chức mừng thọ, tặng quà người cao tuổi thể hiện sự
ghi nhận đóng góp, vai trò của họ đối với xã hội; đảm
bảo các chính sách đối với người cao tuổi được thực
hiện, đúng, đủ, kịp thời, trang trọng, đúng mục đích
và ý nghĩa tri ân của xã hội đối với họ…

Cũng trong ngày 5/5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Pháp luật của QH Trần Hồng Nguyên và Đại biểu
Đặng Hồng Sỹ (Đoàn đại biểu QH tỉnh Bình Thuận)
đã có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Lạc Tánh, xã Đức
Thuận và cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang huyện
Tánh Linh. Đánh giá cao dự kiến chương trình Kỳ họp
thứ 3, QH khoá XV, cử tri huyện Tánh Linh đồng tình
với Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động
lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân
ngoài trại giam mà QH sẽ xem xét, thông qua trong
kỳ họp tới. Theo cử tri, đây sẽ là điều kiện để giáo dục,
cảm hóa, giúp đỡ người phạm tội trở thành người có
ích cho xã hội; tạo điều kiện cho họ có việc làm, tái
hòa nhập cộng đồng. Các cử tri cũng đề cập đến một
số vấn đề liên quan đến chính sách khuyến khích phát
triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp; chính sách hoán đổi đất thuộc đối tượng
rừng sản xuất để thúc đẩy kinh tế địa phương; chế độ
chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã,
thôn, khu phố; hỗ trợ xây nhà cho đối tượng hộ nghèo,
cận nghèo…

Trong ngày 5/5, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu
QH tỉnh Quảng Bình gồm Đại tá Nguyễn Tiến Nam,
Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga,
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của
QH; ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri
TX Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 3, QH khóa XV. Tại
buổi tiếp xúc, cử tri TX Ba Đồn đã đề nghị các bộ,
ngành Trung ương quan tâm đến tỉnh Quảng Bình
trong quản lý giá cả vật tư nông nghiệp; việc giải
phóng mặt bằng, thu hồi đất sản xuất để triển khai dự
án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn; cải cách
đồng bộ hệ thống các cơ quan tư pháp; quan tâm đến
mức sống của người có công với cách mạng; quản lý
công khai, minh bạch về thị trường bất động sản…

Thay mặt Đoàn đại biểu QH tỉnh, Đại tá Nguyễn
Tiến Nam khẳng định, Đoàn đại biểu QH tỉnh sẽ tổng
hợp, phân loại ý kiến và gửi đến các cơ quan chức
năng xem xét, giải quyết theo quy định. Cùng ngày,
Đoàn đại biểu QH tỉnh Nghệ An gồm Ủy viên Thường
trực Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Minh Hiếu; Ủy
viên Ủy ban Pháp luật của QH Trần Nhật Minh đã có
cuộc tiếp xúc cử tri tại 3 xã Lạng Khê, Châu Khê, Cam
Lâm của huyện Con Cuông. MINH NGỌC

Đối tượng luân chuyển
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường

trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa
ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày
28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân
chuyển cán bộ (Quy định 65). Theo
đó, nguyên tắc của công tác luân
chuyển cán bộ là bảo đảm tổng thể,
đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ
quan, tổ chức trong hệ thống chính
trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển
với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và
các nội dung khác trong công tác cán
bộ. Cán bộ luân chuyển phải trong
quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và
triển vọng phát triển. Giải quyết hài
hòa giữa luân chuyển cán bộ để đào
tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ
tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo,
bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài.
Không tăng thêm chức danh để luân
chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt
do Bộ Chính trị quyết định.

Mục đích, yêu cầu đặt ra là nâng
cao hiệu quả thực hiện chủ trương
của Đảng về công tác cán bộ; tạo
điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch
có môi trường để rèn luyện, am hiểu
thực tiễn, phát triển toàn diện; xây
dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm
nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới
công tác luân chuyển cán bộ, bảo
đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan,
công khai, minh bạch, công bằng;
không để xảy ra tiêu cực trong công
tác cán bộ. Kết hợp luân chuyển với
tăng cường cán bộ cho những nơi
khó khăn, khắc phục tình trạng nơi
thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; góp
phần thúc đẩy thực hiện chủ trương
bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp
huyện không là người địa phương và
người đứng đầu không giữ chức vụ
quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Về phạm vi luân chuyển, Bộ
Chính trị quy định, luân chuyển từ
cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới
lên cấp trên, từ địa phương này sang
địa phương khác; giữa các cơ quan,
tổ chức cùng cấp trong hệ thống
chính trị. Đối tượng luân chuyển bao

gồm: Cán bộ được quy hoạch chức
danh lãnh đạo, quản lý các cấp; Cán
bộ được luân chuyển để thực hiện
chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo
chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không
là người địa phương và cán bộ
không giữ chức vụ cấp trưởng quá
hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa
phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí
thư cấp ủy, chủ tịch UBND, Chánh
án TAND, Viện trưởng VKSND và
cấp trưởng các ngành công an, thanh
tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh,
cấp huyện.

Bố trí chức danh khi luân
chuyển, cơ bản thực hiện theo
nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương
đương với chức vụ đang đảm
nhiệm. Trường hợp cần thiết, cấp
có thẩm quyền xem xét, quyết định
bố trí chức vụ cao hơn chức vụ
đang đảm nhiệm đối với cán bộ có
phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả
năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của
chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

Cán bộ luân chuyển phải có lập
trường, tư tưởng chính trị vững vàng,
phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính
trị, năng lực công tác và triển vọng
phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều
kiện theo quy định của chức vụ đảm
nhiệm khi luân chuyển. Bên cạnh đó,
phải có đủ sức khỏe và còn thời gian
công tác ít nhất 10 năm công tác tính
từ thời điểm luân chuyển. Trường
hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền
xem xét, quyết định.

Luân chuyển ít nhất 3 năm,
trừ trường hợp đặc biệt

Cũng theo Quy định 65, cán bộ
luân chuyển phải chấp hành nghiêm
các quy định, quy chế, phân công của
cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và
nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, phát
huy năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Chịu
sự kiểm tra, giám sát, báo cáo định
kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ
quan quản lý. Thời gian luân chuyển
ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường
hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền

xem xét, quyết định.
Cơ quan nơi đi có trách nhiệm

nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo
đức, lối sống, năng lực công tác, uy
tín, tiêu chuẩn chính trị và các vấn đề
khác có liên quan đến cán bộ theo
quy định trước khi báo cáo cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định luân
chuyển cán bộ.  Cơ quan nơi đến có
trách nhiệm nhận xét, đánh giá định
kỳ hằng năm và khi có yêu cầu về
phẩm chất đạo đức, lối sống, năng
lực công tác, uy tín và các vấn đề có
liên quan đến cán bộ luân chuyển và
gửi cơ quan nơi đi, cơ quan tham
mưu về tổ chức - cán bộ để phối hợp,
theo dõi theo quy định.

Bộ Chính trị quy định, việc bố trí
công tác đối với cán bộ sau luân
chuyển phải căn cứ yêu cầu công tác
cán bộ của Đảng, nhiệm vụ chính trị,
tình hình đội ngũ cán bộ của các địa
phương, cơ quan, đơn vị và kết quả
công tác, năng lực, sở trường của cán
bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị của địa phương, cơ quan,
đơn vị và nhận xét, đánh giá cán bộ
của cấp có thẩm quyền. Trường hợp
cán bộ luân chuyển được cấp có thẩm
quyền quyết định tiếp tục bố trí ổn
định công tác ở địa phương, đơn vị
nơi đến thì không còn xem là cán bộ
luân chuyển theo quy định.

Cơ quan nơi đến thực hiện chế
độ, chính sách, bố trí nơi ở, hỗ trợ
đi lại, sinh hoạt phí (nếu có) đối với
cán bộ luân chuyển. Trường hợp
cán bộ luân chuyển đảm nhiệm
chức danh có chế độ, phụ cấp chức
vụ thấp hơn chức danh đảm nhiệm
trước khi luân chuyển thì được bảo
lưu theo quy định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh
đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công
tác luân chuyển cán bộ theo quy
định; đề xuất khen thưởng, biểu
dương đối với những nơi làm tốt và
có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối
với những tổ chức, cá nhân vi phạm.
Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ
Chính trị cũng nêu ra 5 bước thực
hiện quy trình luân chuyển cán bộ.

VÂN THANH

Không tăng thêm chức danh
để luân chuyển cán bộ

l Một Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ của Thành ủy Nha Trang, Khánh Hòa.

Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách
quan, công khai, minh bạch, công bằng; không tăng thêm chức danh để luân chuyển
cán bộ. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển
vọng phát triển. Đây là những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quy định số 65-
QĐ/TW của Bộ Chính trị.
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Còn ý kiến khác nhau
Theo Tổng Thanh tra Chính

phủ Đoàn Hồng Phong, sau
hơn 10 năm triển khai thực
hiện, Luật Thanh tra năm 2010
đã tạo hành lang pháp lý quan
trọng trong việc hoàn thiện tổ
chức và nâng cao chất lượng
hoạt động thanh tra. Tuy nhiên,
Luật Thanh tra năm 2010 còn
chưa cụ thể hóa quan điểm đổi
mới của Đảng trong hơn 10
năm qua và Hiến pháp năm
2013. Mặt khác, Luật Thanh tra
năm 2010 đã bộc lộ những hạn
chế, khó khăn, vướng mắc, làm
giảm hiệu quả, hiệu lực của
hoạt động thanh tra, chưa đáp
ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ
của tình hình mới.

Bởi vậy, việc sửa đổi Luật
Thanh tra 2010 là cần thiết
nhằm thể chế hóa quan điểm
của Đảng, Hiến pháp năm 2013
về công tác thanh tra, trên tinh
thần đẩy mạnh phân cấp, phân
quyền trong tổ chức và hoạt
động thanh tra, khắc phục
những tồn tại, hạn chế, nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
công tác quản lý Nhà nước, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội
và phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực. Dự luật sẽ được trình
Quốc hội (QH) xem xét, cho ý
kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3,
khai mạc tháng 5/2022.

Về hệ thống cơ quan thanh
tra, Tổng Thanh tra Chính phủ
Đoàn Hồng Phong cho hay, dự
thảo Luật giữ nguyên các cơ
quan thanh tra theo cấp hành
chính gồm Thanh tra Chính
phủ, thanh tra tỉnh, thanh tra
huyện. Theo ngành, lĩnh vực,
ngoài thanh tra bộ, còn có thanh
tra tổng cục, cục thuộc bộ và
thanh tra sở. Thẩm tra về vấn đề
này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp
luật của QH Hoàng Thanh
Tùng cho biết, chỉ thiểu số
thành viên Thường trực Ủy ban
Pháp luật nhất trí giữ nguyên ba
cấp thanh tra hành chính gồm
Chính phủ, tỉnh và huyện. Ý
kiến tán thành với dự thảo Luật
tiếp tục duy trì thanh tra huyện
như hiện nay vì cho rằng tổ
chức thanh tra hành chính ở cấp
huyện đã có quá trình hình
thành và phát triển ổn định lâu
dài, cơ bản đến nay vẫn phù
hợp. Việc duy trì, củng cố cơ
quan thanh tra hành chính ở cấp
huyện để tham mưu, giúp
UBND cấp huyện về công tác
thanh tra, phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo là
cần thiết; bảo đảm tuân thủ chặt
chẽ nguyên lý “ở đâu có quản
lý thì ở đó có thanh tra”.

Việc giữ mô hình thanh tra
huyện còn để bảo đảm phù hợp
và thực hiện có hiệu quả quy
định của Luật Tổ chức chính
quyền địa phương, Luật Khiếu
nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng,

chống tham nhũng, vì các luật
này đều giao nhiệm vụ, quyền
hạn nhất định cho thanh tra
huyện. Những vấn đề bất cập
trong tổ chức và hoạt động của
thanh tra huyện hiện không
phải do thiết chế này không còn
phù hợp mà cần được quan tâm
giải quyết, bảo đảm đủ điều
kiện, năng lực để hoàn thành
các nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, đa số ý kiến đề
nghị không tổ chức cơ quan
thanh tra cấp huyện do ở cấp
huyện không có nhiều nhu cầu
thanh tra, biên chế rất ít nên
không phát huy được hiệu quả.
Không những thế, bỏ thanh tra
huyện cũng giảm đầu mối cơ
quan chuyên trách thuộc UBND
huyện với khoảng 713 cơ quan,
phù hợp với chủ trương về tinh
gọn tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế; khắc phục tình trạng
“dàn đều” về biên chế của các
cơ quan thanh tra cấp huyện, bổ
sung nguồn nhân lực để nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của thanh tra cấp tỉnh.
Hướng ý kiến này cũng cho
rằng, việc bỏ thanh tra huyện
vẫn bảo đảm nguyên lý “ở đâu
có quản lý thì ở đó có thanh tra”
vì khi không tổ chức cơ quan
thanh tra cấp huyện thì chức
năng, nhiệm vụ thanh tra của cơ
quan này sẽ được chuyển cho
thanh tra tỉnh. Đồng thời, quản
lý tập trung lực lượng thanh tra
ở địa phương, thuận lợi cho việc
đào tạo nâng cao trình độ nghiệp
vụ, chuẩn hóa các chức danh
nghề nghiệp.

Sẽ “đụng” nhiều luật
Nhiều ý kiến trong Ủy ban

Thường vụ QH lại bày tỏ băn
khoăn về đề xuất bỏ thanh tra
huyện: “Thanh tra không chỉ
làm thanh tra, thanh tra còn
giúp UBND huyện làm khiếu
nại, tố cáo; thanh tra còn giúp
UBND huyện làm phòng,
chống tham nhũng và còn các
luật khác quy định nữa, bây giờ
bỏ thanh tra huyện thì ai giúp
huyện làm những việc đó,
muốn bỏ là phải có cơ sở lý
luận”, Phó Chủ tịch QH
Nguyễn Khắc Định nêu.

Theo ông Nguyễn Khắc
Định, hiện nay, có nhiều địa
phương cấp huyện rất rộng như
TP Thủ Đức (thành phố cấp
huyện), gồm 3 quận nhập lại
với dân số hàng triệu người, rất
nhiều việc; hay TP Hạ Long
vừa rồi nhập thêm huyện
Hoành Bồ, hay Cao Bằng sáp
nhập 3 huyện làm một… mà
giờ không có thanh tra thì sẽ
thế nào? “Chức năng thanh tra
của huyện mà để tỉnh làm thì sẽ
đụng đến bao nhiêu luật và sửa
luật khác thế nào?”, ông Định
nêu vấn đề. Còn Phó Chủ tịch
QH Trần Quang Phương khẳng
định, thanh tra cấp huyện là
cấp không thể thiếu. Hệ thống
thanh tra ở Việt Nam “đang
như hình nón ngược, tức là ở
trên thì nhiều, ở dưới thì quá
ít”. Trong khi đó, thanh tra ở
cấp huyện biên chế rất ít nhưng
việc thì nhiều. Vì vậy, ông đề
nghị nhất thiết phải tổ chức ba
cấp và nâng cao năng lực cho
cấp huyện…

Về nội dung trên, Chủ tịch
QH Vương Đình Huệ cho rằng
việc giữ hay bỏ thanh tra huyện
có liên quan đến Chiến lược
phát triển ngành Thanh tra đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030, trong đó có nêu vấn đề 2
cấp thanh tra. “Tôi nghĩ vấn đề
này tiếp tục nêu để QH thảo
luận, chưa nên chốt chặt chỗ
nào. Quan trọng là lập luận tại
sao lại là 3 cấp, tại sao là 2 cấp,
cũng không nề hà lắm về Chiến
lược đã ban hành, vì Chiến lược
cũng là văn bản mang tính định
hướng, quan trọng làm sao phải
thuyết phục được chuyện này”,
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ
nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch QH
đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp
tục rà soát, hoàn thiện dự thảo
Luật Thanh tra (sửa đổi) để sau
khi ban hành Luật có điều kiện
xây dựng ngành Thanh tra thực
sự trong sạch vững mạnh, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả của công
tác thanh tra, góp phần quan
trọng nâng cao năng lực quản trị
nhà nước, quản lý xã hội. 

THỤC QUYÊN 

ĐỀ XUẤT BỎ THANH TRA CẤP HUYỆN:

Còn nhiều băn khoăn
Trước đề xuất bỏ thanh tra huyện, nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn, thậm
chí e ngại sẽ có khoảng vắng giữa cấp xã, phường và thanh tra tỉnh.

lCán bộ thanh tra họp nghiệp vụ. (Ảnh minh họa)

Xử lý nghiêm các trường hợp
trục lợi thông qua thu hồi đất
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc
hội Bùi Văn Cường vừa có Văn bản số 937/TB-
TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội (UBTVQH) về Báo cáo công tác dân
nguyện tháng 3 của QH.

Theo đó, UBTVQH cơ bản nhất trí với Báo cáo công tác dân
nguyện tháng 3/2022 của QH. Nội dung Báo cáo tiếp tục đảm bảo
chất lượng, nêu rõ được những vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân
dân quan tâm; kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền
đối với kiến nghị cử tri gửi đến trước, sau Kỳ họp thứ 2 và gửi đến
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của QH khóa XV…

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, UBTVQH đề nghị
Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến của UBTVQH để bổ sung, hoàn
thiện Báo cáo; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền
trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri; tham mưu triển khai các hoạt động
của Đoàn giám sát chuyên đề theo đúng Kế hoạch và chỉ đạo của
Lãnh đạo QH. Các đoàn đại biểu QH cần tiếp tục đổi mới, linh hoạt
hơn về phương thức tiếp xúc, thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri và
nhân dân tại địa phương để định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo
UBTVQH; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp
công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, nổi cộm, bức xúc, kéo dài
ở địa phương.

UBTVQH giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục giám sát việc
triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của QH về đổi
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó có
các nội dung liên quan đến môn học Lịch sử ở cấp trung học phổ
thông. UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan
tâm, chỉ đạo UBND các tỉnh, TP xử lý nghiêm minh các trường hợp
trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư, nhất là các
địa phương đang triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc -
Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025;

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo UBND các tỉnh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Định, Nghệ
An, Đắk Nông, Quảng Nam, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Ninh
Bình, Hà Tĩnh xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp giải
quyết đối với 13 vụ việc khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức
tạp về an ninh trật tự được nêu tại mục II Báo cáo số 187/BC-BDN
ngày 22/4/2022 của Ban Dân nguyện về công tác dân nguyện tháng
3/2022 của QH. Các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện
chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; có giải pháp tạo việc làm,
nâng cao thu nhập cho người lao động để hạn chế tình trạng thanh
toán bảo hiểm xã hội một lần. 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có giải pháp
chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi
thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu
doanh nghiệp, thị trường bất động sản; có giải pháp ổn định giá các
mặt hàng tiêu dùng và thức ăn chăn nuôi; rà soát, có giải pháp xử lý
dứt điểm đối với dự án đã được giao nhưng không triển khai hoặc
chậm triển khai; có giải pháp bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường
hợp phá rừng, san ủi với quy mô lớn nhằm tự ý chuyển đổi mục đích
sử dụng đất rừng thành đất ở, đất sản xuất kinh doanh dịch vụ; xử lý
nghiêm loại tội phạm giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... để
lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); nâng cao năng lực
dự báo thời tiết để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài
sản như trong đợt mưa lũ trái mùa bất thường kéo dài xảy ra tại các
tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua.

Thanh tra Chính phủ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kiến
nghị giám sát của UBTVQH về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư
và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến
QH năm 2021 và Nghị quyết số 42/2021/QH15 của QH tại Kỳ họp
thứ 2, QH khóa XV về nội dung tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo để báo cáo UBTVQH. BẢO AN  

lẢnh minh họa.



Số 126 (8.570) Thứ Sáu 6/5/2022                                                            5XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn Tư PHÁP

bannoichinhplvn2020@gmail.com

Ngày 5/5, Đoàn công
tác Bộ Tư pháp do đồng
chí Thứ trưởng Đặng
Hoàng Oanh làm Trưởng
đoàn có buổi làm việc
với lãnh đạo Sở Tư pháp
Phú Yên về tình hình
công tác Tư pháp từ
năm 2021 đến nay.
Tham dự buổi làm việc
có đồng chí Đào Mỹ -
Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Nhiều lĩnh vực công tác
đạt kết quả tích cực

Báo cáo của Sở Tư pháp cho
biết, thời gian qua, Sở đã tập
trung tham mưu UBND tỉnh ban
hành các văn bản chỉ đạo, triển
khai thực hiện công tác xây dựng,
hoàn thiện hệ thống pháp luật,
đảm bảo nâng cao chất lượng xây
dựng văn bản vi phạm pháp luật
và tăng cường hiệu quả thi hành
pháp luật trên địa bàn tỉnh. Năm
2021, toàn tỉnh đã tổ chức gần
1.800 hội nghị tuyên truyền, tổ
chức 10 cuộc thi tìm hiểu pháp
luật, cấp phát hơn 320.000 tài
liệu... Tổ chức hòa giải thành hơn
860 vụ việc, đạt tỷ lệ 70%; thực
hiện công chứng hơn 29.500 việc;
kịp thời giải quyết thủ tục hành
chính trong các lĩnh vực đấu giá

tài sản đúng quy trình, thủ tục,
đảm bảo đáp ứng nhu cầu của
người dân...

Về kết quả thưc hiện Quyết
định số 06/QĐ-TTg ngày
6/1/2022 của Thủ tướng Chính
phủ, sau khi có hướng dẫn của
Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã thực
hiện thu thập, phân loại sổ hộ
tịch gốc dùng để số hóa dữ liệu
hộ tịch. Đến nay, Sở đã thực hiện
số hóa toàn bộ 2.862 dữ liệu hộ
tịch hiện đang lưu trữ tại đơn vị,
góp phần khắc phục tình trạng
lưu trữ cồng kềnh, giải quyết
được vấn đề thất lạc thông tin có
thể xảy ra khi được lưu trữ thủ
công như trước đây.

Phát biểu tại buổi làm việc,
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh
nhìn nhận, trong bối cảnh còn
nhiều khó khăn, nhất là ảnh
hưởng của dịch bệnh COVID-19
kéo dài, Sở Tư pháp Phú Yên đã
bám sát Chương trình công tác
của Bộ, ngành; Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của địa
phương, kịp thời tham mưu, ban
hành Chương trình, Kế hoạch
công tác và triển khai thực hiện
các nhiệm vụ của Bộ và tỉnh giao,
nhiều lĩnh vực công tác đạt kết
quả tích cực, tạo sự chuyển biến
so với năm trước. 

Thứ trưởng cũng đề nghị Sở
Tư pháp tỉnh Phú Yên tiếp tục

bám sát và kịp thời thể chế hóa
đầy đủ các chủ trương lớn của
Đảng, của Chính phủ và các định
hướng trong Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh phù hợp với điều
kiện, tình hình kinh tế - xã hội
của tỉnh. 

Phát huy hơn nữa vai trò trong
việc tham mưu cho chính quyền
địa phương trong việc nâng cao
chất lượng công tác xây dựng,
hoàn thiện hệ thống pháp luật và
tăng cường hiệu quả thi hành
pháp luật, kịp thời giải quyết
những vướng mắc trong quá trình
thực thi thể chế để tạo cơ chế,
động lực cho sự phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh, cụ thể:

Nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nước trong các lĩnh vực bổ
trợ tư pháp, hành chính tư pháp
phục vụ ngày càng tốt hơn nhu
cầu của xã hội, người dân và
doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước
trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng
thực, lý lịch tư pháp. Chủ động
hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc từ cơ sở
trong quá trình đăng ký hộ tịch.
Thực hiện tốt Đề án cấp Phiếu lý
lịch tư pháp qua dịch vụ bưu
chính. Chú trọng phối hợp trợ
giúp pháp lý trong hoạt động với
các cơ quan tố tụng tại địa

phương, chủ động phối hợp các
cơ quan liên quan bảo đảm cơ sở
vật chất, thiết bị kỹ thuật và nhân
lực tham gia phiên tòa trực tuyến
theo Nghị quyết số
33/2021/QH15 về tổ chức phiên
tòa trực tuyến. 

Tổ chức thực hiện tốt các
nhiệm vụ của ngành Tư pháp
được giao tại Quyết định số
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022
phê duyệt Đề án phát triển ứng
dụng dữ liệu về dân cư, định
danh và xác thực điện tử phục vụ
việc chuyển đổi số quốc gia giai
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến
năm 2030.

Cùng đó, Sở Tư pháp cần tích
cực tham mưu cho tỉnh quan tâm
kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ
tư pháp, pháp chế; tăng cường
biên chế cho Sở, Phòng Tư pháp
và tư pháp hộ tịch cấp xã, đáp ứng
được yêu cầu công việc. Chú
trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ của đội ngũ cán bộ Phòng Tư
pháp và công chức tư pháp - hộ
tịch cấp xã (tham mưu UBND chỉ
đạo các cấp chính quyền chỉ bố trí
cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn
làm công tác tư pháp, hộ tịch).

Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp
kiến nghị với đoàn công tác một
số vấn đề liên quan đến công tác
giám định tư pháp, lý lịch tư
pháp, công tác luật sư, đấu giá tài
sản, công chứng, quản lý xử lý vi
phạm hành chính, trợ giúp pháp
lý... để sớm khắc phục các tồn tại,
hạn chế, triển khai thực hiện có
hiệu quả nhiệm vụ tư pháp trong
thời gian tới.

THADS: Kịp thời đề ra các
giải pháp phù hợp với tình
hình mới

Cũng trong ngày 5/5, Thứ
trưởng Đặng Hoàng Oanh đã
thăm và làm việc với Cục Thi
hành án dân sự (THADS) tỉnh
Phú Yên. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng
Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao
những thành tựu mà Cục THADS
tỉnh Phú Yên đạt được. Những
năm vừa qua, trong bối cảnh còn
nhiều khó khăn, thách thức, nhất
là dịch bệnh COVID-19 đã tác
động lớn đến tình hình phát triển
kinh tế - xã hội nói chung và việc

triển khai công tác của các ngành,
các cấp nói riêng, các cơ quan
THADS đã nỗ lực triển khai thực
hiện hoàn thành các nhiệm vụ
công tác được giao. Kết quả, Cục
THADS trong toàn hệ thống cơ
bản năm sau cao hơn năm trước;
công tác thu hồi tài sản trong các
vụ án tham nhũng, kinh tế được
tập trung thi hành quyết liệt, đạt
nhiều kết quả tích cực; nhiều vụ
việc phức tạp, kéo dài cơ bản đã
được giải quyết; cơ sở vật chất,
trang thiết bị làm việc ngày càng
được đầu tư khang trang. 

Theo báo cáo trong 06 tháng
đầu năm 2022, Cục THADS tỉnh
Phú Yên đã tập trung triển khai
đồng bộ, chủ động, kịp thời ngay
từ những ngày đầu năm công tác,
kết quả THADS toàn tỉnh đạt
khá cao; đã thi hành xong 2.529
việc (đạt tỷ lệ 65.62%) tương
ứng với 254.870.124 nghìn
đồng; đạt tỷ lệ 48.56% (tăng
43.7% so với cùng kỳ năm
2021). Công tác chỉ đạo, điều
hành từng bước được đổi mới;
những thiếu sót, vi phạm, tồn tại,
hạn chế trong các mặt công tác
THADS đang được tập trung
chấn chỉnh, khắc phục; công tác
tổ chức cán bộ tiếp tục được
quan tâm, củng cố, kiện toàn.

Thứ trưởng Đặng Hoàng
Oanh đề nghị trong bối cảnh cả
nước đã chuyển qua trạng thái
“bình thường mới”, các cơ quan
THADS tỉnh Phú Yên cần nhận
thức đầy đủ, sâu sắc những yêu
cầu, nhiệm vụ của của công tác
THADS hiện nay, kịp thời đề ra
các giải pháp phù hợp với tình
hình thực tiễn của địa phương, tập
trung thực hiện hiệu quả một số
nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Ông Đặng Quang Anh – Cục
trưởng Cục THADS tỉnh Phú
Yên tiếp thu các ý kiến của Thứ
trưởng và cảm ơn các cấp lãnh
đạo ở Trung ương và địa phương
đã quan tâm chỉ đạo và các cơ
quan THADS tỉnh Phú Yên sẽ
tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt
các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
năm 2022, góp phần hoàn thành
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương. 

MINH HẰNG – 
THIÊN THANH

Luật Xử lý vi phạm hành
chính số 15/2012/QH13 được
Quốc hội thông qua ngày
20/6/2012 được sửa đổi, bổ sung
một số điều bởi Luật số
67/2020/QH14 ngày 23/11/2020
và có hiệu lực kể từ ngày
01/01/2022 đã đánh dấu một
bước phát triển mới trong việc
xây dựng và hoàn thiện pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính nói
riêng, hệ thống pháp luật Việt
Nam nói chung, đồng thời khẳng
định một bước phát triển mới về
cơ chế pháp lý bảo vệ và bảo
đảm quyền con người, quyền
công dân, duy trì tốt trật tự, kỷ
cương trong quản lý hành chính
nhà nước ở nước ta.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng
Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh,
mục đích tổ chức Hội nghị tập
huấn nhằm trang bị cho đội ngũ
công chức làm công tác xử lý vi

phạm hành chính tại các địa
phương những kiến thức cơ bản,
cập nhật về nhiệm vụ quản lý
công tác thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính. Nội dung
chương trình tập huấn tập trung
cung cấp, trang bị những kiến
thức chuyên sâu, mới nhất về
những nội dung cơ bản, những
điểm mới của Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xử lý
vi phạm hành chính năm 2014,

các kỹ năng để triển khai các
nhiệm vụ cụ thể của công tác
quản lý thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính.  

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Phú Yên nhìn nhận
Phú Yên đã và đang không
ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả
quản lý của các cơ quan quản lý
hành chính nhà nước, tuy nhiên,
trong quá trình thực hiện vẫn còn
tình trạng vi phạm pháp luật

hành chính, các hành vi vi phạm
diễn ra tinh vi hơn, xuất hiện ở
nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó,
đặt ra yêu cầu cần phải có những
biện pháp hữu hiệu, trong đó xử
lý vi phạm hành chính là công cụ
quan trọng ngừa, ngăn chặn, xử
lý hành vi vi phạm hành chính,
giúp duy trì trật tự, kỷ cương
hành chính.

Nhận thức rõ tầm quan trọng
này, trong những năm qua,

UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ
đạo triển khai thi hành nghiêm
các quy định của pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính. Trong đó,
tập trung chỉ đạo tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính thông qua các hình thức đa
dạng, phù hợp; chỉ đạo củng cố,
kiện toàn tổ chức. 

“Việc Bộ Tư pháp mở cuộc tập
huấn là việc để các đồng chí áp
dụng chặt chẽ hơn các quy định về
Luật Xử lý vi phạm hành chính,
bộ máy và biên chế, đảm bảo cơ
sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ
xử lý vi phạm hành chính và theo
dõi thi hành pháp luật. Đồng thời,
tăng cường hoạt động thanh tra,
kiểm tra, giám sát việc thi hành
pháp luật theo ngành, lĩnh vực
quản lý”, đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh nhấn mạnh. 

HẰNG - THANH

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

TƯ PHÁP PHÚ YÊN:

Phát huy hơn nữa vai trò
trong công tác tham mưu

lThứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Sở Tư pháp Phú Yên.

Sáng ngày 5/5, tại TP Tuy Hòa, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên
sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tham
dự Hội nghị có bà Đặng Hoàng Oanh — Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Đào Mỹ -
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Hà Công Khánh — Giám đốc Sở Tư pháp
tỉnh Phú Yên và đại diện các đơn vị liên quan các tỉnh Bình Định, Phú Yên,
Khánh Hòa, Ninh Thuận. 
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Cục Thi hành án dân
sự (THADS) TP Hồ Chí
Minh vừa tổ chức Hội
nghị sơ kết công tác
THADS, theo dõi thi
hành án hành chính 6
tháng đầu năm 2022.
Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục THADS Trần
Thị Phương Hoa tới dự
và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía
Bộ Tư pháp còn có ông
Nguyễn Thanh Bình, Cục
trưởng Cục Công tác phía
Nam. Về phía Cục THADS
thành phố có Quyền Cục
trưởng Nguyễn Văn Hòa, Phó
Cục trưởng Phạm Huy Hoàng;
Các đồng chí lãnh đạo các
Phòng chuyên môn, chấp hành
viên Phòng Nghiệp vụ 1,
Phòng Nghiệp vụ 2  thuộc Cục;
Lãnh đạo Chi cục, Kế  toán
trưởng và một số chấp hành
viên các Chi cục THADS quận,
huyện, TP Thủ Đức và cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong
công tác THADS 6 tháng đầu
năm 2022 cùng tham dự.

Thể hiện vai trò đầu tàu
của hệ thống

Năm 2021, trong bối cảnh
hết sức khó khăn, khi đại dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp
nhưng các cơ quan THADS
trên địa bàn TP HCM đã có
những nỗ lực, cố gắng để thực
hiện nhiệm vụ được giao. Bám
sát các quy định của pháp luật,
hướng dẫn chỉ đạo của các cấp,
ngành từ Trung ương đến địa
phương, thi hành án TP HCM
đã đoàn kết, nỗ lực và quyết
tâm hoàn thành nhiệm vụ được
giao năm 2022, thể hiện vai trò
đầu tàu của ngành THADS cả
nước. Kết quả đạt được của toàn
hệ thống cơ quan THADS trên
địa bàn TP HCM góp phần quan
trọng vào kết quả đạt được của

toàn hệ thống THADS.
Theo báo cáo, 6 tháng đầu

năm 2022 (tính theo năm thi
đua), các cơ quan THADS đã
tập trung tổ chức thi hành xong
17.179 việc tương ứng trên 15
nghìn tỷ đồng (chiếm gần ½
tổng số thi hành xong của toàn
hệ thống THADS cả nước). Thi
hành xong hơn 574 tỷ đồng các
vụ việc liên quan đến thu hồi nợ
của các tổ chức tín dụng. Công
tác thu hồi tài sản trong các vụ
án tham nhũng, kinh tế, nhất là
các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực
theo dõi được tập trung chỉ đạo,
thực hiện sát sao, quyết liệt, tiếp
tục đạt kết quả tích cực với trên
8.000 tỷ đồng được thu hồi.

Trong thời gian qua, bên
cạnh những khó khăn do tình
hình dịch bệnh COVID-19 diễn
biến phức tạp thì Cục THADS
cũng phải đối mặt với rất nhiều
tồn tại, hạn chế, khó khăn. Tuy
nhiên, thực tế cho thấy hiện nay
Cục THADS đã từng bước
khắc phục khó khăn, ổn định
tình hình và triển khai có hiệu
quả trên tất cả các mặt công tác
và đã được Ban Cán sự Đảng,
lãnh đạo Bộ Tư pháp ghi nhận.

Bước chuyển rõ rệt trong
công tác chỉ đạo 
điều hành

Phát biểu chỉ đạo tại Hội
nghị, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục THADS Trần Thị
Phương Hoa biểu dương hệ
thống THADS TP HCM đã có
bước chuyển rõ rệt trong mọi
lĩnh vực của công tác THADS,
đặc biệt là công tác chỉ đạo,
điều hành, việc chấp hành kỷ
luật, kỷ cương hành chính được
thực hiện nghiêm túc; Công tác
phối hợp có chuyển biến rõ nét,
nhất là đối với các sở, ban,
ngành của thành phố.

Bên cạnh đó, Phó Tổng
cục trưởng cũng lưu ý một số
vấn đề, yêu cầu Lãnh đạo Cục
THADS thành phố quán triệt
tới toàn thể lãnh đạo chủ chốt
một số nội dung: đẩy nhanh
tiến tộ tăng tỷ lệ thi hành về
việc, hiện đang thấp hơn so
với toàn quốc; tập trung mọi
nguồn lực để hoàn thành 02
chỉ tiêu nhiệm vụ được giao;
giải quyết hồ sơ án phí, các vụ
việc hình sự, phối hợp với trại
giam; tập trung nguồn lực tổ
chức có hiệu quả án tín dụng
ngân hàng, án phá sản… hạn

chế đến mức tối thiểu những
vi phạm xảy ra, giám sát hoạt
động công tác thẩm định giá,
bán đấu giá…

Phó Tổng cục trưởng cũng
yên cầu Thủ trưởng các đơn vị
phải quán triệt đầy đủ các nghị
quyết, văn bản của cấp trên,
thực hiện nghiêm công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, thực hiện nghiêm công
tác phòng chống tham nhũng.
Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố
trí cán bộ, phân công công việc
phù hợp để hoàn thành nhiệm
vụ, bám sát vào hướng dẫn, chỉ
đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp,
Tổng cục THADS để triển khai
thực hiện đúng tiến độ về công
tác đầu tư xây dựng cơ bản.
Tranh thủ chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo Thi hành án và các đơn vị
tại địa phương để thực hiện
nhiệm vụ.

Nhân dịp này Cục THADS
thành phố cũng tổ chức trao
tặng các danh hiệu thi đua và
hình thức khen thưởng đối với
các cá nhân và tập thể đã có
thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ năm 2021: 04
Cờ thi đua Ngành; 08 tập thể
Lao động xuất sắc, 03 Bằng
khen của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp, 01 Chiến sỹ thi đua
ngành; 14 Bằng khen của Bộ
trưởng cho các cá nhân.

Cũng tại Hội nghị sơ kết,
thừa ủy quyền của lãnh đạo
Tổng cục THADS, Quyền Cục
trưởng Nguyễn Văn Hòa trao
Quyết định bổ nhiệm Chi cục
trưởng đối với bà Vũ Thị Ơn,
Chấp hành viên Trung cấp, Phó
Chi cục trưởng Chi cục
THADS quận 11, TP HCM giữ
chức vụ Chi cục trưởng Chi cục
THADS quận 11, TP HCM
theo Quyết định số 289/QĐ-
TCTHADS ngày 28/4/2022
của Tổng cục THADS. Thời
hạn giữ chức vụ là 05 năm kể
từ ngày 01/5/2022. 

CẨM TÚ

Nhiều hoạt động
hướng tới kỷ niệm
76 năm Ngày 
truyền thống 
Thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế
hoạch tổ chức các hoạt động

hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày
truyền thống THADS (19/7/1946 –
19/7/2022).

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo
dục về lịch sử truyền thống của hệ
thống THADS và những đóng góp
của công tác THADS đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong 76 năm qua. Khơi dậy niềm tự
hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính
chủ động, sáng tạo của đội ngũ công
chức, người lao động trong toàn hệ
thống; tạo không khí thi đua sôi nổi,
thiết thực, góp phần hoàn thành xuất
sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch yêu cầu bảo đảm tiết
kiệm, thực chất, gắn hoạt động kỷ
niệm với các hoạt động chuyên môn,
tránh phô trương, hình thức, không
làm ảnh hưởng đến hoạt động chung
của cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức
phong phú, phù hợp với tính chất,
điều kiện công tác của từng cơ quan,
đơn vị, động viên được sự nhiệt tình,
hưởng ứng tham gia của đông đảo
công chức, viên chức, người lao động
trong toàn hệ thống.

Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp yêu
cầu Tổng cục THADS, Cục THADS
địa phương phát động thi đua lập
thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm
Ngày truyền thống THADS. Đồng
thời, Bộ Tư pháp yêu cầu Tổng cục
THADS, Cục THADS địa phương,
Chi cục THADS tập trung thực hiện
các nội dung như: Tổ chức dâng
hương Khu di tích Bộ Tư pháp; tổ
chức các hoạt động văn nghệ, thể dục,
thể thao; chỉnh trang trụ sở cơ quan
Tổng cục và các cơ quan THADS địa
phương; tổ chức thăm hỏi các đồng
chí nguyên Lãnh đạo Bộ phụ trách,
lãnh đạo công tác THADS qua các
thời kỳ, gia đình cán bộ, công chức
trong hệ thống có công với cách
mạng, gia đình chính sách, gia đình
khó khăn, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
do các đơn vị nhận phụng dưỡng; tổ
chức buổi họp mặt truyền thống nhân
kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống
THADS tại mỗi cơ quan, đơn vị. 

AN HẠ 

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày
31/3/2022, các cơ quan

THADS Ninh Bình đã giải quyết
xong 1.495 việc (giảm 106 việc,
bằng 6,6% so với cùng kỳ năm
2021) đạt tỷ lệ 54,01%, tăng
1,79% về tỷ lệ; Trong số có điều
kiện thi hành đã giải quyết xong
59.450.725.000 đồng. Trong kỳ
các cơ quan THADS trong tỉnh
đã ra quyết định áp dụng biện
pháp cưỡng chế, kê biên xử lý tài
sản thi hành án đối với 17 vụ việc,
đã tổ chức xong 07 việc, trong đó
01 vụ việc đã tự nguyện trước khi
cưỡng chế. Các vụ việc tổ chức

kê biên, cưỡng chế đều tuân thủ
đúng trình tự, thủ tục pháp luật
quy định, đảm bảo an ninh, chính
trị, trật tự an toàn xã hội tại địa
phương, có tính giáo dục, răn đe
trong xã hội, tạo được sự đồng
thuận, ủng hộ của nhân dân trong
tổ chức cưỡng chế.

Cục THADS tỉnh đã tổ chức
kiểm tra chuyên đề đối với Chi
cục THADS thành phố Ninh
Bình, Chi cục THADS huyện
Yên Khánh, 02 đơn vị có tỷ lệ thi
hành thấp nhất trong tỉnh. Kết
thúc kiểm tra đã ban hành kết
luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế

của tập thể lãnh đạo, chấp hành
viên và công chức khác trong đơn
vị, qua đó đề ra định hướng, một
số giải pháp khắc phục giúp đơn
vị đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả
trong thực hiện chỉ tiêu thi hành
án. Đồng thời, thông báo cho toàn
ngành rút kinh nghiệm chung.

Các cơ quan THADS trong
tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ
quan Công an cùng cấp trong việc
tiếp nhận vật chứng; phối hợp với
các trại giam, trại tạm giam
hướng dẫn trình tự, thủ tục thu,
nộp, quản lý tiền, giấy tờ của
người phải THADS trả tiền, giấy
tờ cho người được THADS là
phạm nhân, xác minh điều kiện
thi hành án của người phải thi
hành án tại trại giam, trại tạm
giam theo đúng quy định Thông

tư liên tịch số
07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC
ngày 06/02/2013 của Bộ Tư
pháp, Bộ Công an, Bộ Tài
chính. Trong kỳ toàn ngành đã
phối hợp với Trại tạm giam
Công an tỉnh và các Trại giam
thuộc Bộ Công an giao các văn
bản, quyết định thi hành án cho
người phải thi hành án đang
phải chấp hành hình phạt tại
Trại giam. Công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật
THADS tiếp tục được Cục
THADS tỉnh và các Chi cục
THADS trực thuộc quan tâm
thực hiện dưới nhiều hình thức.

Thời gian tới, Cục THADS
Ninh Bình xác định, một trong
các giải pháp là Lãnh đạo Cục,
Chi cục trưởng Chi cục THADS

thuộc Cục thường xuyên kiểm
soát nắm bắt tiến độ giải quyết án
của các chấp hành viên, đặc biệt
là những vụ việc có giá trị thi
hành lớn, phức tạp, có nhiều khó
khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ
đạo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết;
tổ chức thi hành những vụ việc có
điều kiện thi hành; động viên
khen thưởng đối với chấp hành
viên giải quyết nhanh, hiệu quả
đối với các vụ việc phức tạp có
giá trị thi hành lớn, ảnh hưởng
đến tình hình an ninh chính trị tại
địa phương, đồng thời xử lý
nghiêm đối với những chấp hành
viên còn chậm trễ trong giải quyết
án hoặc vi phạm trình tự, thủ tục
thi hành án, nhất là trong khâu kê
biên, thẩm định giá, bán đấu giá
tài sản. P.V 

NINH BÌNH:
Tăng cường kiểm soát tiến độ 
giải quyết án của chấp hành viên

TP HỒ CHÍ MINH:

Thu hồi hơn 8.000 tỉ đồng 
án kinh tế, tham nhũng

lPhó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa và Cục trưởng

Cục Công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua

ngành Tư pháp cho Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa.
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

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

Đây là góp ý của Bộ Y tế trong
phương án tổ chức thi tốt nghiệp
THPT năm 2022 cho các học sinh
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất: Thí sinh
là F1 được tham dự kỳ thi cùng với
các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19. Thí sinh thuộc
diện ca bệnh nghi ngờ được tham
dự kỳ thi nhưng bố trí tại các phòng
riêng đáp ứng yêu cầu về phòng,
chống dịch.

Thí sinh là F0 nếu đang được
theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y
tế trong thời gian diễn ra kỳ thi,
không thể tham gia dự, sẽ được đặc
cách công nhận tốt nghiệp THPT.
Nếu có nguyện vọng dự thi tốt
nghiệp THPT sẽ được tổ chức thi
vào đợt khác.

Còn đối với F0 đang được theo
dõi, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
trong thời gian diễn ra kỳ thi sẽ
được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.
Nếu có nguyện vọng dự thi, phải có
đơn xin dự thi của thí sinh và ký
xác nhận đồng ý của phụ huynh
hoặc người giám hộ. Trong đó, thí
sinh cam kết thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19. Hội đồng thi tổ chức
cho thí sinh thuộc diện F0 nêu trên
thi tại các phòng riêng đáp ứng yêu
cầu về phòng, chống dịch.

Các trường hợp trên phải thực

hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 khi đến thi tại
điểm thi và trong quá trình di chuyển
từ nơi ở đến nơi dự thi và ngược lại
như đeo khẩu trang, thường xuyên
rửa tay với xà phòng, nước sạch/dung
dịch sát khuẩn tay nhanh, hạn chế
tiếp xúc gần với người khác nếu có
thể (chỉ được phép bỏ khẩu trang
trong khi làm bài thi, khi phát biểu
phải đeo khẩu trang). 

Tại các phòng thi dành cho thí
sinh F0 và ca bệnh nghi ngờ, Bộ Y tế
đề xuất, cán bộ làm thủ tục thi, coi thi
phải thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng hộ cá nhân và thường xuyên
rửa tay với xà phòng và nước sạch
hoặc dung dịch sát khuẩn. Tùy theo
tình hình thực tế, bố trí cán bộ coi thi,
cán bộ giám sát cố định cho tất cả các
buổi thi nếu có thể.

Cũng theo Bộ Y tế, cần bố trí
kíp trực y tế tại các địa điểm thi để
kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các
tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, tổ chức dọc phách,

chấm thi riêng cho các bài thi của
thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi
ngờ, ca bệnh xác định. Các cán bộ
tham gia dọc phách, chấm các bài
thi của các thí sinh thuộc diện ca
bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định
phải sử dụng phương tiện phòng hộ
cá nhân và thải bỏ đúng quy định,
thường xuyên rửa tay với xà phòng
và nước sạch hoặc dung dịch sát
khuẩn tay nhanh.

Về công tác vệ sinh môi trường
tại các điểm thi, Bộ Y tế cho rằng
cần triển khai các hoạt động vệ sinh
trường, lớp, phòng thi ngay sau khi
kết thúc kỳ thi. Riêng đối với các
phòng thi của các thí sinh thuộc
diện ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác
định phải được tổ chức vệ sinh khử
khuẩn ngay sau mỗi buổi thi.

Bố trí dung dịch sát khuẩn tay
tại vị trí thuận tiện cho người sử
dụng; có đủ nước sạch và xà phòng
tại khu vực vệ sinh; bố trí thùng
đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử
lý rác bảo đảm vệ sinh. YẾN NHI 

Việt Nam chính thức tạm dừng
khai báo y tế

Bộ Y tế thông báo chính thức tạm dừng việc áp dụng
khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công

cộng, nhà hàng…) kể từ 0 giờ 0 phút ngày 30/4/2022.
Theo Bộ Y tế, hiện nay, dịch COVID-19 tại nước ta đã

được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca nhiễm,
tử vong giảm rõ rệt (hiện chỉ còn dưới 10 ca tử vong/ngày).

Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao trên
phạm vi toàn quốc (hơn 96% ở nhóm trên 12 tuổi và đang
triển khai tiêm vaccine cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi);
vaccine dự phòng COVID-19 vẫn có hiệu quả với các biến
thể virus SARS-CoV-2 hiện đang lưu hành.

Căn cứ tình hình, khả năng đáp ứng dịch COVID-19
của nước ta và thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày
17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng,
chống dịch COVID-19 với quan điểm "bảo đảm thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro; bảo
đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng,
chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh
tế - xã hội", Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành
phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng
khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng,
nhà hàng,...) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022.

Tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm
và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo
đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ, ngành
để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch
hiện nay với mục tiêu đặt sức khỏe, tính mạng của người
dân lên trên hết, trước hết.

Các địa phương chủ động cập nhật các tài liệu truyền
thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp
với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. Bộ Y
tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về hình hình dịch
bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng
chống dịch phù hợp.

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố nêu rõ: Tạm dừng việc áp
dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu
của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0 giờ 0 phút
ngày 27/4/2022. Duy trì giám sát hành khách nhập cảnh
tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số
89/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về
kiểm dịch y tế biên giới. DIỆU THẢO 

Cà Mau dừng hoạt động 
Trạm Y tế lưu động

Từ ngày 7/5/2022, Cà Mau sẽ dừng hoạt động Trạm Y
tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Y tế khẩn trương
phối hợp Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Cà
Mau cho dừng hoạt động các Trạm Y tế lưu động; tổ chức
bàn giao, quản lý nguồn kinh phí, tài sản, trang thiết bị tại
các Trạm Y tế lưu động đảm bảo hiệu quả và theo đúng
trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời tiến hành tổ chức chi
trả đầy đủ chế độ, phụ cấp cho người làm việc tại các Trạm
Y tế lưu động. 

Tuy nhiên trong thời gian tới, ngành Y tế Cà Mau cũng
cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết chủ động ứng phó,
nếu tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp sẽ tái
kích hoạt ngay các Trạm Y tế lưu động tại các xã, phường,
thị trấn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành quyết
định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 tại Khu điều trị dịch
vụ 200 giường Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, từ ngày
5/5/2022.

Theo đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thực
hiện rà soát, thanh toán các chế độ, chính sách cho nhân
viên tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Bệnh
viện dã chiến số 1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục quản
lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư
y tế của Bệnh viện dã chiến số 1 vào hoạt động khám, chữa
bệnh cho người dân theo quy định; sẵn sàng triển khai thực
hiện phục vụ quản lý, điều trị COVID-19 khi được cấp có
thẩm quyền điều động. DƯƠNG THẮNG

Tính đến giữa tháng 4, TP HCM
ghi nhận gần 4.500 ca mắc sốt

xuất huyết Dengue, trong đó có 109 ca
nặng đang điều trị tại các bệnh viện.

Trước tình hình gia tăng số ca
mắc bệnh giai đoạn đầu mùa dịch
năm 2022, Sở Y tế TP HCM đã chỉ
đạo các Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi
đồng 2, Nhi đồng thành phố và Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới đã đồng loạt
triển khai các lớp tập huấn nâng cao
năng lực chẩn đoán, điều trị sốt xuất
huyết cho các bệnh viện quận,
huyện, bệnh viện tư nhân và các tỉnh
phía Nam. 

TP HCM cũng đã mở các lớp tập
huấn trực tiếp và trực tuyến cho nhân
viên bệnh viện và các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh tuyến dưới đã diễn
ra với sự hướng dẫn của các chuyên
gia đầu ngành của 4 bệnh viện tuyến

cuối nói trên. Chương trình tập huấn
đã kịp thời củng cố và cập nhật
những điểm mới trong chẩn đoán và
điều trị sốt xuất huyết, qua đó, giúp
nâng cao năng lực của bác sĩ tuyến
quận, huyện TP HCM cũng như các
tỉnh về chẩn đoán và điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Trung,
Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM,
diễn biến này phù hợp với chu kỳ
dịch bệnh của sốt xuất huyết, một loại
dịch bệnh đặc hữu của TP HCM và
các tỉnh khu vực phía Nam. Cùng với
biến đổi khí hậu, dấu hiệu gia tăng số
ca mắc bệnh giai đoạn đầu mùa dịch
năm 2022, ông Trung dự báo bệnh
sốt xuất huyết sẽ rất phức tạp và
ngành Y tế TP HCM cần hành động
ngay với mục tiêu là hạn chế số ca
chuyển nặng và tử vong cũng như
không để xảy ra những ổ dịch lớn.

Còn theo PGS.TS Phạm Văn
Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực
chống độc (Bệnh viện Nhi đồng 1),
năm nay mùa mưa đến sớm, số ca sốt
xuất huyết tăng so với cùng kỳ năm
2021 và chu kỳ 3 - 4 năm dịch sốt
xuất huyết sẽ tăng, nên năm nay phải
cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết khi
vào mùa mưa. 

Trong thời gian tới, ngành Y tế TP
HCM tiếp tục theo dõi sát sao tình
hình diễn biến của dịch bệnh nói
chung và sốt xuất huyết nói riêng để
kịp thời có những biện pháp can thiệp
phù hợp. 

Sở Y tế kêu gọi mỗi người dân,
gia đình, cơ quan thực hiện diệt lăng
quăng, diệt muỗi để phòng sốt xuất
huyết. Theo đó, dành 10 - 15 phút
mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm
việc, sinh sống, từ trong nhà đến
xung quanh nhà, thu dọn, không để
có vật chứa đọng nước làm phát sinh
lăng quăng. M.THƯƠNG 

Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại
TP Hồ Chí Minh

BỘ Y TẾ: 

F0 có nguyện vọng vẫn có thể
tham gia thi tốt nghiệp THPT 2022

Ảnh minh họa.

F1 được tham gia kỳ thi
tốt nghiệp THPT cùng với
các thí sinh khác. Thí sinh
là F0 cách ly tại nhà có
nguyện vọng thi tốt nghiệp
THPT phải có xác nhận
của phụ huynh và cam kết
thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch
COVID-19. 



43/51 bộ và 28/63 địa
phương có tỷ lệ giải ngân
đạt dưới 17%, trong đó
có 17 bộ, cơ quan trung
ương chưa giải ngân kế
hoạch vốn. Bộ KH&ĐT
kiến nghị thành lập các
đoàn công tác kiểm tra,
đôn đốc các dự trọng
điểm trong năm 2022…
Giải ngân chưa đến 19% 
kế hoạch

Theo Báo cáo mới nhất của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT),
vốn ngân sách nhà nước (NSNN)
năm 2022 ước thanh toán đến ngày
30/4/2022 là 95.724,49 tỷ đồng,
đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng
Chính phủ giao, xấp xỉ cùng kỳ
năm 2021 (đạt 18,65%). Trong
đó, vốn trong nước là 94.592,89
tỷ đồng đạt 19,57% kế hoạch
Thủ tướng Chính phủ giao, vốn
nước ngoài là 1.131,61 tỷ đồng,
đạt 3,25% kế hoạch.

Cụ thể, có 7 bộ và 8 địa phương
có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25%. Một
số bộ, địa phương có tỷ lệ giải
ngân đạt cao gồm: Ngân hàng
Chính sách xã hội (91,12%),
Ngân hàng phát triển (59,64%),
Bình Thuận (33,9%), Phú Thọ

(33,4%); Tuy nhiên, có 43/51 bộ
và 28/63 địa phương có tỷ kệ giải
ngân đạt dưới 17%, trong đó có
17 bộ, cơ quan trung ương chưa
giải ngân kế hoạch vốn.

Theo Bộ KH&ĐT, nguyên
nhân giải ngân chậm chủ yếu là do
công tác tổ chức triển khai thực
hiện tác các bộ, ngành và địa
phương còn nhiều bất cập; các cấp,
các ngành chưa thực sự vào cuộc,
vai trò, trách nhiệm của người đứng
đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét;
công tác tuyên truyền đến người
dân về chính sách bồi thường, hỗ
trợ giải phóng mặt bằng còn chưa
đầy đủ, thiếu minh bạch;…

Báo cáo của Bộ KH&ĐT nêu
rõ: “Nguyên nhân rất đa dạng, mỗi
một bộ, ngành, địa phương, dự án
giải ngân chậm đều ảnh hưởng
đến tỷ lệ giải ngân chung của cả
nước. Yêu cầu đặt ra là các cấp,
các ngành phải có trách nhiệm
trong việc quản lý, sử dụng hiệu
quả vốn đầu tư công, việc phân bổ,
giao kế hoạch, giải ngân vốn đầu
tư công ảnh hưởng rất lớn đến kết
quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, nên phải
nhanh, hiệu quả và phải đảm bảo
đúng pháp luật…”.

Tính đến nay, tổng số vốn các
bộ, cơ quan trung ương và địa
phương đã có quyết định giao chi

tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư,
đủ điều kiện giải ngân trong năm
2022 là 479.527,271 tỷ đồng, đạt
92,6% so với số vốn Thủ tướng
Chính phủ đã giao kế hoạch; số vốn
chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm
vụ, dự án là 38.578,624 tỷ đồng,
bằng 7,4% kế hoạch Thủ tướng
Chính phủ giao.

Giải ngân là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm

Từ tình hình thực tiễn trên, Bộ
KH&ĐT kiến nghị Chính phủ một
số giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn
đầu tư công trong thời gian tới.

Đối với số vốn ngân sách trung
ương còn lại chưa phân bổ của 12
bộ, cơ quan trung ương và 06 địa

phương, kiến nghị Chính phủ giao
Bộ KH&ĐT có văn bản yêu cầu
các cơ quan trên cam kết lộ trình
giao kế hoạch cụ thể, rà soát, điều
chỉnh ngay cho các dự án chuyển
tiếp đủ điều kiện giao vốn; khẩn
trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để
giao ngay được kế hoạch năm
2022; trường hợp không điều chỉnh
được, có văn bản gửi Bộ KH&ĐT
đề nghị điều chỉnh cho các bộ, cơ
quan trung ương và địa phương
khác có nhu cầu. Bộ KH&ĐT tổng
hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét, quyết định thu hồi, điều
chuyển cho bộ, cơ quan trung ương
và địa phương khác có nhu cầu
trước ngày 30/6 năm kế hoạch theo
đúng quy định.

Đối với vốn ngân sách địa
phương, theo quy định của Luật
NSNN 2015, không thể điều chỉnh
vốn ngân sách địa phương này cho
các địa phương khác, Bộ KH&ĐT

trình Chính phủ giao Văn phòng
Chính phủ dự thảo Công điện của
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các
địa phương này khẩn trương phân
bổ vốn ngân sách địa phương năm
2022 cho các chương trình, dự án
trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả,
góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh
và phát triển bền vững kinh tế - xã
hội của các địa phương. Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố chịu
trách nhiệm trước Thủ tướng
Chính phủ về việc chậm phân bổ
kế hoạch vốn.

Bộ KH&ĐT cũng kiến nghị
Chính phủ  yêu cầu người đứng đầu
bộ, cơ quan trung ương và địa
phương phải xác định việc giải
ngân vốn đầu tư công là một trong
những nhiệm vụ chính trị trọng tâm
của năm 2022, chủ động tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc liên quan đến
đất đai, tài nguyên… Đồng thời
thành lập các đoàn công tác kiểm
tra, đôn đốc các dự án trọng điểm
triển khai trong năm 2022 để kịp
thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải
ngân vốn đầu tư công của các dự án
để sớm hoàn thành, tạo động lực
mới nhằm phát triển bền vững; đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính,
ứng dụng công nghệ thông tin trong
việc xử lý thủ tục về đầu tư như:
kiểm soát chi NSNN, hồ sơ thẩm
định dự án, đơn rút vốn nhà tài trợ
nước ngoài. LINH LINH

Sự lan truyền liên thông
giữa ngân hàng, bảo
hiểm, chứng khoán và
bất động sản đang dấy
lên nỗi lo ngại rủi ro
tiềm ẩn của hệ thống tài
chính khi một loạt vụ
việc được lôi ra ánh
sáng. Theo TS Cấn Văn
Lực, Thành viên Hội
đồng Tư vấn chính sách
tài chính - tiền tệ quốc
gia, Chuyên gia Kinh tế
trưởng BIDV, các giải
pháp can thiệp lúc này
cần phải “khéo”.
5 nguyên nhân tiềm ẩn 
rủi ro

Tại Hội thảo mới đây do
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
(NEU) tổ chức, đề cập đến thị
trường chứng khoán (TTCK) với
những vụ việc gần đây ảnh hưởng
rất lớn đến sự ổn định của thị
trường, như FLC, Tân Hoàng
Minh…, TS Cấn Văn Lực đã chỉ

ra 5 nguyên nhân cơ bản của
những rủi ro này. Thứ nhất,
TTCK Việt Nam hiện còn rất non
trẻ,  thị trường cổ phiếu 22 năm,
thị trường trái phiếu doanh
nghiệp (TPDN) 16 năm. Trong
khi đó, thị trường lại tăng trưởng
tương đối nhanh. Bình quân năm
2011-2021 thị trường tài chính,
bao gồm cả khối ngân hàng, khối
chứng khoán, khối bảo hiểm,
khối phái sinh tăng trưởng
14%/năm. Trong đó, thị trường
cổ phiếu tăng trưởng 27%/năm về
vốn hoá, trái phiếu khoảng
14%/năm, bao gồm cả trái phiểu
chính phủ và TPDN. “Như vậy,
TTCK của chúng ta đang ở “độ
tuổi” tăng trưởng rất nhanh, thì
chắc chắn sẽ gặp phải một số hệ

lụy và rủi ro…” - Chuyên gia này
nhận định.

Thứ hai, liên quan đến thị
trường trái phiếu, “vừa qua cơ
quan quản lý rất mong muốn thúc
đẩy thị trường này phát triển để
doanh nghiệp tiếp cận vốn tốt
hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch
bệnh nên điều kiện tín dụng với
hệ thống ngân hàng tương đối
khó khăn. Theo tôi, cách tiếp cận
này không sai, tuy nhiên ở đâu đó
có một số điều kiện còn lỏng lẻo
so với sự “tinh vi” của các chủ thể
tham gia thị trường…” - ông
phân tích. 

Nguyên nhân thứ ba là hiện
nay DN vẫn phụ thuộc vào vốn
ngân hàng. “Chúng tôi tính toán,
toàn bộ cấu trúc vốn của nền kinh
tế Việt Nam theo hướng tỉ trọng
vốn cho đầu tư toàn xã hội 2021,
khối ngân hàng tín dụng đóng
góp khoảng 47%, thị trường
TPDN 22%, thị trường cổ phiếu
khoảng 3,2%, vốn đầu tư công
khoảng 14%, FDI khoảng 15%.
Chúng tôi không tính thị trường
trái phiếu chính phủ, bởi vì sau
khi phát hành Chính phủ phải giải
ngân đầu tư công thì lấy kết quả
giải ngân đầu tư công để tính toán
đóng góp vào tổng vốn cho nền
kinh tế như thế nào” - TS Cấn
Văn Lực cho hay. Theo ông, với

gần 50% vốn là từ khối ngân
hàng, trong khi, ngân hàng không
thể cho vay trung và dài hạn mãi
được, bởi hiện cho vay trung và
dài hạn của hệ thống ngân hàng
tín dụng đã là khoảng 45%, thì
đây là điều đáng lo ngại.

Nguyên nhân thứ tư liên quan
đến khung khổ pháp lý. Theo TS
Cấn Văn Lực,  chúng ta cũng đã
tích cực và chủ động thay đổi,
nhưng “đâu đó” vẫn có những
nhịp chậm hơn so với yêu cầu
phát triển của thị trường.

Nguyên nhân thứ năm cũng
rất quan trọng là khâu kiểm tra,
thanh tra, giám sát. “Bởi tính chất
“tinh vi” của thị trường nên khâu
thanh, kiểm tra cần phải làm tốt
hơn nữa…” - TS Cấn Văn Lực
lưu ý. 

Nhà nước cần can thiệp
nhưng phải “khéo”

Theo TS Cấn Văn Lực, tổ tư
vấn đã có một số đề xuất giải
pháp can thiệp cho thị trường
vốn, trong đó có trái phiếu.
“Với thị trường vốn, chúng ta
vẫn phải để thị trường quyết
định. Nhưng hiện nay thị trường
có khiếm khuyết thì Nhà nước
phải can thiệp” - ông nói.

Chuyên gia này lưu ý giải
pháp cần phải rất “khéo”, nghĩa
là vừa kiến tạo để thị trường
phát triển, nhưng vẫn kiểm soát
được rủi ro. “Còn đâu là điểm
chính sách tối ưu, thì cơ quan
nhà nước phải tìm ra để làm
cho tốt hơn” - ông nói, đồng
thời nhấn mạnh 3 nguyên tắc:
“Công khai, minh bạch;
Chuyên nghiệp; Và phối hợp
chính sách”.

“Đặc biệt, điều tôi vẫn lo âu
chính là rủi ro hệ thống tài chính
của chúng ta. Nó lan truyền
giữa ngân hàng, bảo hiểm,
chứng khoán, bất động sản. Đây
được ví như “tứ trụ liên thông”
tương đối rủi ro. Vấn đề này
chúng tôi đã kiến nghị Chính
phủ cũng cần phải giám sát cả
rủi ro hệ thống tài chính này tốt
hơn…” - ông chia sẻ.

Câu chuyện bất cập thông tin
số liệu cũng được chuyên gia
này đưa ra và ông đề nghị cần
phải thay đổi và nâng cao tính
chuyên nghiệp của nhà đầu tư
cá nhân và những tổ chức khác.
Do đó, giáo dục tài chính là
kênh rất quan trọng để thúc đẩy
vấn đề này.

THANH THANH 
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KINH Tế - XÃ HộI
kinhtebplvn@gmail.com

Kiến nghị lập Đoàn kiểm tra dự án 
đầu tư công trọng điểm

lDự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết
đang "chạy đua" tốc độ để kịp tiến độ.

LO NGẠI RỦI RO HỆ THỐNG TÀI CHÍNH:

Đề xuất giải pháp 
vừa kiến tạo, vừa kiểm soát

lTS Cấn Văn Lực.

lLo ngại “tứ trụ liên thông” ảnh hưởng đến hệ thống tài chính.
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THươNG TRườNG
kinhteplvn@gmail.com

TIN TỨC

Ngân hàng Thế giới 
tài trợ 11 triệu USD
thực hiện tiết kiệm
năng lượng

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết,
Bộ này vừa phối hợp với Ngân hàng Thế

giới (WB) triển khai xây dựng Dự án Thúc
đẩy tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong các
ngành công nghiệp Việt Nam. Dự án này sẽ
góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng năng
lượng trong ngành công nghiệp để đóng góp
vào mục tiêu chung của quốc gia về sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như
giảm cường độ năng lượng của nền kinh tế. 

Dự án này sẽ thúc đẩy cộng đồng DN
thay đổi công nghệ theo hướng sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực
công nghiệp. Dự án mong muốn góp phần
thúc đẩy khối DN công nghiệp kiên định
theo đuổi mục tiêu TKNL, đảm bảo an ninh
năng lượng quốc gia, cũng như đồng hành
cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm
phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí
hậu.

Dự án có tổng kinh phí là 11,3 triệu USD
(tương đương khoảng 252 tỷ đồng). Kinh phí
sẽ chia làm 2 hợp phần gồm, vận hành Quỹ
chia sẻ rủi ro (trị giá 3 triệu USD) và Hỗ trợ
kỹ thuật trị giá 8,3 triệu USD. Thời gian thực
hiện dự án từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2026.

Theo đại diện WB, việc thực hiện một
quỹ chia sẻ rủi ro cho TKNL của dự án này
là một sáng tạo và lần đầu tiên thực hiện ở
Việt Nam, giúp thúc đẩy thị trường TKNL
bằng các công cụ bảo lãnh tín dụng. Theo đó,
Quỹ chia sẻ rủi ro sẽ giúp cho các ngân hàng
tự tin hơn trong việc cấp tín dụng, giúp nhiều
DN tiếp cận được vốn cho đầu tư tiết kiệm
năng lượng. 

Hợp phần kỹ thuật của dự án sẽ cung cấp
đào tạo và nâng cao năng lực cho các bên
tham gia dự án, bao gồm các ngân hàng, các
DN công nghiệp, các cơ quan nhà nước có
liên quan trong xây dựng chính sách, áp dụng
đầu tư công nghệ mới, sáng tạo và hiệu quả
năng lượng. HOÀNG TÚ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI:
Hoàn thành tiếp nhận
hồ sơ quyết toán thuế
thu nhập cá nhân

Theo số liệu báo cáo nhanh của Cục Thuế
TP Hà Nội, đến sáng ngày 04/5/2022 là

thời hạn cuối cùng để cá nhân thuộc diện trực
tiếp quyết toán thuế (có phát sinh số thuế
phải nộp thêm sau quyết toán trên 50.000
đồng) hoàn tất thủ tục, nộp hồ sơ quyết toán
thuế (QTT) thu nhập cá nhân (TNCN) cho
cơ quan Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội và các
Chi cục Thuế trực thuộc đã tiếp nhận số
lượng lớn hồ sơ QTT TNCN của cá nhân
trực tiếp QTT (đạt 100% so cùng kỳ năm
2021); trong đó, số hồ sơ QTT TNCN nộp
qua phương thức điện tử tăng 77% so cùng
kỳ năm 2021, số hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ
quan thuế giảm 59% so cùng kỳ năm 2021. 

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, việc sử
dụng các phương thức điện tử trong nộp hồ
sơ QTT vừa giảm thời gian, chi phí đi lại,
vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối
với những trường hợp người nộp thuế đến
nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Thuế, Cục
Thuế đã phân luồng cán bộ tiếp nhận hồ sơ
đảm bảo việc giải quyết hồ sơ được thực hiện
nhanh chóng, đúng thủ tục quy định; Trong
quá trình giao dịch, công chức thuế và người
nộp thuế luôn tuân thủ các quy định về
phòng tránh dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố. 

MY MY

Một kho hàng lực lượng quản
lý thị trường thu giữ được bắt
nguồn từ những livestream
bán hàng, kiểm đếm vài ngày
vẫn chưa hết. Hầu hết đều là
hàng nghi giả mạo nhãn hiệu
nổi tiếng. Loại hàng hóa này
ngày càng phức tạp và khó
kiểm soát, nhất là trong bối
cảnh thương mại điện tử đang
lấn át mạnh phương thức kinh
doanh truyền thống. 

Nhiều phương thức bán hàng 
trên mạng

Thống kê của Bộ Công Thương cho
thấy, trong năm 2021, lực lượng quản lý
thị trường (QLTT) phối hợp với Cục
Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế
số (Bộ Công Thương) đã thực hiện kiểm
tra hơn 3.000 vụ việc lợi dụng TMĐT để
kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng
không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ... Số tiền xử phạt lên
tới hơn 20 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng
Cục Nghiệp vụ (Tổng cục QLTT) cho
biết, thời gian qua, Tổng cục QLTT đã nỗ
lực hết sức để bắt kịp xu hướng thời kỳ
4.0, khi nền tảng mạng phát triển chóng
mặt. TMĐT trước đây chỉ là bán hàng
trên website của DN, cao hơn là trên các
sàn TMĐT. Nhưng hiện nay các mạng xã
hội như Facebook, Zalo, Tiktok cũng bán
được hàng và đây mới chỉ là bước đầu
của nền kinh tế số. 

Chưa kể, mô hình TMĐT không chỉ
ở một nơi, mà đa quốc gia, lãnh thổ, lĩnh
vực. Đơn cử như vụ thu giữ ở Thanh Hóa
ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua. Đối
tượng sử dụng 2-3 địa điểm, nơi bán hàng
riêng, nơi livestream riêng và kho lại ở
một chỗ khác. Trong khi rất khó tiếp cận
các địa điểm này vì đôi khi đối tượng ở
khu vực quân sự có đơn vị chức năng bảo
vệ, ra vào rất khó khăn. Hoặc đối tượng
sử dụng nhà riêng là nơi tập kết hàng,
muốn khám nhà ở là nơi cất giấu theo luật
phải có quyết định của chủ tịch UBND
cấp quận, huyện. 

“Nhưng để giải thích được và cho ra
một quyết định khám nhà mất nhiều thời
gian, trong lúc đó thì hàng hóa có thể bị
tẩu tán mất. Hoặc một người có thể bán
nhiều hàng hóa, sản phẩm khác nhau,
không phải của mình, chỉ cần có đơn
hàng là mua chỗ khác chuyển về. Mô
hình linh động như vậy gây ra khó khăn
cho lực lượng QLTT và cơ quan chức
năng nói chung. Do đó, công tác đấu

tranh chống hàng lậu, hàng giả, xâm
phạm bản quyền sẽ gặp nhiều khó khăn
trên không gian mạng” - ông Lê nói.

Ông Vũ Anh, Giám đốc chiến lược
sàn TMĐT Voso cũng cho rằng, hàng giả,
hàng nhái là vấn đề rất nhức nhối của thị
trường nói chung và TMĐT nói riêng.
Thực tế hiện các sàn TMĐT cố chạy theo
mục tiêu mở rộng thu hút được nhiều
người bán trên đó nên chưa chặt chẽ trong
các khâu kiểm soát, xác minh các loại
hàng hóa. Điều này tạo ra tình trạng trong
số các hàng hóa đưa lên sàn có rất nhiều
mặt hàng giả, hàng nhái.

Chủ sàn phải chịu trách nhiệm với
hàng hóa

Ông Lê khẳng định, hiệu quả của
công tác đấu tranh chống hàng giả,
buôn lậu trên các nền tảng TMĐT chưa
cao không phải do cơ quan chức năng.
Bởi có tới 4 yếu tố để đạt được hiệu quả
đó, trong đó có yếu tố “đây đều là
những vấn đề mới ở Việt Nam, chưa có
tiền lệ, cần học từ các nước tiên tiến để
áp dụng trong nền kinh tế thị trường thì
mới bắt nhịp được”. 

Ngoài ra, còn yếu tố khá quan trọng
là vai trò của các chủ sàn TMĐT. Hiện
các nhà cung cấp nền tảng kinh doanh
trên mạng mới chỉ là theo dõi đơn hàng
trong khi về bản chất người tiêu dùng
(NTD) cần biết sản phẩm có đáp ứng
yêu cầu đặt mua hay không. Ông Lê
cho biết, ông đã từng mua một số sản
phẩm ở sàn Alibaba. Sàn này có chế độ
bảo vệ người mua trong vòng 15 ngày,
khi người mua nhận hàng trong 15 ngày
nếu không đáp ứng được yêu cầu có
quyền trả lại, sàn TMĐT sẽ trả lại tiền.

Đấy là cách vừa bảo vệ NTD vừa tránh
được hàng hóa buôn lậu, hàng giả, kém
chất lượng. 

Chưa kể, theo ông Lê, nếu NTD nhỡ
mua phải một sản phẩm kém chất
lượng thì người mua chỉ có thể phản
ánh lại với sàn TMĐT, trong khi sàn
chậm giải quyết, thậm chí có nơi không
giải quyết và người mua thì không biết
người bán ở đâu, bởi nguyên tắc của
sàn là không cho biết danh tính người
bán (vì nếu biết sàn sẽ không có hoa
hồng trung gian). Do đó, chỉ khi các sàn
TMĐT vào cuộc với trách nhiệm cao
thì hiện tượng hàng giả, hàng nhái trên
TMĐT mới dần được giải quyết.

Ông Vũ Anh chia sẻ thêm về cách hạn
chế hàng giả, hàng nhái trên voso.vn.
Theo đó, khi các đối tác đưa sản phẩm
hàng hóa lên sàn bán thì điều đầu tiên
phải làm là mã số thuế, các thông tin của
DN bán hàng phải đầy đủ. “Nếu có tình
trạng hàng giả, hàng nhái thì Voso sẽ trực
tiếp đứng ra đền bù trước, sau đó mới
kiểm tra xem đơn vị nào chịu trách nhiệm
trong vấn đề này. Quan điểm của chúng
tôi coi NTD là số 1 và sẽ chịu trách nhiệm
trước; Đồng thời phối hợp với tất cả các
bên (bán và NTD) để đưa ra giải pháp
phù hợp nhất trên cơ sở chúng tôi luôn
chịu trách nhiệm trước NTD” - ông Vũ
Anh nói.

Như vậy, vấn đề nhức nhối này chỉ
có thể giải quyết bằng cách sự vào cuộc
của các cơ quan bộ, ban, ngành; Đồng
thời đưa ra các khung pháp lý cơ chế
chính sách phù hợp, “buộc” trách
nhiệm của chủ sàn TMĐT với hàng hóa
bày bán trên sàn. NHẬT THU

Cách nào chống hàng giả, hàng nhái
trên thương mại điện tử?

lCác chủ sàn TMĐT phải chịu trách nhiệm về hàng hóa bày bán mới giải quyết được tình trạng hàng
giả, hàng nhái.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO VIỆT
THÔNG BÁO

Tài sản 1: Nhà và đất tại thửa đất số 254, tờ bản đồ số 21, tại địa chỉ: Số
49 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
theo Giấy chứng nhận số AP 615269 do UBND quận Hải Châu cấp ngày
02/07/2009; GKĐ: 32.285.204.280 đồng (Người mua nộp thuế GTGT nếu có);
Tiền đặt trước: 6.457.040.000 đồng.

Tài sản 2: Nhà và đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 21, tại địa chỉ: Số 51
Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
theo Giấy chứng nhận số AD 147847 do UBND quận Hải Châu cấp ngày
22/07/2005; GKĐ: 38.842.214.740 đồng (Người mua nộp thuế GTGT nếu có);
Tiền đặt trước: 7.768.442.000 đồng.

Người đăng ký mua tài sản đấu giá có thể mua riêng lẻ từng tài sản.
Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng - Số 674 Núi Thành,

Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng;
Xem tài sản: Từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 20/05/2022 - Tại nơi

có tài sản.
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt: từ

ngày 06/05/2022 đến ngày 24/05/2022 (trong giờ hành chính) (trừ các ngày
nghỉ thứ 7 và chủ nhật).

Đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 27/05/2022;
Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá

Hợp danh Bảo Việt – Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP.
Đà Nẵng. ĐT: 089 8852 777 – 0236.625.777.
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PHÁP LUậT 

SÓC TRĂNG:
Xử lý tình trạng “thổi” giá, sử dụng đất 
sai mục đích 

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp sử dụng đất
không đúng mục đích đã được lực lượng chức năng xử lý, nhưng vẫn còn

tiếp tục xảy ra. Để chấn chỉnh những sai phạm, UBND tỉnh vừa có công văn
chỉ đạo trong việc rà soát, xử lý tình trạng trên, đồng thời tăng cường công tác
quản lý xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện
rà soát các trường hợp sử dụng đất sai mục đích và xử lý hành chính theo quy
định. Với trường hợp phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì yêu cầu
người dân chuyển mục đích sử dụng, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nếu không
phù hợp phải tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. 

Do hiện nay xuất hiện nhiều tình trạng xây dựng nhà và công trình trái phép
dọc hai bên các tuyến đường đã định hướng quy hoạch, UBND tỉnh yêu cầu
các đơn vị cần quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình hai bên các tuyến
đường đã định hướng quy hoạch mở rộng, các tuyến đường mới mở; thường
xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xây
dựng trái phép…

UBND tỉnh cũng ghi nhận giá đất bị “cò”, môi giới nâng giá lên rất cao,
dẫn đến tình trạng sốt đất ảo tại các tuyến đường, dự án mới mở, đang và dự
kiến mở. Những hành vi đó làm thất thoát ngân sách nhà nước và gây khó
khăn trong công tác quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ khi cần thu hồi đất
để triển khai thực hiện các công trình, dự án; bị xem là vi phạm pháp luật về
đất đai, quản lý xây dựng. NGUYỄN THUẬN

CẦN THƠ:
Hỗ trợ tối đa vật liệu xây dựng dự án 
cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành TP vừa có buổi làm việc
với BQL Dự án Mỹ Thuận về việc cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án

cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau.
BQL dự án Mỹ Thuận cho biết, dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Cần Thơ -

Cà Mau dài khoảng 110km cần sử dụng khoảng 17 triệu m3 vật liệu xây dựng,
trong đó cát đắp nền chiếm hơn 13 triệu m3. Với nhu cầu sử dụng cát rất lớn,
BQL mong sự hỗ trợ từ địa phương để đảm bảo khả năng cung cấp cát cho dự
án được triển khai đúng tiến độ; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được
quan tâm, hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng. 

Theo Sở TN&MT Cần Thơ, TP hiện có 9 mỏ cát với tổng trữ lượng cát 7
triệu m3, trong đó 3 mỏ cát đang hoạt động (sản lượng khoảng 2 triệu m3) và 6
mỏ còn lại đang được dự trữ nhằm xây dựng những công trình trọng điểm của
TP (sản lượng khoảng 5 triệu m3).

Tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết
sẽ tích cực hỗ trợ hơn nữa công tác triển khai dự án trong thời gian tới. Đồng
thời sẽ cân đối lượng cát khai thác với nhu cầu sử dụng cát trong dân, các dự
án của TP và ưu tiên cho dự án cao tốc.  T.NGUYỄN  

TP HỒ CHÍ MINH:
Dự án bảo đảm không kẹt xe mới được
cấp phép

Trung tâm thương mại, chung cư, khu công nghiệp, cảng... trước khi xây
dựng phải đánh giá tác động giao thông, nếu không đạt sẽ chưa được triển

khai. Quan điểm này vừa được Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thống
nhất và giao Sở GTVT hướng dẫn đánh giá tác động các dự án kết nối hệ thống
đường bộ trên địa bàn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều dự án
thực hiện nhưng hạ tầng bên ngoài chưa đủ đáp ứng, gây ùn tắc, ô nhiễm...

Theo đó, tất cả dự án trên địa bàn cần có phương án kết nối giao thông,
tính toán nhu cầu đi lại phát sinh. Riêng các công trình lớn phải bổ sung đánh
giá tác động giao thông từ khi quy hoạch, lập dự án, để xác định quy mô đầu
tư và đưa ra biện pháp giảm tiêu cực như thời điểm đầu tư, bổ sung hạ tầng
xung quanh...

Việc đánh giá tác động là yêu cầu bắt buộc với các dự án khu công nghiệp,
cảng, logistics và khu đô thị. Những công trình khác tuỳ quy mô, diện tích để
áp dụng. Trong đó, chung cư hoặc khu nhà thấp tầng; nhà nghỉ, khách sạn,
diện tích sàn tối thiểu 50.000m2, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại,
siêu thị, từ 10.000m2. Riêng công trình xây nhà hàng, tiệc cưới, diện tích tối
thiểu từ 5.000m2, văn phòng làm việc từ 15.000m2...

Nội dung đánh giá tác động phải cập nhật hiện trạng giao thông
xung quanh và dự tính hệ luỵ có thể phát sinh, tính toán nhu cầu đi lại
khi dự án hoàn thành... để có giải pháp hạn chế tiêu cực cho hạ tầng
xung quanh... Nếu không đạt yêu cầu, dự án không được đầu tư hoặc
triển khai theo giai đoạn để phù hợp thực tế.

Về phạm vi, dự án ở nội thành sẽ đánh giá tác động trong bán kính 0,5km,
gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình,
Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, TP Thủ Đức. Khu vực ngoại thành bán kính
0,3km, gồm các huyện: Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ.

Hồi tháng 2/2019, Chính phủ giao Bộ GTVT ban hành quy định bắt buộc
khi lập dự án đầu tư công trình lớn, chủ đầu tư phải có phương án kết nối giao
thông, tính toán nhu cầu đi lại phát sinh... Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn
chi tiết nên việc triển khai gặp nhiều vướng mắc. C.BẢN

Theo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều Luật Xử lý vi phạm
hành chính (XLVPHC) năm
2020 và Nghị định
142/2021/NĐ-CP (quy định hình
thức xử phạt trục xuất, biện pháp
tạm giữ người, áp giải người vi
phạm theo thủ tục hành chính và

quản lý người nước ngoài vi
phạm pháp luật Việt Nam trong
thời gian làm thủ tục xuất cảnh)
thì việc tạm giữ người theo thủ
tục hành chính chỉ được áp dụng
trong 5 trường hợp. So với
trước đây thì các văn bản trên
đã bổ sung 2 trường hợp bị tạm

giữ theo thủ tục hành chính
gồm: “để thi hành quyết định
đưa vào trường giáo dưỡng, cơ
sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai
nghiện bắt buộc” và “để xác
định tình trạng nghiện ma túy
đối với người sử dụng trái phép
chất ma túy”.

Thời hạn tạm giữ người theo
thủ tục hành chính không quá 12
giờ; trong trường hợp cần thiết,
thời hạn tạm giữ có thể kéo dài
hơn nhưng không quá 24 giờ, kể
từ thời điểm bắt đầu giữ người vi
phạm; trường hợp tạm giữ người
vi phạm hành chính ở khu vực
biên giới hoặc vùng rừng núi xa
xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thời hạn
tạm giữ được tính từ thời điểm
người vi phạm được áp giải đến

Dù Bí thư Tỉnh ủy Bến
Tre đã chỉ đạo khẩn
trương rà soát kỹ, làm rõ
vụ việc “tranh chấp
quyền sử dụng đất và
yêu cầu bồi thường thiệt
hại” dẫn đến nghi án “cố
ý gây thương tích” xảy ra
tại phường An Hội, TP
Bến Tre; nhưng sự việc
vẫn có dấu hiệu chưa
“hạ nhiệt”.
Từ dân sự phát sinh hình sự

Như PLVN đã phản ánh, sự
việc bắt đầu từ giữa năm 2019, khi
gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp
được UBND TP Bến Tre cấp phép
xây dựng căn nhà tại số 10A,
đường Nguyễn Trung Trực,
phường An Hội, với diện tích xây
dựng 75m2. Khi tổ chức thi công,
gia đình bà Lê Thị Tuyết Nhung
(nhà số 10B1 bên cạnh) phản ánh
nhà ông Hiệp đã cho đào toàn
bộ phần hẻm công cộng, bên
dưới đặt cống thoát nước nhà
vệ sinh, cho thợ đập phá phần
gạch thẻ xây bên dưới đế làm
móng căn nhà của gia đình bà,
khiến kết cấu căn nhà 10B1 bị
nứt, lún, có nguy cơ đổ, sập. 

Công trình của nhà ông Hiệp
còn bị cho là lấn hành lang lộ giới
đường bộ trên 3m ở tầng trệt và
theo kết quả đo đạc hiện trạng

ngày 14/5/2020, cho thấy tại tầng
2 và tầng 3, ban công nhô ra 1,5m,
trong khi giấy phép xây dựng chỉ
cho phép xây ban công là 1,4m. 

Khi tranh chấp dân sự đang
được cơ quan chức năng giải quyết
thì người trong gia đình nhà số
10B1 đã bị phía ông Nguyễn Văn
Hiệp (nhà số 10A) tấn công. Phía
tố cáo cho rằng bị gây thương tích
với tỉ lệ lần lượt là 12% và 1%.
Diễn biến sự việc xảy ra trước sự
chứng kiến của cán bộ tòa án, lực
lượng công an địa phương và
người dân địa phương. 

Ngày 16/10/2020, Cơ quan
Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an
tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi
tố vụ án hình sự “cố ý gây thương
tích”. Tuy nhiên, đến ngày
19/7/2021, cơ quan này ra quyết

định “tạm đình chỉ” vụ án với lý
do căn cứ vào điểm a khoản 1 và
khoản 3 Điều 229 Bộ luật Tố tụng
Hình sự 2015 “là chưa xác định
được nghi phạm”. Sự việc đã có
camera an ninh ghi lại, một số
người chứng kiến sẵn sàng làm
chứng, nhưng chưa rõ vì sao
CQĐT vẫn chưa “tìm” được đối
tượng hành hung.

Gia đình bà Nhung và con trai
là Nguyễn Thành Đạt cho rằng
càng bức xúc hơn khi căn nhà số
10A xây dựng hiện có phần hẻm
đang tranh chấp nhưng đến nay
căn nhà vẫn được xây dựng hoàn
thiện. Cho rằng sự việc có dấu hiệu
sai phạm xây dựng công trình sai
phép, xâm phạm đất hành lang lộ
giới, gia đình bà Nhung liên tục
gửi phản ánh đến UBND phường

VỤ MÂU THUẪN GIỮA HAI NHÀ HÀNG XÓM:

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
chỉ đạo, sự việc 

vẫn chưa “hạ nhiệt”

lTừ một vụ án dân sự về tranh chấp con hẻm nhưng lại giải quyết chậm trễ;

không áp dụng các biện pháp hành chính kịp thời đã khiến cho vụ việc phát

sinh thành nghi án hình sự “cố ý gây thương tích”. 

TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền
con người

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020
đã bổ sung các trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Tuy
nhiên, thực tiễn vẫn có những vướng mắc phát sinh cần xử lý bởi một người
bị tạm giữ theo thủ tục nào thì về cơ bản vẫn bị hạn chế quyền tự do và các
quyền khác...

lChuyên gia pháp lý đề nghị quy định thống nhất giữa thời gian tạm giữ

theo thủ tục hành chính với thủ tục hình sự. Ảnh minh họa
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VĨNH LONG:
Bán đồ giả, được tù thật

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xử Trần Thành
(57 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Chuyền (44

tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, sau khi bàn bạc và phân chia nhiệm vụ, Chuyền là người
phụ trách chế tạo ra cổ vật giả, Nghĩa đăng thông tin rao bán lên mạng xã
hội, Thành trực tiếp thực hiện việc giao dịch, mua bán với nạn nhân. Sau khi
thông tin về món cổ vật giả được đăng lên mạng xã hội với nội dung “nổ
banh xác” là “chữa được bách bệnh, có khả năng phá vỡ thủy tinh và có năng
lượng đặc biệt”, các đối tượng lấy được lòng tin của người đàn ông 49 tuổi
(ngụ Hà Nội), là người thích sưu tầm cổ vật.

Tháng 4/2021, cả 3 hẹn gặp nạn nhân tại một ngôi chùa (tọa lạc tại xã
Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để bán cổ vật giả và nhận
500 triệu đồng. Có được số tiền trên, Thành lấy 200 triệu đồng, phần còn lại
Nghĩa và Chuyền chia nhau mỗi người 150 triệu đồng.

Tại phiên xử, Thành và Nghĩa đã thừa nhận hành vi. Riêng Chuyền thì
không thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, mà cho rằng bản thân chỉ nhận
lời đề nghị làm cổ vật giả để hưởng lợi 150 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào
chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên
xét xử, HĐXX cho rằng việc VKS truy tố các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản” là hoàn toàn có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật. 

HĐXX tuyên Chuyền 12 năm tù, Thành và Nghĩa mỗi bị cáo 10 năm tù. 
LONG VĨNH

HẬU GIANG:
Mất tiền tỉ vì tin lời “cò” đất  

TAND tỉnh Hậu Giang vừa mở phiên sơ thẩm xử Trần Văn Cười (SN
1972) và Nguyễn Thanh Hùng (SN 1953, cùng ngụ huyện Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, tháng 12/2019, Cười có nhận chuyển mục đích sử dụng một
thửa đất cho một người dân tại thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang), từ đất trồng
cây lâu năm lên thổ cư với tiền công 250 triệu đồng. Sau khi nhận tiền cọc,
lấy lý do để được miễn giảm tiền thuế, Cười đã yêu cầu chủ đất sang tên cho
Hùng bằng hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công
chứng). Do tin tưởng nên chủ đất đã làm theo yêu cầu của Cười.

Sau đó Cười đã không làm đúng theo thỏa thuận ban đầu mà đưa ra nhiều
lý do, nhằm mục đích “vòi” thêm tiền của chủ đất để tiêu xài cá nhân. Đồng
thời, Cười và Hùng đem sổ đỏ của thửa đất trên đi thế chấp cho nhiều người,
nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các bị hại. Thửa đất này tiếp tục được
sang tên và bán cho người khác. 

Tương tự, năm 2020, Cười đã dùng thủ đoạn như trên và kèm theo
việc cung cấp thông tin không đúng sự thật, là bản thân có một thửa đất
tại Sóc Trăng để lừa đảo hai bị hại khác nhằm chiếm đoạt số tiền đặt
cọc bán đất. Cười đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của bốn bị hại. Hùng
giữ vai trò giúp sức cho Cười để chiếm đoạt 800 triệu đồng và hưởng
lợi bất chính 40 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Cười 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
và 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng cộng 22
năm tù; phải bồi thường cho các bị hại hơn 500 triệu. Với bị cáo Hùng,
HĐXX tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với các hợp
đồng thế chấp do Cười và Hùng ký, tòa tuyên vô hiệu. V.LONG

Kết luận sai phạm tại CDC Hà Giang

Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa có kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị,
vật tư y tế, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19

và việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh kit test liên quan Cty CP Công nghệ
Việt Á ở địa phương này.

Kết luận nêu, sau khi thanh tra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC)
tỉnh, ghi nhận việc ông Nguyễn Trần Tuấn (Giám đốc) và 2 thuộc cấp là Phan
Thị Nga (Trưởng khoa xét nghiệm) và Tô Minh Huệ (Kế toán trưởng) thừa
nhận đã nhận 770 triệu đồng từ Việt Á.

3 cán bộ trên tường trình việc nhận tiền của Việt Á diễn ra trong quá trình
tham gia thực hiện 4 gói thầu cung cấp sản phẩm phòng chống dịch cho CDC
của tỉnh. Thanh tra kết luận hành vi này đã vi phạm khoản 1 Điều 89 Luật
Đấu thầu.  

Thanh tra còn xác định CDC tỉnh đã ứng trước hơn 77.000 test của Cty
Việt Á và ứng 22.900 test nhanh của Cty TNHH liên hợp Dược Hà Giang để
phục vụ công tác xét nghiệm. Sau đó, các đơn vị thực hiện đấu thầu hoàn trả
lại đối tác. Tuy nhiên, việc CDC Hà Giang mở 2 sổ theo dõi nhập, xuất kho
vật tư, hóa chất, sinh phẩm là chưa đúng quy định.

Qua kiểm tra các gói thầu, Thanh tra nhận thấy CDC tỉnh ký hợp đồng
mua 6.000 test của Cty Dược Hà Giang trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Nhưng qua
kiểm tra thực tế sổ sách thì toàn bộ số kit test lại được CDC Hà Giang nhập
của Việt Á.

Thanh tra xác định CDC tỉnh đã thỏa thuận với Cty Dược Hà Giang để
hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ thanh toán các mặt hàng kit test với số tiền hơn
1,5 tỷ đồng; là trái quy định, vi phạm khoản 1 Điều 13 Luật Kế toán.

Với việc Giám đốc CDC và 2 thuộc cấp nhận 770 triệu đồng từ Việt Á,
Thanh tra kiến nghị công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ. C.BẢN

nơi tạm giữ. Đối với trường hợp
tạm giữ để xác định tình trạng
nghiện ma túy thì thời hạn tạm
giữ có thể kéo dài hơn nhưng
không quá 05 ngày, kể từ thời
điểm bắt đầu giữ người vi phạm.

Qua nghiên cứu các quy định
của Bộ luật Hình sự (BLHS)
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm
2017), Bộ luật Tố tụng hình sự
(BLTTHS) năm 2015 và Luật
XLVPHC năm 2012 sửa đổi
năm 2020 về tạm giữ người theo
thủ tục tố tụng hình sự cũng như
tạm giữ người theo thủ tục hành
chính, một số chuyên gia nhận
thấy quy định này còn tồn tại
một số hạn chế, vướng mắc cần
phải được hoàn thiện. 

Đơn cử, tại khoản 2 Điều 116
Luật XLVPHC năm 2012 sửa
đổi năm 2020, quy định về
chuyển hồ sơ của đối tượng bị
áp dụng biện pháp xử lý hành
chính có dấu hiệu tội phạm:
“...Trường hợp bị Tòa án xử phạt
tù thì thời hạn đối tượng đã chấp
hành biện pháp đưa vào trường
giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo
dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc được tính vào
thời hạn chấp hành hình phạt tù;
1,5 ngày chấp hành biện pháp
đưa vào trường giáo dưỡng, đưa
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
được tính bằng 01 ngày chấp
hành hình phạt tù”.

Tuy nhiên, Luật lại không
nói về trường hợp tạm giữ người
đối với các trường hợp khác có
được tính vào thời hạn chấp
hành hình phạt tù hay không. Ví
dụ như tại khoản 3 Điều 122
Luật XLVPHC quy định: “...Đối
với người vi phạm quy chế biên
giới hoặc vi phạm hành chính ở
vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh,
hải đảo thì thời hạn tạm giữ có
thể kéo dài hơn nhưng không
được quá 48 giờ, kể từ thời điểm
bắt đầu giữ người vi phạm”. Mặt
khác, khoản 2 Điều 116 Luật
XLVPHC lại quy định: “...1,5
ngày chấp hành biện pháp đưa
vào trường giáo dưỡng, đưa
vào cơ sở giáo dục bắt buộc,
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc được tính bằng 01 ngày
chấp hành hình phạt tù” thì
cũng không hợp lý. 

Các chuyên gia nêu vấn đề,
tại sao không tính thời gian tạm
giữ theo thủ tục hành chính với
tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình
sự giống nhau. Vì khi một người
bị người có thẩm quyền ban
hành quyết định, lệnh tạm giữ
theo thủ tục nào đi chăng nữa thì
về cơ bản đã làm hạn chế, ảnh

hưởng đến quyền tự do và các
quyền khác của người đó.

Nếu hiểu theo quy định
khoản 1 Điều 38 BLHS và tại
khoản 4 Điều 118 BLTTHS thì:
“Thời gian tạm giữ, tạm giam
được trừ vào thời hạn chấp hành
hình phạt tù, cứ 01 ngày tạm giữ,
tạm giam bằng 01 ngày tù” thì
thời hạn đối tượng đã chấp hành
biện pháp đưa vào trường giáo
dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục
bắt buộc, đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc cũng như thời
gian trước đó người này bị
người có thẩm quyền ban hành
quyết định tạm giữ theo thủ tục
hành chính thì có được xem như
là tạm giữ theo thủ tục hành
chính hay không?

Với mong muốn để thực tiễn
thụ lý, xét xử được thống nhất
trong việc áp dụng pháp luật
hình sự, các chuyên gia pháp lý
mong các cơ quan tố tụng ở
Trung ương hướng dẫn về việc
tạm giữ người theo thủ tục tố
tụng hình sự cũng như tạm giữ
người theo thủ tục hành chính và
việc lập biên bản bắt giữ người
để các cơ quan tiến hành tố tụng,
đặc biệt là cơ quan Tòa án khi
xét xử có quyết định thống nhất
trong toàn hệ thống Tòa án.

HÀ UYÊN 

An Hội và UBND TP Bến Tre.
Ngày 10/11/2021, UBND TP

Bến Tre có Văn bản
7567/UBND-QLĐT, trả lời:
“UBND TP đã chỉ đạo Phòng
Quản lý đô thị; UBND phường
An Hội kiểm tra công trình xây
dựng của gia đình ông Hiệp. Qua
kiểm tra công trình xây dựng theo
Giấy phép xây dựng 168/GP-
UBND ngày 20/3/2019 của
UBND TP đã được xây dựng
hoàn thiện. Hiện chủ đầu tư đang
tiến hành sửa chữa lại phần diện
tích nhà số 10A theo nội dung tờ
cam kết sửa chữa nhà ở của ông
Hiệp gửi UBND phường ngày
15/10/2020. UBND phường và
Phòng Quản lý đô thị đã yêu
cầu gia đình ông Hiệp thực hiện
đúng các quy định pháp luật
trong việc sửa chữa công trình
xây dựng nêu trên”. 

Theo nhiều ý kiến đánh giá,
căn nhà mới xây xong tức thì,
nhưng ngay sau đó lại được cấp
giấy phép sửa chữa, là điều bất
thường.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo làm rõ
Ngày 6/4/2022, Tỉnh ủy Bến

Tre đã có thông báo kết luận của

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại
buổi tiếp bà Lê Thị Tuyết Nhung
và con trai Nguyễn Thành Đạt
ngày 26/3/2022; liên quan việc
UBND TP Bến Tre cấp giấy phép
xây dựng cho ông Hiệp; việc ông
Hiệp xây dựng công trình không
đúng quy định; việc ông Đạt bị
đánh với tỉ lệ thương tật 12%
nhưng vụ việc đang bị tạm đình
chỉ với lý do chưa xác định được
bị can. 

Bí thư Tỉnh ủy kết luận
UBND TP Bến Tre chỉ đạo
UBND phường An Hội, các cơ
quan chức năng TP khẩn trương
rà soát kỹ, xác minh làm rõ, giải
quyết vụ việc liên quan đến phản
ánh, yêu cầu của người dân theo
đúng quy định. Không để phát
sinh gây mất an ninh trật tự, bảo
vệ cuộc sống bình yên cho nhân
dân; bảo đảm tuân thủ đúng yêu
cầu về quản lý đô thị, xử lý
nghiêm vi phạm (nếu có) theo
đúng quy định hiện hành. Với
nghi án cố ý gây thương tích, giao
Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục chỉ
đạo điều tra làm rõ và xử lý theo
đúng quy định.

Ông Đạt cho hay chỉ biết khẩn
thiết mong cơ quan chức năng
tỉnh Bến Tre sớm giải quyết sự
việc để bảo vệ quyền và lợi ích
cho ông và gia đình. “Bởi lẽ, chỉ
sau khi Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc đối
thoại với gia đình tôi ít ngày thì

phía hàng xóm tiếp tục nhục mạ,
đe dọa giết người làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tâm lí, đời sống
sinh hoạt, buôn bán của gia đình
tôi”, ông Đạt trình bày. 

Ông Đạt nói: “Chỉ khoảng 10
ngày sau khi gia đình tôi tiếp xúc
Bí thư tỉnh, phía hàng xóm tiếp tục
chửi bới, dọa giết gia đình tôi. Tôi
rất kỳ vọng thông qua chỉ đạo của
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có thể
giúp sự việc nhanh chóng kết thúc
sau khi đã kéo dài quá lâu”.

Một LS thuộc Đoàn LS TP
HCM nhận xét: “Có thể thấy, từ
một vụ án dân sự về tranh chấp
con hẻm nhưng lại giải quyết
chậm trễ; không áp dụng các biện
pháp hành chính kịp thời đã khiến
cho vụ việc phát sinh thành nghi
án hình sự “cố ý gây thương tích”.
Khó hiểu hơn nữa, cho dù có
chứng cứ, nhân chứng chứng kiến
vụ việc nhưng sau hơn 9 tháng,
CQĐT vẫn chưa xác định được ai
là bị can, rồi bất ngờ ra quyết định
tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết
thời hạn điều tra. Theo tôi, để thực
hiện đúng quy định pháp luật,
mang lại niềm tin cho người dân,
thực hiện đúng theo chỉ đạo của
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cơ quan
chức năng địa phương cần khẩn
trương vào cuộc xác minh, làm rõ
và xử lý sự việc một cách thấu
tình, đạt lý, đảm bảo trật tự an ninh
khu vực”. BẠCH DƯƠNG 

lKết luận chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy

Bến Tre, ông Lê Đức Thọ.  

lNgày 5/4/2022, phía hàng xóm bị cho là tiếp tục đe dọa nhà ông Đạt.
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Cần bổ sung hàng chục ngàn
giáo viên

Theo dự báo của Bộ GD-ĐT, đến
năm 2025, khi Chương trình giáo dục
phổ thông mới (Chương trình GDPT
mới) được triển khai thực hiện ở tất
cả các khối lớp, ngành Giáo dục sẽ
phải bổ sung hơn 11.300 giáo viên
Ngoại ngữ và gần 7.300 giáo viên Tin
học ở cấp tiểu học; trên 5.300 giáo
viên Nghệ thuật ở cấp THPT.

Tại Hội nghị tuyển sinh năm 2022,
nhiều địa phương, cơ sở đào tạo giáo
viên đề xuất giải pháp khắc phục tình
trạng thiếu giáo viên nhằm đáp ứng
Chương trình, sách giáo khoa GDPT
mới; trong đó có việc tăng chỉ tiêu đào
tạo cho các cơ sở đào tạo giáo viên.
Ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng
Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD - ĐT cho
biết, trong mùa tuyển sinh năm nay,
với những ngành thiếu giáo viên, Bộ
giao chỉ tiêu tuyển sinh tối đa cho các
trường sư phạm. Đồng nghĩa với việc
trường đăng ký bao nhiêu chỉ tiêu, Bộ
sẽ giao tối đa để đáp ứng yêu cầu.

Đồng thời, GS.TS Nguyễn Quý
Thanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo
dục, ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ,
ngoài các ngành sư phạm truyền
thống, nhà trường đã mở ngành Sư
phạm Khoa học Tự nhiên, Sư phạm
Lịch sử và Địa lý. Sinh viên được đào
tạo theo hướng tích hợp để sau khi tốt
nghiệp có thể bắt tay ngay vào công
việc giảng dạy ở trường phổ thông.

Để đáp ứng yêu cầu của Chương
trình GDPT mới, Trường ĐH Sư
phạm, ĐH Huế đã tích cực chuyển
hướng đào tạo. PGS.TS Lê Anh
Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho
biết, bên cạnh việc mở các chuyên
ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên và
Lịch sử - Địa lý, trường bổ sung kiến
thức sư phạm liên môn cho sinh viên
đang học tại trường; để khi tốt nghiệp,
các em đủ khả năng đảm nhận các
môn học tích hợp trong chương trình

mới. Ngoài ra, sinh viên của trường
còn được bồi dưỡng giống như giáo
viên phổ thông cốt cán để có thể chủ
động thực hiện có hiệu quả chương
trình này khi ra trường.

Về công tác chuẩn bị nhân sự ở các
trường phổ thông khi triển khai
chương trình mới, Giám đốc Sở GD-
ĐT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn
Hiếu cho biết, một số bộ môn chưa đáp
ứng yêu cầu tối thiểu về giáo viên. Đơn
cử, bậc trung học phổ thông yêu cầu 2
tiết/tuần với các môn nghệ thuật (âm
nhạc, mỹ thuật) nhưng hiện các trường
không có nguồn tuyển giáo viên.

Do đó, ông Nguyễn Văn Hiếu tính
tới giải pháp tình thế tuyển giáo viên
liên trường thay vì tuyển dụng cho
từng trường riêng lẻ trong bối cảnh
thiếu giáo viên nghệ thuật hiện nay.
Tuy nhiên, việc này đòi hỏi nhiều quy
định quản lý đi kèm như biên chế, số
tiết dạy của giáo viên. Trước mắt, TP
Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện các
giải pháp như hợp đồng giáo viên
thỉnh giảng, tạo điều kiện cho giáo
viên dạy các môn nghệ thuật ở cấp
trung học cơ sở dạy học ở trung học
phổ thông với điều kiện đáp ứng yêu
cầu về giảng dạy…

Tăng cường đào tạo 
khối nghệ thuật

Tại buổi làm việc với Trường Đại
học ĐH thành phố Hồ Chí Minh mới
đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
nhấn mạnh, việc đổi mới cơ cấu
ngành nghề, chương trình đào tạo của
trường sư phạm để phù hợp với đổi
mới chương trình phổ thông. Các
trường cần điều chỉnh để tăng cường
đào tạo giáo viên khối nghệ thuật
phục vụ triển khai chương trình
GDPT mới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn
Kim Sơn cho rằng, trường sư phạm
có vai trò quan trọng, nhân tố động
lực cho các khâu đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục đào tạo. Trong đó,

vai trò trực tiếp nhất của trường sư
phạm là đổi mới khối giáo dục phổ
thông. Do vậy, Bộ trưởng Nguyễn
Kim Sơn đặc biệt nhấn mạnh việc đổi
mới cơ cấu ngành nghề, chương trình
đào tạo của trường sư phạm để phù
hợp với đổi mới chương trình phổ
thông. Trường cần điều chỉnh để tăng
cường đào tạo giáo viên khối nghệ
thuật phục vụ chương trình giáo dục
phổ thông mới.

GS. TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu
trưởng Trường ĐH Sư phạm TP
HCM chia sẻ, trong giai đoạn tới sẽ
phát triển 2-3 phân hiệu mới dựa trên
thực trạng chung và chiến lược phát
triển trường theo định hướng. Về
công tác đào tạo, TS Bùi Trần Quỳnh
Ngọc, Phó Hiệu trưởng nhà trường
cũng cho biết thêm, trong quá trình
làm việc thực tế tại các Trường CĐ
Sư phạm Long An và Trường CĐ Sư
phạm Gia Lai, trường đã có định
hướng về ngành đào tạo thời gian tới
tại đây sau khi các cơ sở này chính
thức trở thành phân hiệu.

Tiến sĩ Ngọc cho biết, trường
tuyển sinh theo nhu cầu và đặt hàng
của địa phương các ngành ưu tiên
như: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu
học và một số ngành đáp ứng yêu cầu
chương trình giáo dục phổ thông mới
như: sư phạm tin học, sư phạm lịch
sử - địa lý, khoa học tự nhiên, sư
phạm công nghệ, giáo dục công dân.
Ngoài ra, trường sẽ mở thêm một số
ngành mới như: sư phạm mỹ thuật,
sư phạm âm nhạc và có định hướng
phát triển đào tạo lực lượng giáo viên
cho các trường song ngữ. 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tán
thành việc trường tăng cường các
trường thực hành nhưng cho rằng
cách triển khai nghiên cứu, ứng dụng
và đổi mới thì không phải chỉ ở một
trường thực hành là đủ mà kết nối
giữa trường sư phạm với hệ thống
trường phổ thông là cực kỳ bức thiết
và khăng khít. Đặc biệt, trường cần
điều chỉnh tăng mạnh đào tạo giáo
viên khối Mỹ thuật, Nghệ thuật vì
đây là khối hiện đang có nhu cầu giáo
viên rất lớn. Việc đào tạo cũng cần
khảo sát, dự báo, tính toán nhu cầu,
tránh bị mất cân đối. Cùng với đó,
với khó khăn của các trường đào tạo
giáo viên với các ngành nghệ thuật
do thiếu đội ngũ có trình độ tiến sĩ,
cần có giải pháp vĩ mô về chính sách
để tháo gỡ chung cho các trường
trong đào tạo khối ngành này, Bộ
trưởng nhấn mạnh. 

NGUYỄN MỸ

725.000 giáo viên 
phổ thông sẵn sàng
chương trình mới

Chuẩn bị cho Chương trình GDPT mới, Bộ
GD-ĐT đã triển khai mô hình mới bồi

dưỡng giáo viên phổ thông kết hợp giữa trực
tuyến và trực tiếp. Đã có hàng nghìn giáo viên
và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt
cán được giảng viên sư phạm chủ chốt bồi
dưỡng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban
Quản lý Chương trình ETEP cho biết,  Chương
trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao
năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục phổ thông đã vận hành trong 4
năm qua, với sự tham gia của 7 trường ĐH sư
phạm và học viện quản lý giáo dục, tác động
mạnh mẽ đến hoạt động bồi dưỡng phát triển
nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong cả nước.

Chương trình đã bồi dưỡng 31.390 giáo viên
phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục phổ thông cốt cán. Đội ngũ này đã cùng với
giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo
dục hỗ trợ cho gần 725.000 giáo viên phổ thông
và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
hoàn thành các mô đun cốt lõi trong bồi dưỡng
thường xuyên để triển khai chương trình giáo
dục phổ thông mới.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh, với
mô hình bồi dưỡng mới, chuyển từ bồi dưỡng
tập trung sang tự học, tự bồi dưỡng thường
xuyên, liên tục, tại địa phương, nhà trường, có
hỗ trợ của đội ngũ cốt cán, đội ngũ giảng viên
sư phạm chủ chốt của các trường ĐH sư phạm
và hệ thống học tập trực tuyến, lần đầu tiên, các
trường đại học sư phạm tham gia vào hoạt động
bồi dưỡng giáo viên một cách hệ thống trong
phạm vi toàn quốc.

Từ phía nhà trường, PGS.TS Nguyễn Văn
Hiền - Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội
cho rằng, qua hoạt động bồi dưỡng giáo viên
phổ thông, năng lực Trường ĐH Sư phạm Hà
Nội đã được tăng cường thể hiện ở các mảng
quản trị nhà trường, phát triển chương trình đào
tạo, nghiên cứu đổi mới và phát triển nhà
trường. Qua đó, giảng viên sư phạm chủ chốt
ngày càng hiểu rõ hơn về chương trình GDPT
2018, về thực tiễn giáo dục phổ thông ở các địa
phương, về năng lực của đội ngũ giáo viên phổ
thông hiện nay cũng như cách dạy, cách học ở
phổ thông,… Giảng viên sư phạm được trao đổi,
học tập nâng cao năng lực chuyên môn, năng
lực công nghệ thông tin, nâng cao được năng
lực xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức
bồi dưỡng thường xuyên, mở rộng được kiến
thức thực tiễn, hiểu sâu sắc hơn về chương trình
GDPT 2018 và những yêu cầu để thực hiện
chương trình GDPT 2018.

Theo đó, GS.TS Lê Anh Phương, Hiệu
trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
cho biết, tính đến ngày 31/1, Trường Đại học
Sư phạm - Đại học Huế đã tổ chức bồi dưỡng
cho giáo viên cốt cán của 10 tỉnh: Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa,
Ninh Thuận, Bình Thuận hoàn thành mô đun 1,
2, 3, 4, 5, 9. 

PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái
Nguyên cho biết: Từ năm 2019-2021, Trường
đã đồng hành cùng hơn 3.200 giáo viên phổ
thông cốt cán của 8 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc
Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Điện
Biên, Lai Châu và Sơn La để thực hiện bồi
dưỡng 6 mô đun. Cái được lớn nhất là đã làm
thay đổi suy nghĩ của hầu hết các giáo viên phổ
thông trong việc tự học, tự bồi dưỡng. Đáp ứng
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
vì sự phát triển và hạnh phúc của học sinh.

UYÊN NA

Chương trình giáo dục 
phổ thông mới và nỗi lo 

thiếu giáo viên nghệ thuật
Năm học này, Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ
chính thức triển khai ở khối THPT. Một trong những nỗi lo
của các trường và các địa phương là thiếu giáo viên khối
nghệ thuật.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Nguyễn Kim Sơn, trong công cuộc
đổi mới và phát triển giáo dục đào
tạo, yếu tố có tính chất nền tảng
then chốt, thậm chí là mang tính
quyết định đối với chất lượng giáo
dục đào tạo, quyết định sự thành
công của công cuộc đổi mới chính là
ở lực lượng giáo viên và vai trò của
các trường khối ngành sư phạm.

lCác địa phương lo thiếu giáo viên khối nghệ thuật khi triển khai chương trình giáo dục

phổ thông mới. (Ảnh minh họa)
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Ít nhất 14 trẻ em tử vong và
một người mất tích do đuối
nước trong dịp nghỉ lễ vừa qua.
Theo Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, cả nước có
khoảng 2.000 trẻ dưới 16 tuổi
chết đuối mỗi năm trong giai
đoạn 2016 — 2020, trung bình
trên 5 trẻ mỗi ngày. Tình trạng
đau lòng trên vì sao vẫn chưa
được khắc phục triệt để?
Để đạt mục tiêu giảm 20% số trẻ
đuối nước

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2022,
những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy
ra ở Nghệ An, Đồng Nai, Bình Thuận...
Đây là con số đáng báo động, bởi theo
Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn, tính từ đầu năm
đến giữa tháng 4/2022, cả nước xảy ra
19 vụ đuối nước, làm chết 20 người, mất
tích 3 người. Qua các vụ này có thể thấy,
hầu hết các nạn nhân bị đuối nước do
tắm ao, sông, hồ… - là những địa điểm
nằm trong/gần khu vực các em cư trú,
nên phát sinh chủ quan về sự cảnh báo
hoặc răn đe từ người lớn. 

Đây cũng chính là một trong những
nguyên nhân chính dẫn đến đuối nước trẻ
em mà ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng
Cục Trẻ em khi trao đổi với truyền thông
cách đây không lâu, đã từng chỉ ra. Theo
ông Nam, nguyên nhân đầu tiên là nguồn
nước, mặt nước, công trình không được
cảnh báo, cảnh giới, rào chắn hay những
vật chứa nước không có nắp đậy. Nguyên
nhân thứ hai là, người lớn thiếu giám sát,
nhắc nhở, hướng dẫn trẻ nguy cơ đuối
nước. Nguyên nhân thứ ba là, nhiều trẻ
chưa được học bơi an toàn hay phòng tránh
đuối nước. 

Từ năm 2021, Đại hội đồng Liên Hợp
quốc đã thông qua Nghị quyết về phòng
chống tai nạn đuối nước và chỉ định ngày
25/7 hằng năm là Ngày thế giới phòng
chống đuối nước. Ngày 25/7/2021 là lần
đầu tiên trong lịch sử gần 80 quốc gia
hưởng ứng sự kiện trên. Theo đó, các quốc
gia thành viên Liên Hợp quốc sẽ hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển
các công cụ và công nghệ sáng tạo nhằm
phòng chống đuối nước. Những bài học về
an toàn dưới nước, bơi lội và sơ cấp cứu sẽ
được đưa vào chương trình giảng dạy ở
trường học trên thế giới.

Tại Việt Nam, trước thực trạng cả

nước có khoảng 2.000 trẻ em dưới 16
tuổi chết đuối mỗi năm trong giai đoạn
2016 - 2020, trung bình trên 5 trẻ chết
đuối mỗi ngày ở Việt Nam và hưởng ứng
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp
quốc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
quyết định phê duyệt chương trình hành
động quốc gia phòng chống tai nạn,
thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030
với mục tiêu giảm 10% trẻ em chết đuối
năm 2025 và vào năm 2030 là 20%.
Chương trình gồm nhiều giải pháp để
kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn,
thương tích trẻ em, nhất là đuối nước. 

Rất cần sự chung tay của
nhiều bên

Đầu tháng 5/2022, từ tình trạng hàng
loạt vụ đuối nước khiến trẻ em tử vong,
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu
các bộ, ngành và địa phương tăng cường
giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú
trọng công tác phòng, chống đuối nước

cho trẻ. Theo Thủ tướng, các cơ quan
chức năng cần phối hợp với nhà trường
và gia đình để quản lý, giám sát học sinh
trong thời gian nghỉ hè; hướng dẫn địa
phương tổ chức học bơi, rèn luyện kỹ
năng bơi và hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí
học bơi cho học sinh, trẻ em. 

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu
các bộ, ngành, địa phương phải cùng
chung tay giải quyết vấn đề này như Bộ
LĐ-TB&XH được giao rà soát sửa đổi
cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả
công tác phòng, chống đuối nước trẻ em;
Bộ GD-ĐT cần phổ biến kiến thức, kỹ
năng phòng, chống đuối nước đến từng
trường, lớp học, từng học sinh, đặc biệt
trước mỗi kỳ nghỉ hè. 

Nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào dạy
bơi an toàn cho học sinh trong trường
học cũng được Thủ tướng Chính phủ
quán triệt; Bộ VH-TT&DL có trách
nhiệm triển khai, hướng dẫn việc xây

dựng, bảo dưỡng hệ thống bể bơi tại các
thiết chế thể dục, thể thao và khuyến
khích các cơ sở dịch vụ thể thao, du lịch
có bể bơi hỗ trợ các lớp dạy bơi an toàn
trong môi trường nước cho trẻ em; Bộ
Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các
cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác
truyền thông, thông tin nhằm nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan,
tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cộng
đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em;
phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng,
chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền
các biện pháp, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu
cho trẻ em bị đuối nước…

Với các địa phương, Thủ tướng
Chính phủ yêu cầu chỉ đạo, tổ chức, phối
hợp giữa các ngành, các tổ chức, đặc biệt
là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ
chức, các thành viên Ban Bảo vệ trẻ em
cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia
quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian
không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ
hè, các thời gian bão, lũ, thiên tai để bảo
đảm an toàn cho trẻ em, nhất là đuối
nước; rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp
thời các địa điểm (hố nước, hồ ao, sông
ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm,
công trình chứa nước…) có nguy cơ gây
tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai
các biện pháp phòng ngừa, khắc phục
(như làm rào chắn, biển cảnh báo; cảnh
giới, nhắc nhở…). 

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý làm
rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong
việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống đuối nước tại địa phương. 

HỒNG MINH

Tính đến tháng 2/2021, Việt Nam có 72
triệu tài khoản mạng xã hội và 68,72

triệu người dùng Internet (chiếm 70.3%
dân số). Do dịch bệnh, ngày càng có nhiều
người, bao gồm cả thanh, thiếu niên,
nhóm chiếm 15,22% dân số sử dụng In-
ternet để học tập, làm việc, giao tiếp, giải
trí và tiếp cận các dịch vụ. Điều này làm
gia tăng rủi ro trực tuyến đối với trẻ em và
thanh, thiếu niên bao gồm bắt nạt trên
mạng và bạo lực mạng trên cơ sở giới. 

Khảo sát do Tổ chức Plan Interna-
tional Việt Nam thực hiện cho thấy chỉ
có 10% trẻ em có kiến thức và kỹ năng

an toàn khi sử dụng Internet. Bối cảnh đó
đòi hỏi phải hiểu sâu sắc về thực trạng và
xác định những “lỗ hổng” về năng lực,
hành lang pháp lý, môi trường văn hóa
xã hội để đề xuất các biện pháp can thiệp
phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ
em trên không gian mạng.

Mới đây, để đồng hành với các cơ
quan chính phủ triển khai Chương trình
“Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành
mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng
giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ
tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt
tại Quyết định 830/ QĐ-TTg ngày

01/06/2021, Tổ chức Plan International
Việt Nam đã phối hợp với Sở LĐ-
TB&XH tỉnh Quảng Bình khởi động dự
án “Bảo vệ trẻ em và thanh, thiếu niên
an toàn trên môi trường mạng” tại hai
tỉnh Kon Tum và Quảng Bình.

Mục tiêu của dự án là thanh, thiếu niên
độ tuổi từ 10-18 tuổi, đặc biệt là trẻ em gái
và các nhóm dễ bị tổn thương, được hỗ trợ
để sử dụng internet và mạng xã hội một
cách an toàn và được bảo vệ khỏi các hình
thức xâm hại trên môi trường mạng. Dự
án cũng hướng tới hỗ trợ gia đình, trường
học và cộng đồng thiết lập các cơ chế để
bảo vệ trẻ em, thanh, thiếu niên, đặc biệt
là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn
thương, khỏi các hình thức bắt nạt và bạo
lực giới trên môi trường mạng và các cơ

quan chính phủ, cơ quan truyền thông và
các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông
tin có các biện pháp nhằm ngăn ngừa và
ứng phó hiệu quả để đảm bảo an toàn cho
trẻ em và thanh, thiếu niên trên môi
trường mạng.

Dự kiến sau ba năm triển khai, dự án
sẽ hỗ trợ tăng cường kiến thức và kỹ
năng bảo vệ bản thân và những người
khác khỏi các hình thức bắt nạt và bạo
lực giới trên môi trường mạng cho hơn
9.000 trẻ em, thanh, thiếu niên độ tuổi
từ 10-18 tuổi, đặc biệt là trẻ em gái và
các nhóm dễ bị tổn thương và cha mẹ,
người chăm sóc trẻ, thầy cô, cán bộ bảo
vệ chăm sóc trẻ em các cấp, người dân
tại cộng đồng sử dụng các trang trực
tuyến, trang mạng xã hội. D.N

Bảo vệ trẻ em, thanh, thiếu niên 
an toàn trên mạng

Giải pháp nào cứu trẻ khỏi tay
“thủy thần”?

lViệt Nam đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.

Thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, sau một thời gian thực hiện, chương trình
phòng, chống đuối nước đã dạy bơi cho khoảng 14.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Đồng

thời, hơn 30.200 trẻ em tại 8 tỉnh có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất cả nước cũng đã được
dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Hiện nay, mô hình khóa học kỹ năng an toàn
trong nước khoảng 30$ (khoảng 700.000 đồng) đã và đang được nhân rộng tại nhiều địa
phương. Sở LĐ-TB&XH và đoàn thanh niên nhiều tỉnh như Long An, Đồng Tháp, TP Cần
Thơ… đã triển khai chương trình bể bơi mini bằng lưới có 4 cây tre/ống nước lớn căng ở
4 góc để trẻ tập bơi, mô hình bể bơi di động…

Theo ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em, việc trẻ em thiếu kỹ năng bơi an
toàn không khác gì như chưa được “tiêm vaccine để phòng, chống dịch bệnh”. Cục trưởng
Cục Trẻ em nhấn mạnh, bên cạnh việc “trẻ em phải được học kỹ năng an toàn với nước
như nhận biết khu vực có dòng xoáy, chỉ bơi khi có người lớn ở bên hay đang bơi chuột rút
phải làm gì”, thì các gia đình cần rà soát nơi ở để khắc phục, loại bỏ ngay các nguy
cơ gây đuối nước như dựng hàng rào xung quanh quanh ao, hố chứa nước, hố vôi,
cống thoát nước và đậy nắp giếng nước, bể nước…

Vì sao nhiều trẻ em biết bơi
vẫn bị đuối nước?

Nhiều người vẫn nhầm lẫn cho rằng,
chỉ cần biết bơi thì trẻ sẽ được an toàn,
nhưng thực tế không như thế. Theo Vụ
Giáo dục Thể chất, Bộ GD-ĐT), tai nạn
đuối nước xảy ra nhiều đối với trẻ em,
học sinh đã biết bơi, thậm chí bơi giỏi.
Nguyên nhân là do trẻ không có kỹ năng
bơi an toàn, đây là một “khoảng trống”
cần được quan tâm và có giải pháp khắc
phục. 

Bơi ở bể khác bơi ở ao/hồ/sông/suối
và càng khác với khi trẻ bơi ở biển. Biết
bơi chỉ là kỹ năng cơ bản, để thực sự an
toàn, trẻ cần được dạy một số kỹ năng
an toàn trong môi trường nước, biết cách
sơ cứu để có thể tự cứu mình khi không
may bị chuột rút hoặc bị sóng đánh ra
xa bờ và có thể cứu đuối bạn một cách
an toàn. 

Do đó, bên cạnh việc học bơi, trẻ
cũng cần được trang bị các kỹ năng sống
sót, biết cách dùng phương tiện, dụng cụ
để cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt biết sơ cứu
đúng phương pháp.



Nhận cuốn sổ BHXH trên tay, bà Phạm
Thị Loan phấn khởi chia sẻ: “Trước đây tôi
đã được nghe về loại hình BHXH tự
nguyện nhưng chưa có dịp tìm hiểu sâu;
nay được đến dự Hội nghị tư vấn, đối thoại
về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ
gia đình do BHXH tỉnh tổ chức, tôi thấy
chính sách của Đảng và Nhà nước hết sức
nhân văn, tạo điều kiện cho mọi người dân
có cơ hội được có lương hưu, tự chủ tài
chính khi về già”.

Cùng với đó, bà Loan đã vận động
người thân, các con, cháu trong gia đình
tham gia BHXH tự nguyện để được
hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động.
Khi được hỏi, vì sao bản thân tuổi đã cao
mà vẫn quyết định tham gia loại hình
BHXH này, bà Loan tâm sự: “Tham gia
BHXH tự nguyện là khi còn có sức khỏe
để lao động, có thu nhập mình tích lũy

“của để dành” để sau này khi về già có
lương hưu hằng tháng và cấp thẻ BHYT
đi khám chữa bệnh. Tôi năm nay 83 tuổi
vẫn quyết định tham gia để làm gương
cho con cháu. Hơn nữa, khi tham gia
BHXH tự nguyện chẳng may qua đời thì

con cháu cũng được nhận tiền tử tuất,
nếu tôi tham gia được 5 năm trở lên thì
còn có chế độ trợ cấp mai táng phí của
Nhà nước. Tôi thấy chính sách BHXH tự
nguyện hết sức nhân văn đối với mọi
người dân”.

Được biết, để lan tỏa tính nhân văn
của chính sách BHXH tự nguyện đến với
mọi người dân trên địa bàn tỉnh, những
năm qua BHXH tỉnh Thái Bình đã tập
trung triển khai đồng bộ các giải pháp,
đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông,
đa dạng hóa các hình thức thông tin,
tuyên truyền phù hợp với tình hình thực
tế tại địa phương và nhu cầu, nguyện
vọng của nhân dân. 

Đặc biệt 4 tháng đầu năm 2022, trong
bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng
phát trên diện rộng, BHXH tỉnh Thái
Bình đã linh hoạt triển khai công tác
truyền thông về chính sách BHXH,
BHYT nói chung và tuyên truyền, vận
động người dân tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng.

Theo đó, rất nhiều mô hình truyền
thông trực tiếp tại cộng đồng được triển
khai đa dạng như: Tổ chức các đợt ra quân
trên địa bàn toàn tỉnh, từng huyện; phát tờ
rơi, tờ gấp tại các điểm trung tâm, các khu
chợ, nơi tập trung đông người; tuyên
truyền lồng ghép tại các cuộc họp thôn, tổ
dân phố, sinh hoạt chuyên môn của các hội
đoàn thể, tuyên truyền nhóm nhỏ cho các
cụm dân cư; tổ chức hội nghị tuyên truyền
tại các thôn, tổ vào buổi tối, vào ngày nghỉ
cuối tuần để nhân dân có thể thuận lợi tham
dự v.v... 

Kết quả 4 tháng đầu năm 2022, toàn
tỉnh Thái Bình phát triển được 1.127 người
tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số
người tham gia loại hình BHXH này lên
42.005 người.

Với nhiều giải pháp đồng bộ và linh
hoạt, BHXH tỉnh Thái Bình cho biết sẽ phấn
đấu đưa chính sách BHXH tự nguyện,
BHYT hộ gia đình đến mọi người dân trên
địa bàn tỉnh để ngày càng có nhiều hộ dân
như gia đình bà Loan phấn khởi lựa chọn
tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng
chế độ an sinh lâu dài; hướng tới thực hiện
mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

THÚY DUNG – MINH ANH 
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DÂN NGUYệN
banbandocplvn@gmail.com

Như thông tin PLVN đã phản ánh,
khoảng 12h30 khoảng 12h45 ngày 4/5,
nam tài xế lái xe tải 5 tấn chở nhiều
thùng dầu chạy trên cao tốc Trung
Lương, hướng từ TP HCM đi miền Tây.
Khi tới đoạn thuộc địa phận TP Tân An,
tài xế phát hiện cháy ở thân xe nên
nhanh chóng dừng ôtô chạy ra ngoài.

Ít phút sau lửa bùng lên dữ dội, dầu
loang ra mặt đường cháy nghi ngút. Cột
khói đen bốc lên cao, lan sang làn đường
chiều ngược lại khiến các xe khác phải
dừng từ xa. Vị trí xảy ra vụ cháy tại
km37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã
Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An). 

Vụ cháy không gây thiệt hại về
người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả
2 hướng, tài sản cao tốc hư hỏng gồm
mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng
(đang thống kê báo cáo). Sự việc khiến
dư luận đặt ra câu hỏi, việc xe chở dầu
cháy làm tắc nghẽn cả một tuyến đường
huyết mạch, gây thiệt hại lớn như vậy
thì trách nhiệm thuộc về ai?

Nêu ý kiến về vấn đề trên, Luật sư
Phạm Thị Nguyệt Tú – Giám đốc Công
ty Luật TNHH Thái Hà (Đoàn Luật sư
TP Hà Nội) cho biết: Theo quy định,
đường cao tốc là các phương tiện được
phép di chuyển với tốc độ cao khi tham

gia giao thông. Tuy nhiên, pháp luật
cũng có quy định cụ thể về điều kiện,
quy định đối với các phương tiện khi
tham gia giao thông trên các tuyến
đường cao tốc, đặc biệt là đối với các
phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy
hiểm.

Cụ thể, khoản 2 Điều 3 Nghị định
104/2009 của Chính phủ quy định:
“Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa
các chất nguy hiểm khi vận chuyển có
khả năng gây nguy hại tới tính mạng,
sức khỏe con người, môi trường, an toàn
và an ninh quốc gia”. Theo quy định này
thì dầu nhờn thuộc sản phẩm dầu mỏ
nên nằm trong danh mục hàng hoá nguy
hiểm.

“Trên thực tế, có rất nhiều hành vi sử
dụng phương tiện vận chuyển xăng dầu
đã bị xử phạt như không được cơ quan
có thẩm quyền cho phép, vận chuyển
không tuân thủ theo các quy tắc an toàn,
chuyển tải và sang mạn xăng dầu sai quy
định,… Rất nhiều hành vi khiến cho
người vận chuyển cũng như đơn vị kinh
doanh bị xử phạt” – LS Tú cho biết.

Về việc xử lý vi phạm, LS Tú cho
biết, khoản 2 Điều 25 Nghị Định 67 của
Chính phủ đã thông qua quy định, khi

đơn vị sử dụng phương tiện vận tải xăng
dầu chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền
từ 60.000.000 đồng – 80.000.000 VNĐ
đồng. Trường hợp vận chuyển gây ra tai
nạn, tổn thất cho người và của sẽ tùy
thuộc vào tình hình, đưa ra các chế tài
phù hợp, có thể thực hiện truy cứu trách
nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, để hạn chế các sự cố
cháy nổ xảy ra trong quá trình vận
chuyển xăng dầu bằng xe bồn, xe téc,
ngoài việc tuân thủ các quy định giao
thông đường bộ phương tiện vận chuyển
và người vận chuyển còn phải đảm bảo
các điều kiện an toàn PCCC theo Nghị
định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật PCCC sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật PCCC và Thông tư
66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của
Bộ Công an về quy định chi tiết một số
điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

“Đối với các phương tiện vận chuyển
xăng dầu, đầu tiên phải được cấp phép
vận chuyển, phải đảm bảo điều kiện an
toàn. Thứ hai, người lái xe phải được
đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về vận
chuyển xăng dầu. Các xe vận chuyển
cũng phải tuân thủ theo định mức trang
bị phương tiện, trên xe phải có bình
chữa cháy, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ…”
– LS Tú nhấn mạnh.

Theo đó, để bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trong hoạt động vận chuyển
các loại hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy
nổ, ngoài ý thức của mỗi người lái xe,
các cơ quan chức năng cần tăng cường
kiểm tra việc thực hiện các quy định về
vận chuyển xăng dầu, hóa chất, LS Tú
chia sẻ thêm. GIA HẢI

VỤ CHÁY XE TẢI TRÊN CAO TỐC TP HCM - TRUNG LƯƠNG:

Ai chịu trách nhiệm?

“VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP”

THÁI BÌNH: 

Gương sáng tham gia 
bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHXH tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn
của Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện cho người lao động làm nông nghiệp hoặc làm

các công việc không có hợp đồng lao động có lương hưu và thẻ BHYT để duy trì cuộc sống và
chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động. 

Theo quy định, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bao gồm: 1. Người tham gia BHXH
tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH
bắt buộc; 2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH tự nguyện. Người tham gia
BHXH tự nguyện được hưởng các chế độ sau: Chế hộ hưu trí; Chế độ trợ cấp BHXH 1
lần; Chế độ tử tuất.

lBà Phạm Thị Loan và người thân nhận sổ BHXH tự nguyện.

Vừa qua, tham dự Hội nghị
tuyên truyền về chính sách bảo
hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện
tại thôn Kìm (xã Vũ Lạc, TP
Thái Bình), bà Phạm Thị Loan
(SN 1939) đã quyết định tham
gia BHXH tự nguyện cho bản
thân và hai người con cùng
một người cháu trong gia đình
đều là lao động tự do chưa
tham gia BHXH.

Liên quan đến vụ cháy xe tải trên đường cao tốc, Luật sư
Nguyệt Tú cho rằng, các cơ chức năng cần sớm xác minh, làm
rõ sự việc, từ đó có căn cứ để xử lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân không chấp hành đúng quy định của pháp luật gây thiệt hại
cho tổ chức, cá nhân và tê liệt cả một tuyến đường.

THÔNG BÁO
Về việc đính chính tên vị trí

việc làm cần tuyển dụng
của một số đơn vị thuộc 

Bộ Tư pháp

Ngày 22/3/2022, Bộ Tư pháp
đã ban hành Thông báo số
844/TB-BTP về việc tổ chức
tuyển dụng công chức Bộ Tư
pháp năm 2022, trong đó, Phụ
lục kèm theo Thông báo có một
số lỗi kỹ thuật về tên gọi vị trí
việc làm tại một số đơn vị thuộc
Bộ, nay Bộ Tư pháp đính chính
như sau:

1. Vị trí “Xây dựng pháp luật
hành chính và tổng hợp” thành
“Xây dựng pháp luật hành chính”
tại Vụ Pháp luật hình sự - hành
chính.

2. Vị trí “Thương mại tài
chính” thành “Pháp luật thương
mại quốc tế” và vị trí “Giải quyết
tranh chấp đầu tư quốc tế” thành
“Giải quyết tranh chấp quốc tế”
tại Vụ Pháp luật quốc tế.

3. Vị trí “Công tác truyền
thông” thành “Quan hệ công
chúng (truyền thông)” tại Văn
phòng Bộ.

Các nội dung khác thực hiện
theo Thông báo số 844/TB-BTP
ngày 22/3/2022 của Bộ Tư pháp.



THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com
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THÔNG BÁO 
Về việc người thừa kế của người phải thi hành án thỏa thuận 

thực hiện nghĩa vụ thi hành án
Kính gửi: Bà Trần Yến Linh, Trần Yến Nghi, ông Trần Nguyễn Quân, bà Cao Thu Hồng, cùng địa chỉ: ấp  6, xã Tân Thành, Tp. Cà Mau;
Căn cứ Điều 54 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); Điều 15 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ bản án số 203/2020/DSST ngày 16/12/2019 của Tòa án nhân dân Tp. Cà Mau;
Căn cứ bản án số 154/2020/DSST ngày 21/9/2020 của Tòa án nhân dân Tp. Cà Mau
Căn cứ bản án số 81/2021/DSPT ngày 16/4/2021 của Tòa án nhân dân Tỉnh Cà Mau;
Căn cứ bản án số 45/2021/DSPT ngày 11/3/2021 của Tòa án nhân dân Tỉnh Cà Mau;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 1815;1816/QĐ-CCTHADS ngày 10/05/2021; 1665/QĐ-CCTHADS ngày 20/4/2021 của Chi cục Thi hành án

dân sự Tp. Cà Mau;
Qúa trình thi hành án, người phải thi hành án là ông Trần Thanh Tùng đã chết để lại tài sản, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm:

Bà Trần Yến Linh, Trần Yến Nghi, ông Trần Nguyễn Quân, bà Cao Thu Hồng, cùng địa chỉ: ấp  6, xã Tân Thành, Tp. Cà Mau.
Để tiến hành xử lý tài sản của người phải thi hành án đã chết theo quy định của pháp luật. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành

phố Cà Mau thông báo cho Bà Trần Yến Linh, Trần Yến Nghi, ông Trần Nguyễn Quân, bà Cao Thu Hồng được biết: 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ thì Bà Trần Yến Linh, Trần Yến Nghi, ông Trần Nguyễn Quân, bà Cao Thu Hồng

thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án là ông Trần Thanh Tùng (Việc thỏa thuận phải lập thành văn bản hoặc trực đến
cơ quan Thi hành án lập biên bản).

Hết thời hạn thông báo mà Bà Trần Yến Linh, Trần Yến Nghi, ông Trần Nguyễn Quân, bà Cao Thu Hồng không thỏa thuận hoặc không thỏa
thuận được việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án, thì Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Cà Mau tiến hành các thủ tục theo quy
định.

Nay, Chi Cục Thi hành án dân sự Tp. Cà Mau thông báo cho những người thừa kế của ông Trần Thanh Tùng biết để thực hiện quyền lợi và nghĩa
vụ của mình./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CÀ MAU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo bán đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng đất là lô 46 IV, mã số nên 11, đường F8 thuộc khu dân cư Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành phố

Hồ Chí Minh (nay là nhà, đất số 127 đường số 1B, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giá khởi điêm̉: 15.365.328.602 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh, Địa chỉ số: 426 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân,

TP Hồ Chí Minh.
Thơì gian, địa điểm xem taì sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 06/05/2022  đến ngày 31/5/2022 trong giờ hành chính, tại địa chỉ số

127 đường số 1B, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
Thơì gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 06/05/2022 cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 31/5/2022, trong giờ hành

chính tại trụ sở Công Ty Đấu giá Hợp danh VAMC số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Thơì gian nộp tiền đặt trước: Vào các ngày 31/5/2022, 01/6/2022 trong giờ hành chính và trước 16 giờ 00 phút ngày 02/6/2022 theo thông báo

về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 03/6/2022 tại địa chỉ tại địa chỉ số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8,

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Điều kiện, cách thức đăng ky ́ tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4,

Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và
nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp Danh VAMC.

Địa chỉ: 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VAMC

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án

Căn cứ Bản án số: 77/2019/DSST ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 247/QĐ.CCTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới. Nội dung:

ông Lê Thành Khiêu, bà Lê Thị Thành liên đới trả cho bà Lê Kiêm Hoàng số tiền 2.800.000.000đ (Hai tỉ, tám trăm ngàn đồng) và lãi suất chậm thi hành
án.

Nay Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Mới thông báo cho người được thi hành án là bà Lê Kiêm Hoàng sinh năm 1940, địa
chỉ: 159/39G Đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày đăng tin (02
lần liên tiếp) của Cơ quan đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam tại ĐBSCL trụ sở tại thành phố Cần Thơ. Bà Lê Kiêm Hoàng phải có mặt Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, địa chỉ: ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để  thực hiện các quyền, nghĩa vụ về
thi hành án: Nhận quyết định, thông báo và giải quyết thi hành án; thẩm định giá và bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án.

Trường hợp bà Lê Kiêm Hoàng không đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới thì gửi văn bản cung cấp địa chỉ mới cho Chi cục
Thi hành án để được nhận các quyết định, thông báo về thi hành án.

Hết thời hạn trên bà Lê Kiêm Hoàng không đến để giải quyết thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới sẽ tiến hành thẩm định giá và bán
đấu giá tài sản của ông Khiêu, bà Thành (Người phải thi hành án) để đảm bảo thi hành án gồm: 

Quyền sử dụng đất diện tích 1.853,3m2, mục đích sử dụng: 693m2 T+ 1.160,3 đất LnK theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 04614/rB
được Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới cấp ngày 06/06/2003, tờ bản đồ số 38, thửa đất số 138, 137, 139 đất tọa lạc tại xã Mỹ Hiệp cấp cho ông Lê
Thành Khiêu, bà Lê Thị Thành. Trên đất có các tài sản khác gắn liền. 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYệN CHỢ MớI, TỉNH TỉNH AN GIANG   

THÔNG BÁO 
Về kết quả thẩm định giá tài sản

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 99 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 30/2018/DSST ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Tòa án nhân dân Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 334/QĐ - CCTHA ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên

Giang;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Chi cục thi hành án dân sự Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ kết quả chứng thư thẩm định giá số Vc 22/03/82.1/BĐS – PQ ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Công ty cổ phần thông tin và thẩm định

giá Miền Nam, địa chỉ: tổ 1 đường 30/4 Khu phố 1, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thông báo cho:
Bên được thi hành án: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (do ông Võ Long Phi – đại diện theo ủy quyền

cho ngân hàng) - địa chỉ: 259 – 261 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Bên phải thi hành án: ông Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1983 và bà Bùi Thị Mỹ Ten, sinh năm 1985 – địa chỉ: ấp Ngã Bát, xã Tây Yên A, huyện An

Biên, tỉnh Kiên Giang (HKTT: số 7/18A đường Nhật Tảo, Khu phố 4, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
Kết quả thẩm định giá các tài sản sau:
-Quyền sử dụng đất số BG 841661, thửa đất số 50, tờ bản đồ số 8, diện tích 3.963m2 (đất lúa) do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 09/08/2012

cho ông Nguyễn Việt Hùng đứng tên chủ sở hữu tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Quyền sử dụng đất số M 945651, thửa đất số 29, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.433m2 (đất lúa) do UBND huyện Châu Thành cấp ngày

29/10/1998 do ông Trần Văn Hỏi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 03/08/2012 tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Quyền sử dụng đất số M 945654, thửa đất số 32, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.345m2 (đất lúa) do UBND huyện Châu Thành cấp ngày
29/10/1998 do ông Trần Văn Hỏi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 03/08/2012 tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Quyền sử dụng đất số M 945653, thửa đất số 31, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.413m2 (đất lúa) do UBND huyện Châu Thành cấp ngày
29/10/1998 do ông Trần Văn Hỏi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 03/08/2012 tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Quyền sử dụng đất số M 942810, thửa đất số 34, tờ bản đồ số 34, diện tích 545m2 (đất LnK) do UBND huyện Châu Thành cấp ngày
29/10/1998 do ông Trần Văn Hỏi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 03/08/2012 tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Quyền sử dụng đất số M 945649, thửa đất số 39, tờ bản đồ số 34, diện tích 921m2 (đất LnK) do UBND huyện Châu Thành cấp ngày
29/10/1998 do ông Trần Văn Hỏi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 03/08/2012 tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Quyền sử dụng đất số M 945655, thửa đất số 33, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.763m2 (đất lúa) do UBND huyện Châu Thành cấp ngày
29/10/1998 do ông Trần Văn Hỏi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 03/08/2012 tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Tổng giá trị tài sản 556.378.000 đồng (Năm trăm năm mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng).
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định

giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.
Vậy, thông báo để ông Võ Long Phi, ông Nguyễn Việt Hùng, bà Bùi Thị Mỹ Ten biết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYệN CHÂU THÀNH, TỉNH KIêN GIANG

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2019, số 48/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 10 năm 2019 số 371/QĐ-
CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2021, số 509/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam
Bình, tỉnh Vĩnh Long

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình sẽ tiến hành cưỡng chế đối với bà Tạ Mỹ Linh, sinh năm 1977, địa chỉ: khóm 2, thị trấn Tam Bình,
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản kê biên, xử lý gồm:
Quyền sử dụng đất thửa số 64, tờ bản đồ số 8, diện tích 28,8 m2 , mục đích sử dụng đất ở đô thị, tọa lạc tại khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, do bà Tạ Mỹ Linh đứng tên quyền sử dụng đất. Căn nhà cấp 4  và các vật kiến trúc khác, của bà Tạ Mỹ Linh. 
Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 30 ngày 03 tháng 06 năm 2022 (Thứ sáu).
Địa điểm cưỡng chế: Taị phần đât́ thuộc thửa số 64, tờ bản đồ số 8,  tọa lạc tại khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Dự trù chi phí cưỡng chế bà Tạ Mỹ Linh, phải chịu khoản là: 10.000.000đ (bằng chữ: Mười triệu đồng).
Yêu cầu bà Tạ Mỹ Linh, bà Phạm Thị Ngọc Diệu và bà Nguyễn Thị Băng Tuyền có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên. 
Nếu bà Linh không đến thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình sẽ tiến hành thẩm định giá và bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định

của pháp luật.
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYệN TAM BìNH  

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá tài sản thi hành án 

Căn cứ Bản án số: 04/2021/KDTM-ST ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Toà án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; Quyết định số:
05/2021/QĐ-PT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 160/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng
Nam;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 06/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành
án dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Ông Lương Quốc Hùng. Địa
chỉ: Tổ 1, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Bằng biện pháp: Kê biên, xử lý tài sản là Quyền sử dụng đất, diện tích 363m2 (ONT: 353m2, CLN: 10m2) thuộc thửa đất số 467, tờ bản đồ số 15,
địa chỉ thửa đất tại thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà
ở và tài sản gắn liền với đất số CQ 387630, số vào sổ CS 04675 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 02/8/2019 cho ông Lương
Quốc Hùng. Tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà có diện tích xây dựng 185,6m2, diện tích sàn 477,24m2, hồ bơi và các vật kiến trúc gắn liền.

Thời gian cưỡng chế: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2022.
Địa điểm cưỡng chế: Tại Ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất của ông Lương Quốc Hùng tại Tổ 3, thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, thành

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Dự trù chi phí cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản do ông Lương Quốc Hùng phải chịu: 645.050.000đồng (Sáu trăm bốn mươi lăm triệu không trăm

năm mươi nghìn đồng).
Yêu cầu ông Lương Quốc Hùng có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để thực hiện việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản, nhận bảo quản tài

sản, thoả thuận giá tài sản kê biên, thoả thuận về tổ chức thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá. Nếu các bên không thoả thuận được hoặc ông Hùng
không đến để thực hiện việc thoả thuận thì Chấp hành viên sẽ ký hợp đồng dịch vụ với các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá theo quy định pháp
luật.

Trường hợp ông Lương Quốc Hùng vắng mặt thì có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỘI AN, QUẢNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1Đơn vị tổ chức: Cty đấu giá hợp danh PT Việt Nam. Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong, P.Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Đơn vị có tài sản: Agribank Chi nhánh huyện Phù Ninh Phú Thọ II; Đ/c: Khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
1/ Tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất: Theo giấy chứng nhận QSD đất số: CD 729539, thửa đất số: 50,  tờ bản đồ số: 32. Diện tích: 158,2m2. Mục đích sử dụng đất:

Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Do UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 01/07/2016 cho Ông Nguyễn Văn Kiểm và Bà Nguyễn Thị Thơm.
Tại địa chỉ: Khu 10, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Tài sản gắn liền trên đất: 01 (Một) Nhà ở xây cấp 4, diện tích khoảng 120m2, cùng toàn bộ công trình phụ trợ. (Hiện công trình XD đã lâu,
xuống cấp không sử dụng).

- Giá khởi điểm của tài sản: 1.055.628.000VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi tám ngàn đồng chẵn).
- Giá khởi điểm của tài sản trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí để chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định. Mọi chi phí liên quan

đến việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh do khách hàng trúng đấu giá
chịu.

- Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản; Phí tham dự đấu giá: 500.000đ/hồ sơ.
2/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm.
3/ Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ 00 ngày 09/05/2022 đến ngày 12/05/2022 (trong giờ hành chính). Tại nơi có tài sản đấu giá:  
4/ Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục tham dự đấu giá: Từ 8h00 ngày 06/05/2022 đến 16h00 ngày 01/06/2022 (trong

giờ hành chính). Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh PT Việt Nam.
- Điều kiện: Cá nhân, tổ chức đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ khoản tiền đặt trước, đăng ký và

mua hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định và không thuộc những trường hợp quy định theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
- Cách thức: Đăng ký và làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở công ty.
5/ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 01/06/2022 (Trong giờ hành chính) bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển

khoản vào TK của Cty. Số TK 2700201006216; Mở tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
6/ Hình thức, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức: Theo phương thức trả giá lên qua nhiều vòng đấu.
- Bước giá: 10.000.000đ/ vòng đấu (Mười triệu đồng chẵn/ vòng đấu)
7/ Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 06 năm 2022. Tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh PT Việt Nam; Địa chỉ: Khu

đô thị mới, đường Hòa Phong kéo dài, phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
• Mọi chi tiết xin liên hệ:
* Công ty đấu giá hợp danh PT Việt Nam: Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong, P.Dữu Lâu, TP Việt Trì, T.Phú Thọ
- Điện thoại liên hệ: 0210.3818.876/ ĐT (Mr Dũng): 0966.599.368.
*  Agribank Chi nhánh huyện Phù Ninh, Phú Thọ II; ĐT: 0210.3877 936  

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PT VIệT NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản : Xe tải có mui nhãn hiệu FOTON THACO, biển số 61C-414.50. Màu xanh, 03 chỗ ngồi. Tải trọng 2150kg. Gía khởi điểm

227.000.000 đồng, đặt trước 45.400.000 đồng.
Xem tài sản tại Bãi xe Thủ Thiêm, 818 xa lộ Hà Nội, đường số 25, P.An Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
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 bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 07/05/2022 đến 16h00 ngày 10/05/2022. Địa điểm bán,

tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài

sản.
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 09/05/2022 đến 16h00 ngày 11/05/2022.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 10h30 ngày 12/05/2022. Đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu,

P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT 028.38453169, website: http://minhphap.vn.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP
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QuyẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO GiẢi QuyẾT Vụ ÁN TRÊN PHƯơNG TiệN

THÔNG TiN ĐẠi CHÚNG
Căn cứ vào Điều 180 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
Căn cứ vào hồ sơ thụ lý dân sự sơ thẩm thụ lý số 1816/2021/TLST-HNGĐ ngày 17/12/2021 về việc: “Ly hôn”, giữa:
- Nguyên đơn: Ông Huỳnh Nam, sinh năm: 1983;
Địa chỉ thường trú: Số 27/9 Đường 28, Tổ 2, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ tạm trú: 17 Đường số 5, Tổ 10, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm: 1985;
Địa chỉ cư trú cuối cùng: Số 27/9 Đường 28, Tổ 2, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
QuyẾT ĐỊNH:
1. “Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức thông báo cho bà Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm: 1985; địa chỉ cư trú cuối cùng: Số 27/9 Đường 28, Tổ

2, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh biết như sau: 
Tại Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 806/2022/HNGĐ-ST ngày 22/3/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức.
Xử:
1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn - Ông Huỳnh Nam. 
- Về quan hệ hôn nhân: Ông Huỳnh Nam được ly hôn với Nguyễn Thị Bích Vân. 
Giấy chứng nhận kết hôn số: 21 cấp ngày 30/01/2009 của Ủy ban nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi không còn giá trị

pháp lý kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.
- Về con chung:  Giao 02 con chung tên là: Huỳnh Nam Long, sinh ngày 21/9/2011 và Huỳnh Nam Uyên, sinh ngày 17/9/2017 cho ông Huỳnh

Nam trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Huỳnh Nam không yêu cầu bà Bích Vân có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi
con chung. 

Bà Bích Vân được quyền đến thăm, chăm sóc, giáo dục con chung mà không ai được cản trở và có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi
con sau ly hôn.

Các bên thi hành dưới sự giám sát của Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền.
- Tài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu giải quyết, Hội đồng không xem xét.
2. Về án phí: Án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm là 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng, Ông Huỳnh Nam phải chịu nhưng được trừ vào số tiền tạm

ứng án phí đã nộp là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu số AA/2021/0025030 ngày 13 tháng 12 năm 2021 do Chi cục thi hành án dân sự
thành phố Thủ Đức lập. Bà Nguyễn Thị Bích Vân không phải chịu án phí.

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các
Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

3. Về quyền kháng cáo: 
Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tống đạt, niêm yết theo

quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự./.”
2. Ông Huỳnh Nam được quyền liên hệ đăng Thông báo trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp và phát sóng

trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.
3. Chi phí đăng Thông báo do ông Huỳnh Nam tự nguyện chịu.

TÒA ÁN NHâN dâN TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN
Tài sản 01: 236 máy móc thiết bị là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đóng Tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu

Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh TP.HCM, được đặt tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá khởi
điểm: 32.500.000.000 đồng, đặt trước 6.500.000.000 đồng.

Tài sản 02: 31 máy móc thiết bị là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đóng Tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu
Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh TP.HCM, được đặt tại 99 Khu phố 3, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Giá khởi điểm: 32.000.000.000 đồng,
đặt trước 6.400.000.000 đồng.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh TP.HCM, địa chỉ: 134 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận
1, TP. HCM.

Thời gian và địa điểm xem tài sản: (trong giờ hành chính): Ngày 06/05/2022 và ngày 09/05/2022 tại số 99 Khu phố 3, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ
Đức, TP.HCM và Khu công nghiệp Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : Từ 08h30 ngày 05/05/2022 đến 16h00 ngày 09/05/2022.
Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và Tại Trụ sở BIDV. HCM (số 134

Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM). Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp. Điều kiện ĐK 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 nộp tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 06/05/2022 đến 16h00 ngày 10/05/2022.
Thời gian tổ chức đấu giá: Tài sản 01: 15h00 ngày 11/05/2022, Tài sản 02: 15h30 ngày 11/05/2022. Đấu giá tại Công ty ĐGHD Minh Pháp số 151

Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169.
CÔNG Ty ĐẤu GiÁ HỢP dANH MiNH PHÁP

THÔNG BÁO 
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá tài sản

Căn cứ khoản 1 Điều 104 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 78/2018/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ

Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 14/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 (nay là

thành phố Thủ Đức), Thành Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 44/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 (nay là thành

phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 15/QĐ-CCTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2

(nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 2211/ĐGTS-THADS ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An;
Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Lần 1) số Hợp đồng 2211/ĐGTS-THADS ngày 31 tháng 3 năm 2022 của

Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An;
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản số 237/2022/TB-VTA ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An;
Căn cứ Thông báo số 289/2022/TB-VTA ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An về việc không có khách hàng

đăng ký tham gia đấu giá tài sản;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho:
- Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố

Hà Nội; 
- Người phải thi hành án: ông Bùi Khắc Sơn, địa chỉ: Số 33 Đường số 8, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành

phố Hồ Chí Minh và bà Phan Thị Phương, địa chỉ: Số 133 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí
Minh.

Nội dung thi hành án sau:
Ngày 01/4/2022, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ra Thông báo thi hành án số 2253/TB-THADS

về việc bán đấu giá tài sản đối với nhà, đất tại số 33 Đường số 8, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh để
bảo đảm thi hành án.

Ngày 27/4/2022, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An ra Thông báo số 289/2022/TB-VTA về việc không có khách hàng đăng ký tham gia
đấu giá tài sản.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài
sản (đối với việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu) hoặc nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án (đối với lần giảm giá thứ hai trở đi). Nếu các
bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc không đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp
hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.

Vậy, thông báo để Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam; ông Bùi Khắc Sơn và bà Phan Thị Phương biết./.

CHi CụC THi HàNH ÁN dâN sự TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MiNH

QuyẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc

CHẤP HàNH ViÊN
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 6 Điều 71, Điều 118 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);     
Căn cứ Bản án số: 19/DSST ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Toà án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 210/QĐ-CCTHA ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm

Đồng; 
Xét thấy ông Nguyễn Tá Lâm, bà Nguyễn Thị Lài, bà Nguyễn Thi Lê, bà Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Liễu có điều kiện thi hành án nhưng không

tự nguyện thi hành án,

QuyẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ông Nguyễn Tá Lâm, bà Nguyễn Thị Lài, bà Nguyễn Thi Lê, bà Nguyễn Thị Liên, địa chỉ: số 35/6/5 Nguyễn

Thị Minh Khai, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Bà: Nguyễn Thị Liễu, địa chỉ: số B198 Nguyễn Chí Thanh, khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Thực hiện công việc: Buộc ông Nguyễn Tá Lâm, bà Nguyễn Thị Lài, bà Nguyễn Thi Lê, bà Nguyễn Thị Liên, bà Nguyễn Thị Liễu có nghĩa vụ tháo

dỡ, di dời toàn bộ tài sản trên đất và tài sản gắn liền với đất trên đoạn đường đi có diện tích 50,4m2 (chiều rộng từ 1,3m đến 3,1m, chiều dài 23,2m),
một đầu đoạn đường giáp hẻm 30/6/5, một đầu đoạn đường giáp đoạn đường đi của hộ bà Sánh, đoạn đường giáp thửa 483 và thửa 493, tờ bản đồ
04 (F135.IV.D) phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tên bà Nguyễn Thị Hẹ đã được thể hiện trên bản đồ địa chính đo vẽ năm 1995 của
phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để mở lối đi chung cho hộ bà Đỗ Thị Sánh.

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2022.
Điều 2. Trường hợp ông Nguyễn Tá Lâm, bà Nguyễn Thị Lài, bà Nguyễn Thi Lê, bà Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Liễu không thực hiện, cơ quan

thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 05 ngày làm việc để thực hiện nghĩa vụ, hết thời hạn đó sẽ giao cho người có điều kiện
thực hiện hoặc Chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

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

CHi CụC THAds, TP BẢO LỘC, TỈNH LâM ĐỒNG

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN
Tài sản 01: Xe ô tô khách nhãn hiệu 3-2 AUTO UNIVERSE, biển số 51B-413.97, Theo GCN đăng ký xe ô tô số 534809 do Công an TP.HCM cấp ngày

10/12/2019: màu trắng, 47 chỗ ngồi, dung tích 9726 cm3. Giá khởi điểm: 900.000.000 đồng, đặt trước 180.000.000 đồng.
Tài sản 02: Xe ô tô khách nhãn hiệu 3-2 AUTO UNIVERSE, biển số 51B-413.75, Theo GCN đăng ký xe ô tô số 534810 do Công an TP.HCM cấp ngày

10/12/2019: màu trắng, 47 chỗ ngồi, dung tích 9726 cm3. Giá khởi điểm: 900.000.000 đồng, đặt trước 180.000.000 đồng.
Tài sản 03: Xe ô tô khách nhãn hiệu 3-2 AUTO UNIVERSE, biển số 51B-414.34, Theo GCN đăng ký xe ô tô số 541474 do Công an TP.HCM cấp ngày

02/01/2020: màu trắng, 47 chỗ ngồi, dung tích 9726 cm3. Giá khởi điểm: 900.000.000 đồng, đặt trước 180.000.000 đồng.
Tài sản 04: Xe ô tô khách nhãn hiệu HAECO UNIVERSE, biển số 51B-413.51, Theo GCN đăng ký xe ô tô số 542237 do Công an TP.HCM cấp ngày

14/01/2020: Ô tô khách giường, màu xanh, Số chỗ ngồi: 02, 36 giường nằm, dung tích 10520 cm3. Giá khởi điểm: 1.250.000.000 đồng, đặt trước
250.000.000 đồng.

Xem tài sản 01,02,03,04 tại Baĩ xe số 624 Lã Xuân Oai, P. Long Trường, quận 9, TP.HCM. Người có tài sản 01, 02, 03, 04: Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TPHCM, địa chỉ: Tầng 1, tầng lửng và từ tầng 2 đến tầng 6 tại tòa nhà số 93-95 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận
1, TP. HCM.

Tài sản 05: Toàn bộ Khoản nợ của Công ty Cổ phần Hà Mỵ tại Ngân hàng TMCP Công Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, bao gồm toàn bộ
dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến ngày 19/4/2022 là
431.232.403.741 đồng, trong đó dư nợ gốc là  178.628.753.896 đồng, dư nợ lãi là 252.603.649.846 đồng. Tài sản bảo đảm của Khoản nợ gồm: (1) QSDĐ
tại tại thửa số 88, TBĐ 10, cụm công nghiệp Hà Mỵ Xã Tân Lập, H. Đồng Phú, T. Bình Phước; (2) QSDĐ tại thửa số 500, TBĐ số 28, Xã Hòa Lợi, H. Bến Cát,
T. Bình Dương (nay là TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương); (3) Nhà xưởng và QSDĐ tại thửa số 355, TBĐ số 08, Ấp Lang Bang Chùa,  Xã Đôn Châu, Huyện Trà
Cú, Tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm: 84.000.000.000 đồng, đặt trước 8.400.000.000 đồng. Người có tài sản và nơi lưu trữ hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng TMCP
Công Việt Nam – chi nhánh TP.HCM, Đ/c: 79A Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 
Tài sản 01, 02, 03, 04: Từ 08h30 ngày 06/05/2022 đến 16h00 ngày 20/05/2022.
Tài sản 05: Từ 08 giờ 30 phút ngày 09/05/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/05/2022.
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 
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: 
Tài sản 01, 02, 03, 04: Từ 08h30 ngày 18/05/2022 đến 16h00  ngày 20/05/2022.
Tài sản 05: Từ 08h30 ngày 17/05/2022 đến 16h00 ngày 19/05/2022
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 
Tài sản 01, 02, 03,04: Ngày 23/05/2022;
Tài sản 05: Ngày 20/05/2022
Đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT 028.38453169, website: http://minhphap.vn.

CÔNG Ty ĐẤu GiÁ HỢP dANH MiNH PHÁP

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1833/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1834/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số:  33/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 5 năm 2022 của

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh sẽ tiến hành cưỡng chế đối ông Nguyễn Minh Trường, địa chỉ: Tổ 14, Hải Sơn, xã Phước Hoà,

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là tổ 9, khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).
Bằng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 842, tờ

bản đồ số 34(BĐĐC), Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại địa chỉ C8/35 Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận hồ sơ gốc số  BN298390, số vào sổ cấp GCN: CH01668 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành
phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/3/2013.

Thời gian cưỡng chế: 09 giờ 00 phút ngày 17  tháng 5 năm 2022 (thứ 3)
Địa điểm cưỡng chế: C8/35 Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự trù chi phí cưỡng chế ông Nguyễn Minh Trường phải chịu là: 40.339.531 đồng (Bốn mươi triệu ba trăm ba mươi chín ngàn năm trăm ba

mươi mốt đồng).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ông Nguyễn Minh Trường

có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.
Thông tin về thi hành án sẽ được Chi cục tiến hành tống đạt hoặc niêm yết tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của ông Nguyễn Minh Trường,

địa chỉ: Tổ 14, Hải Sơn, xã Phước Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là tổ 9, khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu) và nơi có tài sản tại địa chỉ C8/35 Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin liên hệ, cung cấp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 36 – 38, đường số 8, Khu tái định cư 2ha, thị trấn
Tân Túc huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh – Chấp hành viên trung cấp  Nguyễn Văn Nghiêu, điện thoại: 0908547138. 

CHi CụC THAds, HuyệN BÌNH CHÁNH, TP.HCM

THÔNG BÁO 
V/v cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 01/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây
Ninh;

Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 05/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định cưỡng kê biên, xử lý tài sản số 16/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự dân sự thị xã

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản của:

- Công ty TNHH Hồng Nhung, địa chỉ trụ sở: Số 14, đường HT10, khu phố 4, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Bà Nguyễn Thắm Duyên, địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 1149 đường Tự lập, phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Địa

chỉ tạm trú: Số 51/4 đường Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Bằng biện pháp kê biên, xử lý tài sản gồm:   

-Tài sản của Công ty TNHH Hồng Nhung:
+03 cái máy vi tính, 10 máy trụ, 02 cái máy may hai kim, 100 cái máy may một kim, 01 cái máy bọ, 01 cái máy vắt sổ, 01 máy ép nhiệt, 01 máy

dò kim, 03 cái máy trụ đóng nút, 03 cái máy đóng nút, 01 cắt đai (máy cắt cuộn), 01 cái máy dập, 02 cái máy bào mút thuộc sở hữu của Công Ty TNHH
Hồng Nhung . 

-Tài sản của bà Nguyễn Thắm Duyên:
+Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 235, tờ bản đồ số 27, diện tích 3457,9m2, trên đất có

căn nhà cấp 3, diện tích xây dựng 273,05m2 tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành (nay là thị xã Hoà Thành), tỉnh Tây Ninh do bà
Nguyễn Thắm Duyên đứng tên sở hữu sử dụng hợp pháp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất số phát hành BE821292, số vào sổ cấp GCN: CH00982 do Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành (nay là thị xã Hoà Thành) cấp ngày 22/7/2011.

+Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 628, tờ bản đồ số 27, diện tích 400m2, trên đất có
xây nhà xưởng cấp 4, diện tích xây dựng 400m2, năm hoàn thành xây dựng 2012 tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành (nay là thị xã
Hoà Thành), tỉnh Tây Ninh, do bà Nguyễn Thắm Duyên đứng tên sở hữu sử dụng hợp pháp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK548857, số vào sổ cấp GCN: CH01718 do Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành (nay là thị xã Hoà
Thành) cấp ngày 28/11/2012.

+Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 710, tờ bản đồ số 27, diện tích 9084,3m2, trên đất
có xây nhà xưởng cấp 3, diện tích xây dựng 1400m2, năm hoàn thành xây dựng 2014 tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành (nay là
thị xã Hoà Thành), tỉnh Tây Ninh, do bà Nguyễn Thắm Duyên đứng tên sở hữu sử dụng hợp pháp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BV135526, số vào sổ cấp GCN: CH02968 do ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành (nay là thị xã
Hoà Thành) cấp ngày 03/12/2014.

Điều 2. Công ty TNHH Hồng Nhung và bà Nguyễn Thắm Duyên không được chuyển dịch, sang nhượng các tài sản nêu tại Điều 1 cho đến khi
thi hành án xong hoặc có quyết định của Cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian cưỡng chế: 10 giờ 00 ngày 13 tháng  5 năm 2022.
Địa điểm cưỡng chế: Nơi có tài sản tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Dự trù chi phí cưỡng chế: Công ty TNHH Hồng Nhung và bà Nguyễn Thắm Duyên phải chịu là: 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng

chẵn).
Yêu cầu Công ty TNHH Hồng Nhung và bà Nguyễn Thắm Duyên có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CHi CụC THAds, TX HÒA THàNH, TỈNH Tây NiNH

THÔNG BÁO 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, TP Cần Thơ tổ chức cưỡng chế giao tài sản đấu giá vụ ông Trần Thanh Khoắn,

bà Trần Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Bảnh (người có tài sản đảm bảo) cùng địa chỉ ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện
Phong Điền, thành phố Cần Thơ và SACMBANK – Chi nhánh Cần Thơ (theo quyết điịnh về việc cưỡng chế giao tài sản bán đấu
giá số 09/QĐ.CCTHADS ngày 26/4/2022)

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/5/2022 
Địa điểm: Tại nhà ông Trần Thanh Khoắn, bà Trần Hoàng Anh, tọa lạc ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong

Điền, thành phố Cần Thơ.
Yêu cầu ông Khoắn, bà Anh, bà Bảnh tham dự theo thời gian, địa điểm nêu trên.

CHi CụC THi HàNH ÁN dâN sự HuyệN PHONG ĐiềN, TP CầN THơ 

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN
Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: (1) 01 xe ô tô tải pickup nhãn hiệu FORD RANGER Wildtrak 3.2L 4x4 2015 màu đỏ máy dầu sản xuất năm 2015 tại Thái Lan, số

khung: FF50FW418966, số máy: P5AT2019377, BKS: 29C-488.28. Theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 086933 do Phòng cảnh sát giao thông
Công an thành phố Hà Nội cấp cho ông Vương Danh Hùng ngày 17/04/2015. GKĐ: 576.000.000 VNĐ. TĐT: 100.000.000 VNĐ.

(2): 01 xe ô tô con, nhãn hiệu: HYUNDAI VELOSTER, màu đỏ, sản xuất năm 2011 tại Hàn Quốc, BKS: 29A-492.80, số khung: KMHTC61CBCU034268,
số máy: G4FGBU368885 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 131030 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2015.
GKĐ: 348.000.000 VNĐ. TĐT: 60.000.000 VNĐ.

(3): 01 xe ô tô con, 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu: HYUNDAI ACCENT, màu đỏ, BKS: 99A-083.26, số khung: KMHCU41BEFU816805; số máy: G4LCEU299115
theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 004142 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/02/2015. GKĐ: 328.000.000 VNĐ.
TĐT: 60.000.000 VNĐ.

- Giá đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thuế TNCN (nếu có). 
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết 20/05/2022 đối với

(1); (2); (3) trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời hạn đăng ký xem TS: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16/05/2022 đối với (1); (2); (3) tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: Ngày 17/05/2022 và ngày 18/05/2022 tại địa chỉ: Đường Foresa 8, Khu sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đối với (1); (2); (3).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/05/2022 đến 17h30 ngày 20/05/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được chuyển

khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và Công ty Đấu giá
Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h30 ngày 20/05/2022 đối với (1); (2); (3).

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 23/05/2022 đối với (1); 10h00 ngày 23/05/2022 đối với (2);  14h00 ngày 23/05/2022 đối
với (3) tại Công ty Hà Thành: Tầng 4, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753.

CT ĐẤu GiÁ HỢP dANH Hà THàNH 

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức bán đấu giá tài sản số 18/2022/ĐG-S1QG:
•Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các quyền lợi phát sinh từ quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 17A; tờ bản

đồ số 12 (đo đạc 2002), tổng diện tích 96,5 m2, tại địa chỉ: xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 628431, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 43831 do UBND huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cấp ngày 17/9/2013
cho ông Lê Thanh Văn.

• Giá khởi điểm: 1.190.251.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ một trăm chín mươi triệu hai trăm năm mươi mốt nghìn đồng). 
• Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức - Địa chỉ Tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức,

thành phố Hà Nội.
• Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/05/2022 đến hết ngày 28/05/2022 (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 B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai,
TP. Hà Nội.

• Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12/05/2022 và ngày 13/05/2022 (trong giờ hành chính) tại Thửa đất số 17A; tờ bản đồ số 12 (đo
đạc 2002), tại địa chỉ: xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

• Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 26/05; 27/05 và ngày 30/05/2022 (trong giờ hành chính); 
• Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá: Các ngày 26/05; 27/05 và ngày 30/05/2022 (trong giờ hành chính); 
• Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
• Số tiền đặt trước: 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai 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, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.
• Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 15h00’ ngày 31/05/2022;
• Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức - Địa chỉ Tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
• Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; bước giá: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu

đồng).
• Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; Điện thoại:  0947 919 772.

CÔNG Ty ĐẤu GiÁ HỢP dANH số 1 QuốC GiA 

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội (Trung tâm). 
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương, địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng,

phường Tân Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 10h00' ngày 12/5/2022 tại trụ sở Trung tâm.
4. Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long (tên cũ: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh)

phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 0036/2014/HĐTD1-OCEANBANK.HOISO ký ngày 08/09/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương (nay đổi tên là
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh.Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến ngày 15/01/2021
là: 1.099.113.586.800 đồng, trong đó: Nợ gốc: 452.300.000.000 đồng, tổng lãi phạt: 646.813.586.800 đồng.

5. Giá khởi điểm: 452.300.000.000đ (Bốn trăm năm mươi hai tỷ, ba trăm triệu đồng).
6. Tiền đặt trước: 22.615.000.000đ (Hai mươi hai tỷ, sáu trăm mười lăm triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/5/2022 đến 17h00' ngày 11/5/2022. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt
trước trước kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm
từ ngày 06/5/2022 đến 17h00' ngày 10/5/2022. Trung tâm không bán và tiếp nhận các hồ sơ nộp sau 17h00' ngày 10/5/2022.

8. 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.

9. Liên hệ: (84-24).33553359/0979.038.213 (bà Vũ Thị Hạnh - Nhân viên). 
(Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ).

TRuNG TâM dỊCH Vụ ĐẤu GiÁ Tài sẢN sở TƯ PHÁP Hà NỘi

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN (LầN 02)
1.Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 259, tờ bản đồ số 30, (Bản đồ địa chính xã Hưng Lộc),

diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 82,0m2, thửa đất có địa chỉ tại thôn Phú Hòa (nay là thôn Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện Hậu
Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng lâu dài. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 734562, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00750, do ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cấp ngày 17/10/2014 cho
ông Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tâm.

(Chi tiết tài sản bán đấu giá trong Thông báo bán đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).
Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên: 1.360.800.000 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất (nếu

có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng
chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng). 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 272.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng thực

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

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền,

việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/5/2022 đến hết ngày 24/5/2022 (giờ hành chính)

tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/5/2022 đến hết ngày 26/5/2022;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh

Thanh Hóa;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h30 ngày 27/5/2022. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0378836613. CÔNG Ty ĐẤu GiÁ HỢP dANH NĂM CHâu 

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN (LầN 02)
1.Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 267, tờ bản đồ số 30, diện tích 43,0m2 tại thôn Tân Hưng

(nay là thôn Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng lâu dài. Nguồn gốc
sử dụng là nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số BO 882345, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00845, do ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cấp 15/7/2013 cho ông Nguyễn Văn
Hoàn và bà Tăng Thị Thủy.

(Chi tiết tài sản bán đấu giá trong Thông báo bán đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).
Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên: 1.038.700.000 đồng (Mức giá này Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử

dụng đất (nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên. Trường hợp tài sản đấu giá
thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng). 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 207.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng thực

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

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền,

việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/5/2022 đến hết ngày 24/5/2022 (giờ hành chính)

tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/5/2022 đến hết ngày 26/5/2022;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh

Thanh Hóa;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 9h30 ngày 27/5/2022. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0378836613.

CÔNG Ty ĐẤu GiÁ HỢP dANH NĂM CHâu 

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN
Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số: 143, tờ bản đồ số: 37, có diện tích: 690m2 (sáu trăm chín mươi mét

vuông), trong đó: 400m2, mục đích sử dụng đất: đất ở, thời hạn sử dụng: lâu dài; và 290m2, mục đích sử dụng đất: đất vườn, thời hạn sử dụng: lâu dài
tại địa chỉ: Thôn Đồi Mồ, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: T 623313, vào sổ cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00830 QSDĐ/VH, do UBND huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (cũ) cấp ngày 29/09/2003, đăng ký sang tên cho Bên thế
chấp ngày 09/03/2011 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và môi trường, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. GKĐ: 2.189.000.000
VNĐ. TĐT: 400.000.000 VNĐ.

- Giá đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thuế TNCN (nếu có). 
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết 24/5/2022 trong giờ

hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời hạn đăng ký xem TS: Từ ngày thông báo đến hết ngày 18/5/2022 tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: Ngày 19/5/2022 và ngày 20/5/2022 tại địa chỉ nơi có tài sản. 
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/5/2022 đến 17h30 ngày 26/5/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được chuyển

khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và Công ty Đấu giá
Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h30 ngày 26/5/2022. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày 27/5/2022 tại Công ty Hà Thành: Tầng 4, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy,
TP. Hà Nội. 

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753.

CT ĐẤu GiÁ HỢP dANH Hà THàNH 
THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN

TS1: QSDĐ diện tích: 516,8 m2; Thửa đất số: 348; Tờ bản đồ số: 34 và nhà ở DTXD: 516,8 m2; DTS: 541,4 m2 tọa lạc tại 44H, Cách Mạng Tháng 8,
P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.Gía khởi điểm:40.413.304.000đ.TĐT:4.041.330.400đ 

TS2 : 01 xe ô tô con; nhãn hiệu KIA; Màu sơn: Vàng;Số loại: MORNING; BKS: 49A-135.01; tại Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông,Q.7, TP.HCM.
GKĐ:174.600.000đ.TĐT :15%GKĐ

TS3: 01 xe ô tô tải van; nhãn hiệu CHEVROLET; Màu sơn: Xanh;Số loại:SPARK VAN 1.2L-1; BKS:65D-002.54;tại Số 472D Lâm Quang Ky, Vĩnh Lạc,
Rạch Giá,Kiên Giang.GKĐ:128.688.750đ.TĐT :15%GKĐ.

Người có ts: TS1:Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo,P.Trần Hưng Đạo,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội. TS2,3: Ngân hàng TMCP
Quốc Dân-28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM; 
Bán,tiếp nhận HS tham gia đấu giá:TS1: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 23/05/2022,tại336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM/Tầng 3, số 71B

Hàng Trống, P.Hàng Trống,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội; TS2:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 17/05/2022,TS3:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày
09/05/2022;tại336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM

Thời hạn nộp tiền đặt trước: (Trong giờ hành chính): TS1:Các ngày 23,24,25/05/2022; TS2:Các ngày 17,18,19/05/2022; TS3: Các ngày
06,09,10/05/2022; trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền
đặt trước cho Cty ĐGHD Bến Thành theo quy định.

Mở phiên đấu giá: TS1:Lúc 14h30 ngày26/05/2022; TS2: Lúc 09h30 ngày 20/05/2022; TS3: Lúc 10h30 ngày 11/05/2022 tại 336An Dương
Vương,P4,Q5,TPHCM

Liên hệ:028.66820690; 0973009390. Website:daugiabenthanh.com
CTy ĐẤu GiÁ HỢP dANH BẾN THàNH 

THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ Tài sẢN
TS1: Lô máy móc thiết bị là động sản của Công ty Cổ phần địa chất Khoáng sản Việt Nam thế chấp cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa và tài sản không thế chấp. (danh sách cụ thể liên hệ tại Cty).GKĐ: 4.609.986.000đ TĐT: 921.997.200đ.
TS2: 01 Xe máy cày Hiệu Mitshubishi - MT 335; 01 Xe máy cày Hiệu Mitshubishi - MTX 245; 01 Máy nén khí cao phong; 02 Máy nén khí diesel

Khai Sơn-Trung Quốc; 01 Máy nén khí Airman DPS – 90S. GKĐ: 162.414.000đ.TĐT: 32.482.800đ.
TS3: 01 xe ô tô tải, nhãn hiệu: FOTON, Màu sơn: Xanh; Số loại: AUMAN; BKS:64C-063.00; tại Số 95, Trần Đại Nghĩa, Phường 4, tp Vĩnh Long, tỉnh

Vĩnh Long. GKĐ:333.000.000đ.TĐT: 49.950.000đ
Nơi có TS1,2:Tại Mỏ đá Từ Thiện 2,Từ Thiện, Phước Dinh,Thuận Nam,Ninh Thuận
Người có ts: TS1,2: Cục THADS tỉnh Ninh Thuận-Đường Phạm Đình Hổ, P. Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. TS3: Ngân hàng

TMCP Tiên Phong-Số 57 phố Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM; 
Bán,tiếp nhận HS tham gia đấu giá:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 20/05/2022; TS1,2: tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM hoặc Cục THADS

tỉnh Ninh Thuận, TS3: tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Thời hạn nộp tiền đặt trước:(Trong giờ hành chính): các ngày 18,19,20/05/2022,trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa thuận

khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty ĐGHD Bến Thành theo quy định.
Mở phiên đấu giá:TS1:Lúc 14h30 ngày 23/05/2022;TS2:Lúc 13h30 ngày 23/05/2022;tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Ninh Thuận. TS3: Lúc 14h30

ngày 23/05/2022; tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Liên hệ:028.66820690; 0973009390. Website:daugiabenthanh.com

CTy ĐẤu GiÁ HỢP dANH BẾN THàNH 

THÔNG BÁO 
V/v cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 31/QĐ-CCTHADS ngày 02/11/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây
Ninh;

Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 64/QĐ-CCTHADS ngày 02/11/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 17/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Chi

cục Thi hành án dân sự dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà

Nguyễn Thắm Duyên, địa chỉ: Số 1149 Tự lập, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ liên lạc: 8C9 chung cư Phúc Yên, số 31- 33
Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng biện pháp kê biên: 
- Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 386, tờ bản đồ 27, có diện tích 500m2 tại địa chỉ: ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành

(nay là thị xã Hoà Thành), tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp
GCN: CH00929 ngày 27/6/2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Thành (nay là thị xã Hoà Thành), tỉnh Tây Ninh.

Thời gian cưỡng chế: 07 giờ 30 ngày 13 tháng  5 năm 2022.
Địa điểm cưỡng chế: Nơi có tài sản tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Dự trù chi phí cưỡng chế bà Nguyễn Thắm Duyên phải chịu là: 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).
Yêu cầu bà Nguyễn Thắm Duyên có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CHi CụC THAds, TX HÒA THàNH, TỈNH Tây NiNH



sinhhungplvn@gmail.com
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QUYẾT ĐịNH
Thi hành án theo yêu cầu

CHI CụC TrưởNG CHI CụC THI HÀNH ÁN DâN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
Căn cứ Bản án số 38/2021/DS-ST ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
Xét yêu cầu thi hành án của bà: Phạm Thị Thảo – Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), (theo Giấy uỷ quyền số 824/UQ-

QLN.20 ngày 12/8/2020 của Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Á Châu.

QUYẾT ĐịNH:
Điều 1. Cho thi hành án đối với: Bà Lê Thị Hợi, sinh năm 1967, Đăng ký thường trú tại: Số nhà 602, Chung cư Hạ Long DC, Tổ 10, khu 3, phường

Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Các khoản phải thi hành:
- Buộc bà Lê Thị Hợi phải trả cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); Địa chỉ: Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí

Minh số tiền tính đến ngày 22/9/2021 la:̀ 204.557.043đ (Hai trăm linh bốn triêụ, năm trăm năm mươi bẩy nghiǹ, không trăm bốn mươi ba đồng),
trong đó: số tiền gốc là: 76.223.294 đồng (Bẩy mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm chín mươi bốn đồng), nợ lãi là: 128.333.749 đôǹg
(Một trăm hai mươi tám triêụ, ba trăm ba mươi ba nghiǹ, bẩy trăm bốn mươi chín đôǹg). 

Kể từ ngày tiếp theo ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành xong bà Lê Thị Hợi còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành theo
mức lãi suất các bên thỏa thuận trong Hợp đồng đã ký kết nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết
định này.

Điều 2. Chấp hành viên  được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định

này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

CHI CụC THADS THÀNH PHỐ Hạ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO 
về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá  hoặc bán đấu giá không thành 

Kính gửi: Ông Nguyễn Tấn Mật, sinh năm 1964, địa chỉ: ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Căn cứ khoản 1 Điều 104 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 79/2020/DS-PT ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Bản án số 26/2019/DS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Toà án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số 123/QĐ-CTHADS ngày 14/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1424/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 257/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 13/QĐ-CCTHADS ngày 11/3/2021 của Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Bến Lức;
Căn cứ kết quả thẩm định giá tại Chứng thư số 21298/CT-TĐG ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành số: 55/22/TP-CV ngày 04 tháng 3 năm 2022

của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;                                                                                                                                                                                                                       
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo cho:
Người được thi hành án : 
Bà Bùi Thị Tư, sinh năm 1938, địa chỉ Ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Người phải thi hành án: 
Nguyễn Tấn Mật, sinh năm 1964, địa chỉ: ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Nội dung: Tài sản kê biên bán đấu giá của ông Nguyễn Tấn Mật với giá khởi điểm là 590.054.809 đồng (Năm trăm chín mươi triệu không trăm

năm mươi bốn ngàn tám trăm lẽ chín đồng) đến hết hạn đăng ký tham gia đấu giá (16 giờ ngày 04/3/2022) không có khách hàng đăng ký tham gia
đấu giá tài sản.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được (hợp lệ) Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Nếu các bên không
thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản là 10% của giá khởi điểm lần đầu
590.054.809 đồng (590.054.809 đ x 90% = 531.049.328đ). Cụ thể giá tài sản sau khi giảm 10% còn lại là: 531.049.328đ (năm trăm ba mươi mốt triệu
không trăm bốn mươi chín ngàn ba trăm hai mươi tám đồng) để tiếp tục bán đấu giá.

Vậy, thông báo để ông Nguyễn Tấn Mật, người được thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết thực hiện./.

CHI CụC THADS HUYệN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

QUYẾT ĐịNH
Thi hành án theo yêu cầu

CHI CụC TrưởNG CHI CụC THI HÀNH ÁN DâN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
Căn cứ Bản án số 33/2021/DS-ST ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
Xét yêu cầu thi hành án của bà: Trịnh Thị Hải Xuân – Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh

Quảng Ninh (theo Quyết định uỷ quyền tham gia tố tụng, phá sản và thi hành án dân sự số 804/QĐ-BIDV ngày 22/8/2019 của Người đại diện theo
pháp luật của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; và Quyết định số 0267/QĐ-BIDV.QNI ngày 11/3/2020 của Giám đốc Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh).

QUYẾT ĐịNH:
Điều 1. Cho thi hành án đối với: Bà Lê Thị Hợi, sinh năm 1967, Đăng ký thường trú tại: Số nhà 602, Chung cư Hạ Long DC, Tổ 10, khu 3, phường

Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; Bà Lê Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1992, ĐKTT: Tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai thành phố Hạ Long  và

ông Trịnh Tuấn Anh, sinh năm 1987, ĐKTT: Tổ 34, khu 2, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Các khoản phải thi hành:

- Buộc bà Lê Thị Hợi phải trả cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội tổng số tiền tính đến hết ngày 15/9/2021 là: 2.174.528.166đ (Hai tỷ, một trăm bẩy mươi tư triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, một
trăm sáu mươi sáu đồng), trong đó: số tiền gốc là: 1.553.622.000 đồng (Một tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng), tiền
lãi trong hạn là: 581.484.226 đồng (Năm trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm tám mươi bốn nghìn, hai trăm hai mươi sáu đồng), lãi quá hạn 39.421.940
đồng (Ba mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi mốt nghìn, chín trăm bốn mươi đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm đến khi thi hành án xong, bà Lê Thị Hợi còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án
theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 02/2017/479760/HĐTD ngày 15/3/2017.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Lê Thị Hợi không
thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thì ngân hàng có quyền yêu cầu phát mại tài sản bảo đảm thế chấp là
Căn hộ phòng 602, tầng 6, dự án nhà văn phòng cho thuê, dịch vụ và căn hộ chung cư cao cấp, đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 216769, số vào sổ cấp GCN: CH12331,
do UBND Thành phố Hạ Long cấp ngày 14/3/2017 của Ông Trịnh Tuấn Anh và Bà Lê Thị Ngọc Huyền) theo Hợp đồng thế chấp quyền sở hữu nhà ở
căn hộ chung cư số 01/2017/3648283 /HĐBĐ ngày 15/3/2017 giữa BIDV Quảng Ninh và ông Trịnh Tuấn Anh – bà Lê Thị Ngọc Huyền.

Trường hợp sau khi xử lý tài sản thế chấp, số tiền xử lý tài sản thế chấp vẫn không đủ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,
thì bà Lê Thị Hợi phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ
Quyết định này.

Điều 2. Chấp hành viên  được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định

này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CụC THADS THÀNH PHỐ Hạ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO 
Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, TP Cần Thơ thông báo: “Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh năm 1974; nơi cư trú cuối cùng:

ấp Tân Long B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ bỏ nhà đi từ năm 2000. Hiện nay bà Xuân Mai ở đâu liên hệ
với Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền,
thành phố Cần Thơ) hoặc ai biết bà Xuân Mai ở đâu xin thông báo về Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
để giải quyết việc ông Nguyễn Đức Nghị, sinh năm 1981 yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị Xuân Mai mất tích. Trong thời hạn 04
tháng kể từ ngày ra thông báo, nếu vẫn không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Xuân Mai thì Tòa án nhân dân huyện Phong Điền,
thành phố Cần Thơ sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

TÒA ÁN NHâN DâN HUYệN PHONG ĐIỀN, TP CẦN THƠ

THÔNG BÁO 
về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án số 03/2021/KDTM-ST ngày 19/8/2021; Quyết định sửa chữa bổ sung bản án sơ thẩm số 10/2021/QĐ-SCBSBA
ngày 06/10/2021 và Quyết định sửa chữa bổ sung bản án sơ thẩm số 13/2021/QĐ-SCBSBA ngày 09/11/2021 của Tòa án nhân
dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ Quyết định thi hành án số 128/QĐ-CCTHADS ngày 10/11/2021 của Chi cục
trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí ban
hành Quyết định về việc cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 18/QĐ-CCTHADS ngày 28/4/2022. 

Theo đó: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với: ông
Lê Việt Cường và bà Trần Thị Thảo, nơi ĐKNKTT: Tổ 2, khu Nam Sơn, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, Nơi ở:
Tổ 36, Khu 10, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, bằng biện pháp: Kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản
gắn liền với đất của ông Lê Việt Cường và bà Trần Thị Thảo tại: Khu 10, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng
Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB347541, số vào sổ CH
00047 do UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 05/02/2010.

Thời gian cưỡng chế: 8 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2022,
Địa điểm cưỡng chế: Thửa đất số 90, tờ bản đồ số 58, tại: Khu 10, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng

Ninh.
Dự trù chi phí cưỡng chế ông Lê Việt Cường và bà Trần Thị Thảo phải chịu là: 5.000.000đ (bằng chữ: Năm triệu đồng) và các

chi phí cho việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản theo quy định.
Bằng thông báo này, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí yêu cầu ông Lê Việt Cường, bà Trần Thị Thảo và đại diện

Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để chứng kiến việc
cưỡng chế, kê biên tài sản và thực hiện việc thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá theo quy định.

CHI CụC THADS TP. UÔNG BÍ

THÔNG BÁO 
kết quả tổ chức bán đấu giá và không có người tham gia đấu giá, trả giá

Căn cứ Điều 104 Luật thi hành án dân sự ( Được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 11/2019/KDTM-ST ngày 19/9/2019, Bản án số: 02/2020/KDTM-ST ngày 16/6/2020, Bản án số: 64/2020/DSST ngày

16/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa,  Bản án số: 08/2019/KDTM-ST ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1038/QĐ.CCTHADS ngày 19/12/2019; Số: 498, 499/QĐ.CCTHADS ngày12/11/2019; Số: 26/QĐ.CCTHADS ngày

23/10/2019; Số:  269/QĐ.CCTHADS ngày 23/10/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa; Số: 2794, 2795/QĐ-CCTHADS
ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 36/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Đức Hòa.

Căn cứ Quyết định giảm giá số: 17/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành số: 125/22/TP-CV ngày 25 tháng  4 năm

2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo cho:

Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam,  địa chỉ: 461-465 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP.Hồ Chí Minh;
Công ty TNHH Liên Hưng, địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Người phải thi hành án: Công ty TNHH Avvio Việt Nam, địa chỉ: đường số 3, khu công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.        

Về kết quả bán đấu giá thành tài sản gồm:
Vải cây (cuộn) loại lớn: 468 cây; Vải cây (cuộn) loại nhỏ: 410 cây; 18 bao nguyên liệu; 20 bao cuộn nguyên liệu; 1076 thùng nguyên liệu.

Về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm:
Dây chuyền máy móc thiết bị và hàng hóa tồn kho theo biên bản thẩm định của Tòa án và đại diện Ngân hàng VietinBank lập ngày 10/3/2020,

gồm: Máy khâu – Sewing machine (05 cái); Máy ráp móc áo ngực – Eye swing machine (08 cái); Máy làm móc áo ngực – Hook swing machine (04 cái);
Máy khâu tự động – Start sewing machine (01 cái); Máy ép nhiệt – Drier machine (04 cái); Máy làm bầu áo ngực – Rolling machine (01 cái); Máy cắt
đoạn – Heating cutting (03 cái); Máy quấn cuộn – Woven rolling (01 cái); Máy cắt vải – Woven machine (01 cái); Dao cắt vải – Knife cutting (01 cái); Máy
mài dụng cụ kim loại – Grinder machine (02 cái); Máy khoan kim loại – Drulling machine (01 cái); Máy định hình bầu ngực – 2 Axis ruoding machine
(03 cái); Lò gia nhiệt sợi thép bằng điện – Oven (01 cái); Máy cắt vải Xieyou 02 bộ ( 02 cái); Máy cắt đoạn TK 100501231130 (01 cái); Máy tạo lớp phủ
ngoài cho gọng áo (01 cái); Máy nén khí (01 cái); Máy làm bầu áo ngực (01 cái); Máy tạo cúp TK 101732409920 ngày 27/11/2017 02 bộ (20 cái); Khuôn
đúc mẫu TK 1017324099200 ngày 27/11/2017 02 bộ (01 cái).

Giá khởi điểm là 1.108.453.086 đồng ( Một tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm mười bốn  ngàn năm trăm bốn mươi đồng).
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Nếu các bên không

thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được về mức giảm giá tài sản thì Chấp hành viên quyết định về mức giảm giá tài sản không quá 10% để tiếp tục
bán đấu giá tài sản theo quy định.

Vậy, thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ liên quan biết./.

CHI CụC THADS HUYệN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà

Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm). 
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây, địa chỉ: Số 14, phố Lê Lợi, phường Lê

Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
3.  Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 
Tài sản đấu giá: Lô gỗ chặt hạ, cắt tỉa cây mùa mưa bão; chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển cây xanh trong Thành cổ và vật tư thu

hồi do sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Giá khởi điểm không có thuế GTGT: 121.551.000đ (Một trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng). 

Tiền đặt trước: 24.000.000 (Hai mươi tư triệu đồng).
4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp

tại trụ sở Trung tâm từ ngày 29/4/2022 đến 17h00 ngày 16/5/2022. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/5/2022 đến 17h00 ngày
18/5/2022.

5. 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. 

6. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 14h00 ngày 19/5/2022 tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung,
phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

TrUNG Tâm DịCH vụ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Sở Tư PHÁP HÀ NộI

THÔNG BÁO CÔNG kHAI vIệC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Quảng Phát
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 37 ngõ 27 đường Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. VPĐD:

Khu 2, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
2. Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Cẩm Khê
Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
3. Thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ 30 ngày 03/06/2022 tại trụ sở VPĐD công ty.
4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất số AG 593586, tại thửa số 58, tờ bản đồ số 38 ( theo bản đồ VN 2000 là thửa

số 81, tờ số 41) có diện tích 404m2 ( trong đó có 100m2 đất ONT và 304m2 đất LNK) địa chỉ thửa đất: khu 9, xã Phượng Vỹ, huyện
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Được UBND huyện Cẩm Khê cấp GCN quyền sử dụng đất ngày 08/11/2006 đứng tên ông Nguyễn Ngọc
Thắng, bà Nguyễn Thị Sáu. Tài sản gắn liền trên đất: 01 nhà xây có diện tích 174,6m2 và toàn bộ công trình xây dựng khác.

5. Giá khởi điểm: 1.280.443.120 đồng. Số tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.
6. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Phương thức: Trả giá lên. Bước giá: 3.000.000 đồng
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 28/04 đến ngày 31/05/2022 tại trụ sở Công

ty hoặc trụ sở VPĐD.
* Đối với tổ chức: Bản sao công chứng/chứng thực giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương

đương; bản chính giấy ủy quyền/giấy giới thiệu cho cá nhân đại diện đến liên hệ đăng ký tham gia đấu giá. 
* Đối với cá nhân: Bản sao công chứng CMND, hộ chiếu, CCCD; hộ khẩu còn hiệu lực.
Mọi thông tin xin liên hệ: 024.3912.3838/0866.884.986.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH vạN QUẢNG PHÁT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn)
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: 028.6686.5120
VPĐD: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM
2. Tài sản đấu giá: QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ thuộc TĐ số 1162, TBĐ số 9 tại ấp Long Thuận, X.Long Phước, H.Long Hồ, T.Vĩnh

Long theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số CP 997775, số vào sổ cấp GCN: CS14147 do Sở TN&MT T.Vĩnh Long cấp ngày 17/12/2018,
cập nhật chuyển MĐSD từ đất trồng lúa thành CLN ngày 02/01/2019, cập nhật chuyển MĐSD từ CLN thành ONT ngày 05/06/2019. DT:
774,4m2; HTSĐ: Sử dụng riêng; MĐSD: ONT; THSD: Lâu dài; Nguồn gốc SDĐ: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao
đất không thu tiền sử dụng đất.

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: 3.562.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 356.200.000 đồng.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở và VPĐD

Cty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 27/04/2022 đến 17h00 ngày 24/05/2022.
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 27/04/2022 đến 17h00 ngày 24/05/2022 tại nơi có tài sản.
7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 24/05/2022, 25/05/2022, 26/05/2022 (Bằng hình thức chuyển

khoản).
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 27/05/2022 tại VPĐD Cty Đông Sài Gòn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN 
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mÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                  Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁm TrĂm ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO vĂN HộI

lPhó Tổng Biên tập: 

TrẦN ĐỨC vINH
TrẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lTrưởng ban Thư ký:
mAI vũ mINH

THÔNG BÁO 
về việc thi hành án 

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 10/2014/DSST ngày 29/8/2014 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 170/QĐ-CCTHA ngày 04/11/2015 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận

Bắc Từ Liêm.
Xét thấy: Ông Đặng Hữu Thúc đã chết, quyền và nghĩa vụ của ông Đặng Hữu Thúc thuộc diện được chuyển giao cho người

thừa kế theo quy định của pháp luật.

Thông báo cho: 
Những người thừa kế của ông Đặng Hữu Thúc, sinh năm 1941, địa chỉ trước khi chết: Cụm 5, xóm Cây Dừa, thôn Phú

Diễn (nay là số 7, hẻm 193/220/49 đường Phú Diễn), phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nội dung: 
Theo Quyết định thi hành án số 170/QĐ-CCTHA ngày 04/11/2015 của của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận

Bắc Từ Liêm, thi hành khoản: 
- Ông Đặng Hữu Thúc được quyền sử dụng 83,5m2 đất ở (ký hiệu trên sơ đồ số 02; thể hiện bởi các điểm: 24-7-6-25-

24)
- Phần của nhân khẩu thứ 13 được quyền sử dụng là 38,9m2 đất ở (ký hiệu trên sơ đồ số 07; thể hiện bời các điểm 4-5-

6-25-26-27-4). Tạm giao cho các ông bà: Đặng Hữu Lợi (tức Ngô Kiên); Đặng Hữu Thu (tức Ngô Thông); Đặng Hữu Đạo; Đặng
Hữu Thúc; Đặng Thị Nhung; Đặng Hữu Đường (tức Hải Đường); Đặng Thị Sâm; Đặng Thị Yến cùng quản lý, sử dụng. Giao cho
ông Thúc có trách nhiệm trông nom chung. Giành quyền khởi kiện khi có căn cứ chứng minh ai là người thứ 13 sẽ giao tài sản
cho người đó.

- Phần tài sản là cây cối, bể nước, giếng, sân, nhà trên phần đất của ai thì người đó được sở hữu, sử dụng.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm yêu cầu những người thừa kế của ông Đặng Hữu Thúc trong thời hạn 03

tháng (kể từ ngày thông báo) thực hiện khai nhận thừa kế theo quy định pháp luật.

CHI CụC THI HÀNH ÁN DâN SỰ QUẬN BắC TỪ LIÊm

THÔNG BÁO 
vỀ vIệC THI HÀNH ÁN DâN SỰ

Căn cứ Bản án số 01/2022/KDTM-ST ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Quyết định Thi hành án số 236/QĐ-CCTHADS và số 290/QĐ-CCTHADS cùng ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chi cục

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Cho thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Anh, địa chỉ: thôn Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có nghĩa

vụ thi hành các khoản sau:
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước số tiền 51.053.000đ (Năm

mươi mốt triệu không trăm năm mươi ba nghìn đồng).
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam số tiền nợ tổng cộng là 1.301.766.892đ

(Một tỷ, ba trăm linh một triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, tám trăm chín mươi hai đồng) và lãi suất chậm thi hành án theo
quy định. 

Hết thời gian tự nguyện nếu bà Nguyễn Thị Mỹ Anh không trả được nợ cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thì
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 470-194231957-CĐ111508/HĐTC ngày 27/3/2017 và hợp đồng sửa đổi hợp
đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 470-194231957-CDD/HĐTC-SĐBS ngày 11/7/2017 được ký kết giữa ông Ngô Mậu Đông
và bà Nguyễn Thị Mỹ Anh với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình, phòng giao dịch Lệ Thủy. 

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thi
hành án hoặc được thông báo hợp lệ.

CHI CụC THADS HUYệN Lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO 
vỀ vIệC CưỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DâN SỰ

Căn cứ Bản án số 03/2021/ST-KDTM  ngày 20/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông và Bản án số: 01/2022/KDTM-PT ngày 21/01/2022
của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ;

Quyết định thi hành án số: 25/QĐ-CCTHA ngày 07/3/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;   
Căn cứ Quyết định kê biên, xử lý tài sản số: 09/QĐ-CCTHA ngày 29/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông thông báo việc kê biên, xử lý tài sản thi hành án đối với: 
Người phải thi hành án: ông Nguyễn Đức Bình, HKTT: Khu 03, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và bà Lê Thị Ý, HKTT: Tổ 4A, khu

Hương Trầm, phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và thông báo cụ thể như sau:
Tài sản kê biên, xử lý gồm: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 656.4m2, thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 10 cùng tài sản gắn liền với đất

tại địa chỉ: Khu 03, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA584079 do UBND huyện
Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 28/8/2015 đứng tên ông Nguyễn Đức Bình và bà Lê Thị Ý.

Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 17/5/2022.
Địa điểm: Tại thửa đất số 144, tờ bản đồ số 10 tại Khu 03, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Mọi chi phí tổ chức kê biên và xử lý tài sản về sau do ông Nguyễn Đức Bình và bà Lê Thị Ý phải chịu theo quy định của pháp luật (có bản dự trù

chi phí cụ thể).
Vậy, thông báo để  ông Bình, bà Ý có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Nông tiến hành việc kê

biên tài sản theo quy định pháp luật.
CHI CụC THI HÀNH ÁN DâN SỰ HUYệN TAm NÔNG

THÔNG BÁO 
Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo cho ông Lâm Văn Phúc, bà Thạch Thị Cúc; HKTT: P 202 c - A 13,

phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Tòa án đã niêm yết Thông báo thụ lý vụ án và các văn bản
tố tụng khác tại nơi cư trú cuối cùng của ông Lâm Văn Phúc, bà Thạch Thị Cúc. Tuy nhiên, ông, bà không cung cấp
địa chỉ hiện tại, không có văn bản trả lời Tòa án và không đến Tòa án. Bằng thông báo này, thông báo cho ông
Lâm Văn Phúc, bà Thạch Thị Cúc biết, đúng 14 giờ 00 ngày 09.05.2022 có mặt tại Trụ sở  Tòa án nhân dân quận Thanh
Xuân để tham gia phiên tòa lần 1; đúng 10 giờ ngày 30.5.2022 có mặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân
để tham gia phiên tòa lần 2 (trường hợp lần 1 có đương sự vắng mặt, Tòa án hoãn phiên tòa). Nếu ông bà vẫn
vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Kết quả giải quyết được
niêm yết theo quy định.

TÒA ÁN NHâN DâN QUẬN THANH XUâN

QUYẾT ĐịNH 
THÔNG BÁO TÌm kIẾm NGưỜI Bị YÊU CẦU 

TUYÊN BỐ mẤT TÍCH
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC
- Căn cứ Điều 387 và Điều 388 Bộ luật tố tụng dân sự;
- Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự thụ lý số: 49/2022/TLST-VDS ngày 05 tháng 4 năm 2022, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”.
+ Người yêu cầu: Anh Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1988
Địa chỉ: Thôn 7, xã Đambri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1975.
Địa chỉ: Số 77/14 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; (theo văn bản ủy quyền số 1530 ngày 23/02/2022).
+ Đối với: Chị Lại Thị Phượng, sinh năm 1989 
Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 7, xã Đambri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là chị Lại Thị Phượng, sinh năm 1989, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 7, xã Đambri, thành phố

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo đơn yêu cầu của anh Nguyễn Tiến Dũng tuyên bố chị Lại Thị Phượng mất tích theo quy định pháp luật.
2. Nội dung thông báo: 
Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông báo: Chị Lại Thị Phượng, sinh năm 1989; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 7, xã Đambri,

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã đi khỏi địa phương từ tháng 12 năm 2011 cho đến nay không có tin tức xác thực về việc chị Phượng còn sống
hay đã chết. 

Hiện nay chị Lại Thị Phượng ở đâu hoặc ai biết chị Phượng đang ở đâu thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,
địa chỉ: Số nhà 12A đường Lý Tự Trọng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (Số điện thoại 02633.864.209) hoặc anh Nguyễn Tiến Dũng, sinh
năm 1988, địa chỉ: Thôn 7, xã Đambri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (Số điện thoại 0386491856). 

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu không nhận được tin tức gì của chị Lại Thị Phượng thì Tòa án nhân
dân thành phố Bảo Lộc sẽ giải quyết việc anh Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Lại Thị Phượng mất tích theo quy định pháp luật.

3. Công bố thông báo: 
3.1. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thông báo này phải được đăng

trên một trong các báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lâm Đồng và
phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.

3.2. Chi phí đăng phát thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do người yêu cầu chịu.
4. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp người cần tìm kiếm trở về.

TÒA ÁN NHâN DâN TP BẢO LộC, TỈNH Lâm ĐỒNG

THÔNG BÁO TÌm CHỦ Sở HỮU TÀI SẢN
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn tìm chủ sở hữu đối với các tài  sản sau:
1. Xe gắn máy 01 xe máy kiểu dáng Wave vỏ nhựa màu sơn xanh có dán chữ Wave 110, có số khung RLHHC08022Y023959, số máy NF110ME-

0066359 gắn biển số 59C2-616.33.
02. Điện thoại di động có kiểu dáng Iphone màu vàng: Iphone phiên bản 13.5.1, kiểu máy Iphone 11 Pro Max, công suất 512.0GB, Model Number

3F888LL/A, số seri DNPZD3QRN6YK, số IMEI 355672356148483.
03. xe gắn máy biển số 51F9-1005, có số khung MG102100379, số máy FMH10121596
04. xe máy hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen, gắn biển số 51P8-0867, không xác định được số máy, số khung.
05. điện thoại di động hiệu Huawei Model ANE-LX2 có số IMEI 867907038308076 màn hình cảm ứng, nắp lưng màu xanh.
06. xe gắn máy hiệu Yamaha, kiểu dáng Exciter số khung: RLCE1S9205Y001041, số máy: 1S92001041
Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo, ai là chủ sở hữu đối với tài sản trên thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, địa chỉ:

33/7B đường Trưng Nữ Vương, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại tài sản. Quá thời hạn nêu trên không
có chủ sở hữu hợp pháp nào đến nhận, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn sẽ làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định pháp
luật.

07.Xe gắn máy hiệu Wave, không có số khung, số máy HD1P53FNNY0065444.
08. Xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter số khung S9A0CY-023984; số máy 1S9A-023998.
09. Xe gắn máy hiệu Luvias mang biển số 59U1-547.81, số máy 41S1-002422, số khung: RLCL 44S10AY002416.
10. Xe gắn máy BS 52T2-1167, số khung: VMXPCG0021U 024457, số máy VHH1P50FMG-3-01024457.
Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thông báo, ai là chủ sở hữu đối với tài sản trên thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, địa

chỉ: 33/7B đường Trưng Nữ Vương, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại tài sản. Quá thời hạn nêu trên
không có chủ sở hữu hợp pháp nào đến nhận, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn sẽ làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định
pháp luật.

11. Xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter màu xanh trắng biển số 59Y2-157.03 (số máy 55P1-040387, số khung RLCE55P10BY040383. 
Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo, ai là chủ sở hữu đối với tài sản trên thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, địa

chỉ: 33/7B đường Trưng Nữ Vương, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại tài sản. Quá thời hạn nêu trên
không có chủ sở hữu hợp pháp nào đến nhận, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn sẽ làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định
pháp luật. CHI CụC THADS, HUYệN HóC mÔN, TP.HCm

QUYẾT ĐịNH
về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản

CHẤP HÀNH vIÊN
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, Điều 95, Điều 111  Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm

2014;
Căn cứ Bản án,Quyết định số 977/2020/KDTM-PT ngày 30/09/2020 của Tòa án nhân dân Tp.Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 136/QĐ-CCTHADS ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án

dân sự Quận 8;
Xét thấy Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Khang Minh có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án,

QUYẾT ĐịNH:
Điều 1. Kê biên, xử lý tài sản của:ông Lương Quang Vinh và bà Trần Huệ Châu-địa chỉ:số 49 đường 1011 Phạm Thế Hiển,

phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh.
Tài sản kê biên, xử lý gồm:

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở  đối với nhà đất tại địa chỉ số 49 đường 1011 Phạm Thế Hiển, phường 5, Quận
8, Tp.Hồ Chí Minh.

(Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH02828 do
Ủy ban nhân dân  Quận 8,Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 05 năm 2013 cho ông Lương Quang Vinh và bà Trần Huệ Châu).

Điều 2. Ông Lương Quang Vinh và bà Trần Huệ Châu không được chuyển dịch, sang nhượng các tài sản nêu tại Điều 1
cho đến khi thi hành án xong hoặc có quyết định của cơ quan thi hành án dân sự Quận 8.

Điều 3. 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 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
CHI CụC THADS, QUẬN 8, TP.HCm

THÔNG BÁO 
về việc cưỡng chế thi hành án 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 21,22, 23, 24, 25, 26,27/QĐ - CCTHA ngày 05 tháng 10 năm 2021; Quyết định thi hành án
số 39/QĐ - CCTHA ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, tỉnhThanh Hóa;

Căn cứ quyết định cưỡng chế số 09/QĐ - CCTHADS ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án
dân sự thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc cưỡng chế 01 xe ô tô khách giường nằm nhãn hiệu THACO màu sơn xanh,
trắng biển kiểm soát 49 – 006.72 do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 09/12/2013 đứng tên chủ sở
hữu ông Nguyễn Hải Nam.

Thời gian: Vào hồi 8h00 phút ngày 12 tháng  05 năm 2022
Địa điểm: tại 448 Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa;
Dự trù chi phí cưỡng chế ông (bà): Nguyễn Hải Nam, Trần Thị Thúy Nga phải chịu là: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)
Yêu cầu ông bà có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên, nếu ông (bà) cố tình vắng mặt chúng tôi vẫn thực hiện theo quy

định của pháp luật.
CHI CụC THI HÀNH ÁN DâN SỰ THÀNH PHỐ THANH HóA, TỈNHTHANH HóA
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Ông Lê Văn Chung (ngụ số
47 Tống Duy Tân, phường

Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa) cho biết vợ chồng
ông nhận chuyển nhượng nhà
đất tại số 38 Tống Duy Tân từ
bà Nguyễn Thị Cúc đã nhiều
năm; nhưng 8 năm qua gia đình

ông vẫn chưa được sử dụng, bởi
nhà đất trên có tới 4 giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Năm 2016, Thanh tra tỉnh
Thanh Hóa đã có báo cáo về kết
quả xác minh đơn của ông Chung,
trong đó có nội dung: “Đề nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

giao Công an tỉnh chỉ đạo xem xét
điều tra, đối với hành vi sai phạm
gây hậu quả của cán bộ thẩm định
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất, người đã trực tiếp làm sửa
chữa, làm sai lệch hồ sơ dẫn đến
việc cấp sai Sổ đỏ số BDD473970.
Giao cơ quan điều tra, tiến hành
điều tra, xử lý hành vi vi phạm của
bà Cúc…”. Cơ quan thanh tra kết
luận 3 sổ đỏ tại số nhà 38 Tống Duy
Tân là giả mạo.

Trước đó, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Thanh
Hóa Nguyễn Đức Quyền đã có
văn bản chỉ đạo: “Yêu cầu
chuyển hồ sơ sang Công an để
điều tra”. Tuy nhiên, Công an tỉnh
Thanh Hóa không khởi tố vụ án,
không khởi tố bị can với một số
cán bộ liên quan tới việc cấp sổ
đỏ cho nhà đất 38 Tống Duy Tân,
lý do “các cán bộ này đã bị kỷ
luật nội bộ”.

Liên quan đến khiếu nại của
ông Chung, ngày 4/4/2022,
UBND TP Thanh Hóa có văn bản
về việc giải quyết đơn: “Giao

UBND phường Lam Sơn chủ trì,
phối hợp với Phòng TN&MT,
Đội kiểm tra quy tắc đô thị, Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai TP và các phòng ban, đơn vị
có liên quan kiểm tra, xem xét,
giải quyết nội dung kiến nghị của
công dân, có văn bản trả lời công
dân, báo cáo kết quả giải quyết
đến Chủ tịch UBND TP và thông
tin với Ban Tiếp công dân TP
trước 25/4/2022”.

“Đây là căn nhà tôi mua hợp
pháp, các giấy tờ, hồ sơ liên quan
tới nhà đất tại số 38 Tống Duy Tân
đã được Viện Khoa học hình sự
(Bộ Công an) giám định là hồ sơ
thật, đầy đủ thủ tục. Tôi không hiểu
vì sao việc quản lý đất đai ngày
càng chặt chẽ, đo vẽ với các thiết bị
hiện đại, chính xác, vậy mà 1 mảnh
đất vẫn có tới 4 sổ đỏ?”, ông Chung
nói. Liên quan tới việc chuyển
nhượng nhà đất tại số 38 Tống Duy
Tân, ông Chung còn cho rằng có
dấu hiệu trốn thuế, viết lùi ngày
trong việc cấp sổ đỏ để hợp thức
hóa giấy tờ. LƯƠNG LIỄU

MỘT VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TẠI HÒA AN (CAO BẰNG): 
Huyện chỉ đạo giải quyết, xã nói

“không đúng thẩm quyền”
Mặc dù

U B N D
huyện Hòa An
(tỉnh Cao
Bằng) đã có
văn bản
chuyển đơn
của công dân
về UBND thị
trấn Nước Hai
giải quyết
khiếu nại về
đất đai; nhưng
UBND thị trấn
lại cho rằng không thuộc thẩm quyền.

Vợ chồng ông Trương Kim Thuyết (63 tuổi), bà Hoàng
Thị Thảo (cùng ngụ thị trấn Nước Hai) cho biết: ngày
24/8/2019, gia đình ông bà san ủi mảnh đất tại thửa số 19, tờ
bản đồ số 35 (bản đồ địa chính thị trấn Nước Hai năm 2011)
do cha ông để lại.

Ngày 25/8/2019, đại diện UBND thị trấn Nước Hai gồm
ông Hoàng Văn Huyên (Chủ tịch UBND); bà Đàm Thị Khôi
(công chức địa chính); ông Bùi Trọng Duy (Trưởng Công an);
ông Nông Hữu Việt (công chức địa chính) lập biên bản đề nghị
dừng việc san lấp.

Cho rằng việc bị lập biên bản yêu cầu dừng việc san lấp như
trên là chưa phù hợp với quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi
của gia đình, ông Thuyết đã làm đơn khiếu nại.

Ngày 20/9/2019, UBND huyện Hòa An có Công văn gửi
UBND thị trấn Nước Hai có nội dung: “Đơn của ông Trương
Kim Thuyết trình bày về nguồn gốc thửa đất số 19, tờ bản đồ
số 35, khu Hoàng Bồ, thị trấn Nước Hai; Đề nghị Chủ tịch
UBND huyện xem xét giao lại thửa đất nêu trên cho gia đình
vì đất có nguồn gốc rõ ràng, được ông Trương Kim Thịnh kê
khai vào HTX Quảng Thắng.

Sau khi xem xét đơn, Chủ tịch UBND huyện chuyển đơn
của ông Trương Kim Thuyết đến UBND thị trấn Nước Hai,
huyện Hòa An để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo
Chủ tịch UBND huyện trước ngày 16/10/2019 và trả lời công
dân theo đúng quy định”.

Ngày 1/10/2019, UBND thị trấn Nước Hai có văn bản trả
lời: “Việc ông Trương Kim Thuyết đề nghị giao lại thửa đất số
19, tờ bản đồ số 35 không thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND thị trấn Nước Hai”.

Ông Thuyết cho rằng đơn khiếu nại của ông đã không được
UBND huyện Hòa An và UBND thị trấn Nước Hai giải quyết
theo đúng quy định pháp luật.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình, ông
Thuyết đề nghị cơ  quan chức năng xem xét làm rõ có hay
không việc cản trở quyền sử dụng tài sản hợp pháp của gia đình
ông; đề nghị UBND huyện Hòa An xem xét việc cấp sổ đỏ tại
thửa đất số 19, tờ bản đồ số 35 cho gia đình ông theo đúng quy
định pháp luật. SONG KIÊN

THANH HÓA: 

1 thửa đất được cấp tới 4 sổ đỏ
Liên quan sự việc, ngày

29/12/2015, ông Nguyễn Đức
Quyền, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh Thanh Hóa
có Công văn số 13465 chỉ đạo
việc giải quyết khiếu nại, có
nội dung như sau: “Yêu cầu
Chủ tịch UBND TP Thanh
Hóa chỉ đạo cơ quan pháp
luật, xác minh làm rõ sai
phạm trong việc lập hồ sơ cấp
sổ đỏ; kiểm điểm xử lý trách
nhiệm với tập thể, cá nhân, có
sai phạm trong việc tham mưu
cấp, thu hồi sổ đỏ, có biện pháp
khắc phục, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh trước ngày
15/1/2016”.

Ngày 26/4/2016, ông
Quyền tiếp tục có văn bản yêu
cầu UBND TP Thanh Hóa
hủy bỏ các sổ đỏ đã cấp sai quy
định tại số nhà 38 Tống Duy
Tân; thực hiện việc cấp sổ đỏ
cho hộ ông Chung, báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh trước
ngày 20/5/2016.

lĐơn phản ánh của ông Chung.  

lVăn bản chỉ đạo của UBND huyện Hòa An. 

Lãnh đạo Công an tỉnh
Cao Bằng đánh giá, ông
Đoàn đã có một số vi
phạm về quy trình công
tác, quy tắc ứng xử của
lực lượng Công an, thiếu
kiềm chế và có hành vi
xâm hại đến sức khỏe
người khác, làm ảnh
hưởng nghiêm trọng đến
danh dự, uy tín của lực
lượng Công an, cần phải
xử lý nghiêm...

Công an tỉnh Cao Bằng mới có
thông tin liên quan vụ “Phó trưởng
công an phường đánh phụ nữ” đang
gây xôn xao dư luận.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết,
sáng 4/5, Ban Thường vụ Đảng uỷ,
lãnh đạo Công an tỉnh đã nghe lãnh
đạo Công an thành phố Cao Bằng
báo cáo kết quả xác minh vụ việc vi
phạm của ông Đặng Đình Đoàn,
Phó trưởng Công an phường Sông
Bằng, trong quá trình xử lý vụ việc
tại quán cắt tóc My Hair Salon tại
tổ 1 phường Đề Thám vào đêm
28/4/2022 để thống nhất hình thức
xử lý.

Theo báo cáo của Công an TP
Cao Bằng, khoảng 22h30 ngày
28/4, ông Đặng Đình Đoàn đang
trực tại Công an phường Sông Bằng
thì nhận được tin báo qua điện thoại
của ông Nguyễn Văn Mạnh, bác sỹ
Bệnh viện 103 Cao Bằng tại tổ 11
phường Sông Bằng, về việc bị một
người tên Nam làm việc tại quán cắt
tóc My Hair Salon gọi điện thoại,
nhắn tin lăng mạ, đe dọa và nhờ
Công an phường giúp đỡ.

Có mối quan hệ quen biết với
ông Mạnh nên ông Đoàn đã chỉ đạo
1 cán bộ công an phường cùng đi

xe riêng đến Bệnh viện 103 Cao
Bằng đón ông Mạnh đến quán cắt
tóc để giải quyết vụ việc. Trên
đường đi, ông Đoàn gọi điện cho
Công an phường Đề Thám đề nghị
cử lực lượng đến phối hợp.

Tại quán cắt tóc có 6 người gồm
4 nam và 2 nữ đang đứng ở sân.
Ông Đoàn yêu cầu anh Nam, người
đã gọi điện, nhắn tin cho ông Đoàn
về Công an phường Đề Thám để
giải quyết. Anh Nam không đồng ý
nên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

“Do bức xúc trước thái độ và lời
nói xúc phạm của một số người
trong nhóm nên đồng chí Đoàn đã
thiếu kiềm chế và có hành vi tát vào
đầu chị Triệu Mùi K và anh Phùng
Đức Nam”, Công an TP Cao Bằng
báo cáo.

Cũng theo báo cáo của Công an
TP Cao Bằng, ngay sau đó tổ công
tác của Công an phường Đề Thám
đã đến can ngăn và lập biên bản vụ
việc. Sáng 29/4, Công an phường
Đề Thám đã mời cả hai bên lên trụ

sở để làm việc. Hai bên đã thống
nhất hoà giải và những người bị
đánh không có kiến nghị xử lý.

Công an tỉnh Cao Bằng thông
tin thêm, trước kết quả xác minh vụ
việc, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh
đạo Công an tỉnh Cao Bằng thống
nhất đánh giá, ông Đoàn đã có một
số vi phạm về quy trình công tác,
quy tắc ứng xử của lực lượng Công
an, thiếu kiềm chế và có hành vi
xâm hại đến sức khỏe người khác,
mặc dù không gây thương tích,
không có đơn thư tố cáo nhưng đã
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
danh dự, uy tín của lực lượng Công
an và cần phải xử lý nghiêm.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh
đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã yêu
cầu lãnh đạo Công an TP Cao Bằng
xác minh làm rõ thêm một số nội
dung, đồng thời thực hiện quy trình
kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với ông
Đoàn để trình Ban Thường vụ
quyết định trước ngày 10/5/2022. 

DÂN SINH

Kết quả xác minh vụ 
“Phó Công an phường 

đánh phụ nữ” ở Cao Bằng

lNgười đàn ông được cho là Phó Trưởng Công an một phường ở TP Cao Bằng 
2 lần tát mạnh vào mặt một cô gái được camera an ninh ghi lại.


