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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

Các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông Vận tải đang
khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 12 dự

án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2. Dự án
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn
2021 - 2025 được triển khai trong bối cảnh dự án giai đoạn
1 đang thực hiện thi công còn ngổn ngang nhiều công việc. 

(Trang 8)

Theo thông tin từ các trường đại học, học phí từ năm
học 2022-2023 tới dự kiến tăng. Dẫn đầu vẫn là

khối trường Y - Dược, có trường dự kiến tăng 40%...
(Trang 12)

Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ
Chính trị về luân chuyển cán bộ (LCCB) vừa

được ban hành được dư luận rất quan tâm. Cán
bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ các
quyết sách của Đảng. Quy định 65-QĐ/TW là văn
bản mới,  thay thế Quy định số 98-QĐ/TW ngày
07/10/2017 của Bộ Chính trị về LCCB. Tức là tiếp
tục được đổi mới. (Trang 2)

“Lửa thử vàng, 
gian nan thử sức”

Chào ngày mới

gấp rút chuẩn bị đầu tư đại dự án
cao tốc bắc - Nam giai đoạn 2

tăng học phí đại học - chất lượng
có tăng theo?
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ChươNg trìNh bìNh ChọN, tôN viNh  “gươNg SáNg PháP Luật” 

Theo dự kiến, TAND huyện Triệu Sơn, Thanh
Hóa sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố

ý gây thương tích” với bị cáo Võ Ngọc Tuấn  (SN
1970, ở tại xã An Nông, huyện Triệu Sơn) vào ngày
11/5 tới đây. Nhưng ngay trước phiên xử này, cả bị
can Tuấn lẫn đại diện phía bị hại đều phản đối Cáo
trạng vì cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội khi
không làm rõ ai là người đã gây ra hàng loạt thương
tích nghiêm trọng, dẫn đến cái chết của bị hại.

(Trang 10-11)

ÔNG TrươNG THaNH ĐứC:

Luật sư được người dân tin tưởng

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, khi khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về ngày Kỷ
niệm 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022), chúng tôi có
dịp trở lại đèo Pha Đin huyền thoại - nơi ghi dấu lịch sử của chiến thắng “Lừng lẫy năm
châu, chấn động địa cầu”. Vùng đất một thời gian khó, nay đang từng ngày “thay da, đổi
thịt”, cuộc sống của đồng bào đang ngày một ấm no… (Trang 17)

Đã có lần được một ngân hàng mời chào với vị trí
hấp dẫn, nhưng lại kèm theo điều kiện “không

được lên diễn đàn, hội thảo phát biểu ý kiến, quan điểm
cá nhân”. Ông cũng thử “nhịn” được hơn một tháng
cho đến khi một người bạn là Phó TGĐ ngân hàng nói:
“Ông Đức mà không được nói thì chẳng còn gì là ông
Đức nữa”. Và thế là ông lại trở về với sở trường đam
mê xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật, tiếp tục
cất tiếng nói cho cộng đồng doanh nghiệp.

(Trang 6)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký
Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện

chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật
Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch
thời kỳ 2021 – 2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình
một số dự án luật. (Trang 2)

Năm 2023, cơ bản hoàn thành 
hệ thống quy hoạch quốc gia

TIẾP “vụ HaI Cú ĐÁ CHẾT NGườI” TạI THaNH Hóa: 
Cả bị cáo lẫn bị hại đều phản đối 

cáo trạng vì dấu hiệu lọt tội

Người dân phải được hưởng lợi từ Khu kinh tế
Khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động của Khu kinh tế Thái Bình vào hôm qua (8/5),

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Thái Bình phải xác định người dân phải được hưởng lợi từ
Khu kinh tế chứ không phải bị ảnh hưởng, bảo đảm đời sống của người dân đã nhường mặt bằng cho dự án
ở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước. (Trang 3)

Sắc màu ấm no 
trên đỉnh đèo Pha Đin

DẤU ẤN THÁNG 5 - CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2022):
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Quy định số 65-QĐ/TW
ngày 28/4/2022 của Bộ

Chính trị về luân chuyển cán
bộ (LCCB) vừa được ban hành
được dư luận rất quan tâm.
Cán bộ, đảng viên, nhân dân
đồng tình, ủng hộ các quyết
sách của Đảng.

Quy định 65-QĐ/TW là văn
bản mới,  thay thế Quy định số
98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của
Bộ Chính trị về LCCB. Tức là
tiếp tục được đổi mới.

Cán bộ nói chung (cán bộ
cấp chiến lược nói riêng) có vị

trí, vai trò đặc biệt quan trọng,
quyết định sự thành, bại của
cách mạng Việt Nam. Xây dựng
đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ
then chốt của Đảng, như Chủ
tịch Hồ Chí Minh từng nhấn
mạnh: “Cán bộ là cái gốc của
mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện
cán bộ là công việc gốc của
Đảng”. Đây không chỉ là bài học
riêng của cách mạng Việt Nam,
mà còn là bài học về dựng nước
và giữ nước trong suốt chiều dài
lịch sử.

Mặc dù hiện nay chưa có

khái niệm chính thức về cán bộ
cấp chiến lược, nhưng cụm từ
“cán bộ cấp chiến lược” thường
dùng để chỉ những cán bộ thuộc
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư
quản lý. Đây là bộ phận cán bộ
có vai trò rất quan trọng đối với
sự phát triển của đất nước; là lực
lượng nòng cốt trong vận hành
hệ thống chính trị, trực tiếp tham
gia hoạch định và tổ chức thực
thi các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Trên cương vị
của mình, họ tổ chức, lãnh đạo,
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cán
bộ, đảng viên và nhân dân thực
hiện đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đội
ngũ cán bộ cấp chiến lược thực
sự “tinh hoa” thì sẽ thúc đẩy sự
phát triển của đất nước. Ngược

lại, đội ngũ cán bộ này yếu kém
sẽ làm giảm, thậm chí kéo lùi sự
phát triển của đất nước.

Trong những năm qua, công
tác LCCB cấp chiến lược luôn
được Đảng ta chú trọng thực
hiện và thu được một số kết quả
quan trọng. Văn bản 65-QD/TW
tiếp tục khẳng định: “Công tác
LCCB cán bộ là một nội dung
trong công tác cán bộ đặt dưới
sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp
là các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo
đảm nguyên tắc tập trung dân
chủ, nêu cao trách nhiệm của tập
thể lãnh đạo và người đứng đầu.
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...”. 
Từ trước đến nay, trong công

tác LCCB, nhiều nghị quyết,
quyết định, kết luận, quyết sách
rất đúng đắn của Đảng đã được
ban hành và thực hiện. “Nhờ đó,
đội ngũ các cấp đã có bước
trưởng thành, phát triển về nhiều
mặt, chất lượng ngày càng được
nâng lên... có tư duy đổi mới, có
khả năng hoạch định đường lối
và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực
hiện”. Tuy nhiên, trong quá trình
thực hiện, đâu đó vẫn còn xảy ra
tiêu cực.

“Lửa thử vàng, gian nan thử
sức”. Càng khó khăn phức tạp,
càng có môi trường rèn luyện
cán bộ luân chuyển ngày càng
trưởng thành, đáp ứng yêu cầu
công tác.

NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MớI

“Lửa thử vàng, 
gian nan thử sức”

Bộ Ngoại giao ngày 8/5 ra thông cáo cho
biết, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ

Joseph Robinette Biden Jr., Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Lãnh đạo các
nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt
kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Mỹ trong
hai ngày 12-13/5/2022 tại Thủ đô Washing-
ton D.C., Mỹ. Nhân dịp này, Thủ tướng
Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu
Việt Nam thăm, làm việc tại Mỹ và Liên
Hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Dự kiến, tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt
kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Mỹ,
Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống
Mỹ sẽ cùng nhìn lại và đánh giá tổng thể
chặng đường quan hệ đối tác hai bên trong

45 năm qua và đề ra những định hướng
quan trọng phát triển quan hệ ASEAN - Mỹ
trong thời gian tới, đồng thời dành thời gian
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế
cùng quan tâm. 

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc
biệt, ASEAN và Mỹ cũng sẽ có các phiên
thảo luận riêng, chuyên sâu về những nội
dung hợp tác cùng quan tâm như kinh tế,
thương mại, đầu tư, hợp tác và an ninh biển,
ứng phó và phục hồi sau đại dịch, ứng phó
biến đổi khí hậu, năng lượng, khoa học công
nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững…
Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua văn kiện
Tuyên bố Tầm nhìn chung, phản ánh các kết
quả của Hội nghị, nhấn mạnh các thành quả

quan trọng đạt được trong 45 năm quan hệ
ASEAN - Mỹ và khẳng định các định hướng
thúc đẩy quan hệ hai bên trong thời gian tới.

Về quan hệ Việt – Mỹ, thời gian qua,
quan hệ hai nước tiếp tục đà phát triển tích
cực. Thương mại song phương tiếp tục tăng
trưởng mạnh với tổng kim ngạch năm 2021
đạt hơn 111,56 tỷ USD. Mỹ tiếp tục là thị
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và
Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn
thứ 9 của Mỹ. Hợp tác an ninh – quốc phòng
được duy trì tích cực với nội dung hợp tác đa
dạng, nổi bật là việc trao đổi đoàn, tiếp xúc
cấp cao, hợp tác khắc phục hậu quả chiến
tranh và nâng cao năng lực hàng hải.

TUỆ MINH

lNgày 7/5, Hội nghị lần thứ 5
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII bước sang ngày
làm việc thứ tư. Buổi sáng, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng làm
việc tại hội trường thảo luận về Đề
án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa
IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận
Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng
và đảng viên. V. THANH

lĐược tin vụ nổ ngày 6/5/2022
tại khách sạn Saratoga ở Thủ đô
La Habana, Cuba, gây mất mát
đau thương về người và thiệt hại
về tài sản, ngày 7/5/2022, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi
điện thăm hỏi tới Bí thư Thứ nhất
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước
Cuba Miguel Díaz-Canel. Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ
tướng Cuba Manuel Marrero Cruz;
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ
tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo. 

BẢO AN
lTại Nghị quyết số 59/NQ-CP,

Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện
thí điểm đưa người lao động Việt
Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn
Quốc theo hình thức hợp tác giữa
các địa phương của hai nước trong
thời hạn 5 năm từ ngày 1/1/2022.
Chính phủ giao Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội phối hợp các
bộ, ngành liên quan hướng dẫn các
địa phương tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết, bảo đảm quyền lợi
của người lao động và hiệu quả kinh
tế - xã hội của địa phương. S.H

lCuối tuần qua, Thành đoàn -
Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội
Sinh viên - Hội đồng Đội TP Hà
Nội phối hợp tổ chức Lễ khai mạc
“Festival Thanh niên Đông Nam
Á”, chào mừng Đại hội Thể thao
Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA
Games 31). Tại Festival nhiều hoạt
động đã diễn ra như triển lãm Quốc
hoa - Quốc phục và giới thiệu văn
hóa, ẩm thực các quốc gia Đông
Nam Á; vẽ tranh với chủ đề “Khát
vọng Đông Nam Á - Vì một Đông
Nam Á thịnh vượng…T.OANH

TIN VắNThủ tướng sắp thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình
Minh vừa ký Nghị quyết số 64/NQ-CP

của Chính phủ về thực hiện chính sách,
pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi
Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và
một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch
thời kỳ 2021 – 2030; về việc hoàn thiện
thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật.

Theo đó, về thực hiện chính sách, pháp
luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật
Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy
nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 –
2030, Chính phủ đã thảo luận thẳng thắn,

trách nhiệm cao với nhiều ý kiến xác đáng,
chất lượng, nhất là đối với các vấn đề còn
khó khăn, vướng mắc và cần đề xuất với
Quốc hội (QH) xem xét, tháo gỡ để đảm bảo
tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập
quy hoạch. Trong khi chờ tổng kết đánh giá
toàn diện để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật
Quy hoạch, thống nhất kiến nghị QH ban
hành Nghị quyết để kịp thời điều chỉnh, xử
lý những vướng mắc trong việc triển khai
thực hiện Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 3
QH khóa XV theo trình tự rút gọn. 

Về giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy
nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy
hoạch, Chính phủ kiến nghị cho phép các

quy hoạch theo quy định của Luật Quy
hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi,
bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch
có thể lập đồng thời để bảo đảm tính đồng
bộ; quy hoạch nào được lập, thẩm định xong
trước thì được quyết định hoặc phê duyệt
trước. Cho phép điều chỉnh tiến độ lập quy
hoạch, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ
lập, thẩm định và phê duyệt trong năm 2022
đối với các quy hoạch cấp quốc gia mang
tính cấp thiết, tạo thuận lợi cho việc điều
hành, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Cơ bản hoàn thành các quy hoạch thuộc hệ
thống quy hoạch quốc gia trong năm 2023. 

BẢO AN 

Năm 2023, cơ bản hoàn thành hệ thống quy hoạch quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường
vừa ban hành Kế hoạch thực

hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg
ngày 23/11/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc “Phê duyệt Kế
hoạch quốc gia về quản lý chất
lượng môi trường không khí giai
đoạn 2021-2025”.

Theo đó, từ nay đến năm
2025, Việt Nam sẽ kiểm soát chặt
các nguồn phát thải khí thải bằng
cách đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ
thống truyền số liệu quan trắc khí
thải tự động liên tục, kết nối từ cơ
sở đến Bộ Tài nguyên và Môi
trường. Với việc đầu tư, lắp đặt,
vận hành hệ thống truyền số liệu
quan trắc khí thải tự động liên tục,
kết nối từ cơ sở đến Bộ TN&MT,
các nguồn phát khí thải sẽ được
kiểm soát chặt hơn, kỳ vọng sẽ
kịp thời dự báo, cảnh báo chính

xác chất lượng môi trường không
khí cho các cơ quan thông tin đại
chúng và cộng đồng để chủ động
phòng, tránh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
sẽ phối hợp với UBND các tỉnh,
TP lắp đặt camera giám sát tại các
nguồn khí thải; hoàn thiện hệ
thống phần mềm quản lý và tiếp
nhận số liệu quan trắc khí thải tự
động. Chỉ số chất lượng không
khí tại các trạm quan trắc quốc gia
được cập nhật và công khai 24/24
giờ. Các địa phương cần nghiêm
túc thực hiện kiểm kê khí thải trên
địa bàn quản lý, đảm bảo đến năm
2023 có 50% số tỉnh, TP hoàn
thành và công bố kết quả kiểm kê
khí thải; đến năm 2025 có 100%
các tỉnh, TP hoàn thành và công
bố kết quả kiểm kê khí thải. 

VIỆT NGA

Bộ Thông tin và Truyền
thông mới đây đã khai

giảng Chương trình bồi dưỡng,
tập huấn về chuyển đổi số năm
2022 cho đội ngũ nòng cốt
chuyển đổi số tại địa phương. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn
Huy Dũng, Chương trình mẫu
về bồi dưỡng chuyển đổi số
cho các lãnh đạo UBND cấp
xã là chương trình được Bộ
Thông tin và Truyền thông
thực hiện theo chỉ đạo của Thủ
tướng Phạm Minh Chính, Chủ
tịch Ủy ban Quốc gia về
chuyển đổi số. Thứ trưởng
nhấn mạnh, chính quyền cấp
xã là cấp chính quyền sát với
người dân, gần với người dân
nhất, trực tiếp giải quyết các
công việc thường ngày của
người dân. Chuyển đổi số tốt

ở cấp xã sẽ giúp người dân
nâng cao kỹ năng số, giúp đưa
hoạt động của người dân lên
môi trường số an toàn. 

Để tổ chức triển khai thành
công Chương trình, cần có sự
phối hợp, tham gia tích cực
của đội ngũ cán bộ tại địa
phương và để tạo hạt nhân
nòng cốt cho chương trình,
trước khi tiến hành bồi dưỡng,
tập huấn cho cán bộ cấp xã, Bộ
Thông tin và Truyền thông tổ
chức tập huấn cho đội ngũ
nòng cốt. Việc tham gia
Chương trình bồi dưỡng của
đội ngũ nòng cốt có ý nghĩa
hết sức quan trọng, giúp đội
ngũ nắm bắt được thông tin,
sau đó tham gia hỗ trợ đồng
hành triển khai các nội dung
tiếp theo. T.HOÀNG

Kiểm soát chặt các nguồn phát thải 
ra môi trường

Triển khai diện rộng tập huấn
chuyển đổi số trên toàn quốc 
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Khảo sát, kiểm tra tình hình
đầu tư, xây dựng và hoạt động
của Khu kinh tế Thái Bình vào
hôm qua (8/5), Thủ tướng
Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh
Thái Bình phải xác định người
dân phải được hưởng lợi từ Khu
kinh tế chứ không phải bị ảnh
hưởng, bảo đảm đời sống của
người dân đã nhường mặt bằng
cho dự án...
An sinh phải đi đầu, hạ tầng phải
đồng bộ

Khu kinh tế (KTT) Thái Bình (huyện
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) được xây
dựng theo mô hình khu kinh tế tổng hợp,
đa ngành, năng động, hiệu quả và phát
triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh,
bảo tồn, phát huy giá trị của hệ sinh thái
biển, di tích lịch sử, văn hóa. Nơi đâu
được kỳ vọng trở thành khu vực động
lực, trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh
và vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ
tướng cho biết, Trung ương rất quan tâm
tới việc phát triển KKT Thái Bình và
chuyến công tác, khảo sát này nhằm
"lắng nghe hơi thở cuộc sống" để tìm
hiểu cuộc sống, lắng nghe về các khó
khăn, vướng mắc, các kinh nghiệm, bài
học rút ra.

Đây là KKT rất quan trọng với Thái
Bình, tỉnh đất hẹp, người đông, đưa tỉnh
phát triển hướng ra biển, khai thác không
gian biển. Đến nay, KKT Thái Bình mới
chủ yếu phát triển trên đất liền, cần phát
triển theo hướng khai thác không gian
biển.

Thủ tướng lưu ý, kinh nghiệm là công
tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phải
đi trước, phải phối hợp chặt chẽ giữa hệ
thống chính trị, người dân và nhà đầu tư
để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng;
an sinh phải đi đầu; và hạ tầng phải đồng
bộ. Muốn phát triển được KKT này cần
xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, liên thông,
đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ
tầng điện nước và hạ tầng xã hội như nhà
ở công nhân, hạ tầng môi trường.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh dồn lực
nguồn vốn đầu tư công để hoàn thiện hạ
tầng kết nối khu kinh tế, trong đó trước
hết là dự án đường ven biển để kết nối
với sân bay Cát Bi, cảng Lạch Huyện
của Hải Phòng. 

Nhấn mạnh tinh thần không trông
chờ, ỷ lại vào Trung ương, Thủ tướng
gợi ý về các phương án triển khai xây
dựng KKT, trong đó đó có mô hình lãnh
đạo công - quản trị tư. Quản trị công là

xây dựng thể chế, quy hoạch, chiến lược,
xây dựng hạ tầng tới chân hàng rào
KKT… Còn quản trị tư là giao cho nhà
đầu tư lớn vận hành, kêu gọi, thúc đẩy
các nhà đầu tư khác. Nhiều tỉnh đã làm
tốt mô hình này.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái
Bình phải xác định người dân được
hưởng lợi từ KKT chứ không phải bị ảnh
hưởng, bảo đảm đời sống của người dân
đã nhường mặt bằng cho dự án ở nơi ở
mới phải tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt
hơn năm trước.

Làm tốt công tác bảo vệ 
môi trường

Cùng ngày 8/5, Thủ tướng và đoàn
công tác tới kiểm tra, làm việc tại dự án
Nhiệt điện Thái Bình 2 (tại huyện Thái
Thụy) do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
(PVN) làm chủ đầu tư.

Dự án khởi động từ năm 2011 nhưng
quá trình triển khải gặp nhiều khó khăn,
vướng mắc và xảy ra nhiều vi phạm phải
xử lý nên bị chậm tiến độ và đình trệ
nhiều năm. Gần đây, với những chỉ đạo
trực tiếp, quyết liệt, sát sao của lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, dự án từng bước được
kiểm soát, dần "hồi sinh" và hoàn thành
các mốc tiến độ quan trọng, dự kiến vận
hành thương mại toàn bộ nhà máy vào
31/12/2022.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhiệt liệt
biểu dương Ủy ban Quản lý vốn Nhà
nước tại doanh nghiệp và đặc biệt là
PVN, các đơn vị liên quan, nhà thầu, cán
bộ, người lao động trên công trường đã
làm việc ngày đêm, lãnh đạo chỉ đạo, tổ
chức công việc và cơ cấu lại nguồn vốn,
khắc phục các hạn chế, yếu kém, bất cập.

Nêu một số bài học rút ra từ dự án,
Thủ tướng cho rằng, trước hết phải nắm
chắc tình hình thực tế, đánh giá đúng

thực trạng công việc để đưa ra mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; phải triển
khai công việc quyết tâm phải cao, nỗ
lực phải lớn, hành động phải quyết liệt,
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bài bản,
thống nhất.

Về công tác nhân sự, Thủ tướng cho
rằng, khi việc thay đổi nhân sự Ban
Quản lý dự án và nhà thầu một cách phù
hợp tình hình đã tạo ra những chuyển
biến trong công việc. Đồng thời, dự án
đã huy động được sự tham gia hăng say
với quyết tâm cao của cán bộ, công
nhân viên chức, người lao động; sự phối
hợp của các bộ, các ngành, sự vào cuộc
của địa phương, các cơ quan, đơn vị
liên quan.

Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục phát huy
tối đa những công việc đã làm, những
thành quả đã đạt được, các bài học kinh
nghiệm; nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hơn
nữa, tiếp tục tổ chức thực hiện công việc
nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể, cố gắng
hạn chế thất thoát tài sản Nhà nước,
phòng chống tham nhũng tiêu cực; làm
tốt công tác bảo vệ môi trường, giảm
thiểu tác động tới môi trường; quan tâm
chăm lo đời sống người dân trong vùng,
nhất là những người đã nhường mặt bằng
cho dự án.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai
các công việc để dự án sớm đi vào hoạt
động, sớm hòa lưới điện quốc gia, góp
phần vào sự phát triển của tỉnh Thái Bình
và của cả nước. 

Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm
từ Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng
yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, áp
dụng để tháo gỡ các khó khăn, vướng
mắc với dự án Nhiệt điện Long Phú 1
tại Sóc Trăng và một số dự án khác
đang chậm tiến độ.

Cần phát triển kinh tế nông nghiệp
bằng các biện pháp

Chiều ngày 8/5, Thủ tướng Phạm
Minh Chính và đoàn công tác Trung
ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Thái Bình về tình hình kinh tế - xã
hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây
dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021
và 4 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ
trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đánh giá, thời gian qua, kinh
tế - xã hội tỉnh Thái Bình tiếp tục phát
triển, thu ngân sách tăng, giải ngân đầu
tư công tốt, thu hút đầu tư đạt nhiều kết
quả. Đặc biệt, tỉnh chống dịch tốt trong
bối cảnh khó khăn của một tỉnh có mật
độ dân số cao. Cùng với đó, tỉnh làm tốt
công tác xây dựng nông thôn mới; công
tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có
nhiều đổi mới, sáng kiến.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, Thái
Bình chưa có phát triển đột phá rõ nét.
Vì vậy, tỉnh phải vượt qua chính mình,
tự lực, tự cường, không thụ động mà chủ
động, tích cực hơn nữa, xác định nội lực
là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định,
ngoại lực là quan trọng và đột phá. 

Theo Thủ tướng, nông nghiệp vẫn là
trụ cột quan trọng của tỉnh, là trụ đỡ cho
các lĩnh vực khác với nhiều thế mạnh.
Tỉnh cần phát triển kinh tế nông nghiệp
bằng các biện pháp như xây dựng
thương hiệu lúa gạo, tăng cường ứng
dụng khoa học, công nghệ, tăng năng
suất, tăng cường chế biến sâu các loại
nông sản thế mạnh, mở rộng thị trường,
quy hoạch vùng nguyên liệu, xây dựng
chuỗi cung ứng…, góp phần bảo đảm an
ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung cho
công tác quy hoạch với tư duy đột phá,
tầm nhìn chiến lược, xác định và khai
thác được các tiềm năng khác biệt, cơ
hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, huy động
các nguồn lực mới cho phát triển.

Thủ tướng cho rằng hệ thống giao
thông của tỉnh phải kết nối với các sân
bay, các cảng lớn, mà gần nhất là sân
bay Cát Bi, cảng Lạch Huyện, cảng Cái
Lân, Móng Cái… Trong đó, phải tập
trung mọi nguồn lực cho tuyến đường
ven biển. Tỉnh cũng cần nâng cao các
chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,
cải cách hành chính. Các cơ quan phải
"tự cải cách chính mình" và việc triển
khai các dự án đầu tư cần theo hướng
"từ trên xuống", lãnh đạo tỉnh phải vào
cuộc chỉ đạo trực tiếp, thay vì chờ đợi
cấp dưới trình lên.

G.HỒNG-K.LÂM

Người dân phải được hưởng lợi
từ Khu kinh tế

lThủ tướng và đoàn công tác khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động của 

Khu kinh tế Thái Bình.

Sáng 8/5, Thủ tướng Phạm Minh
Chính đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ
về thăm huyện Tiền Hải (26/3/1962 -
26/3/2022) và dự Lễ khánh thành Khu
lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã
Nam Cường, huyện Tiền Hải. 

Hội nghị quốc tế về kinh tế đại
dương bền vững và thích ứng với

biến đổi khí hậu dự kiến sẽ được tổ chức
trong hai ngày 12 và 13/5 tại Hà Nội.
Đại diện của hơn 70 quốc gia sẽ cùng
trao đổi về các nội dung, như xây dựng
đô thị ven biển thông minh và có khả
năng thích ứng với biến đổi khí hậu, ô
nhiễm và rác thải nhựa đại dương, an
ninh lương thực và khả năng chống chịu

của các cộng đồng dễ bị tổn thương…
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi

trường Lê Minh Ngân nhấn mạnh, đây là
Hội nghị quốc tế quan trọng và có quy mô
lớn trong lĩnh vực phát triển bền vững
kinh tế đại dương và thích ứng với biến
đổi khí hậu. Việc tổ chức Hội nghị sẽ góp
phần thể hiện vai trò chủ động, tích cực
của Việt Nam trong việc giải quyết các
vấn đề toàn cầu, nâng cao vị thế của nước

ta trong khu vực và trên thế giới.
Hội nghị với chủ đề chung "Các giải

pháp cho một nền kinh tế biển có khả
năng chống chịu" dự kiến sẽ gồm 4 phiên
toàn thể và 4 phiên chuyên đề: Phục hồi
và xây dựng lại tốt hơn sau đại dịch
COVID-19 vì một nền kinh tế biển bền
vững và có khả năng chống chịu với khí
hậu; quy hoạch không gian biển và xây
dựng các đô thị và hạ tầng ven biển có khả
năng chống chịu với khí hậu; an ninh khí
hậu, giới và khả năng chống chịu của các
cộng đồng dễ bị tổn thương; nguồn tài

chính cho khí hậu và đại dương.
Bên cạnh các phiên toàn thể và phiên

chuyên đề, sẽ có các các cuộc họp và sự
kiện bên lề bao gồm lễ công bố Báo cáo
kinh tế biển xanh - hướng đến phát triển
bền vững kinh tế biển; mô hình nhà
chống bão, lũ - bài học kinh nghiệm từ
miền Trung Việt Nam; triển lãm "Đóng
góp của doanh nghiệp và các sáng kiến
khác cho kinh tế đại dương bền vững và
thích ứng với biến đổi khí hậu". Hội
nghị dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố của các
đồng chủ tịch Hội nghị. THU CÚC

Đại diện hơn 70 quốc gia bàn về kinh tế 
đại dương bền vững
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Yêu cầu trên được Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn
mạnh tại Hội nghị Đoàn Chủ
tịch lần thứ 12 (khóa IX) cho ý
kiến vào dự thảo Báo cáo tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
và nhân dân để gửi tới Kỳ họp
thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Cần có giải pháp hữu hiệu, triệt để
với vấn đề khiếu nại, tố cáo 

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Đỗ
Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư
Việt Nam cho rằng, một trong những vấn
đề luôn nhận được sự quan tâm của người
dân trong thời gian qua là vấn đề khiếu
kiện của người dân có xu hướng gia tăng.
Trong thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19, tuy khiếu kiện có giảm nhưng
vấn đề này chưa được giải quyết triệt để,
chưa hiệu quả. Có thể thấy, Đảng, Nhà
nước, MTTQ Việt Nam đã và đang rất nỗ
lực, bỏ nhiều công sức nhưng vẫn còn
những hạn chế, bất cập.

Theo ông Thịnh, khi kinh tế - xã hội
phát triển thì mâu thuẫn, tranh chấp kinh
tế ngay trong hộ gia đình hay trong xã hội
là không thể tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là
khi có mâu thuẫn, tranh chấp thì cần giải
quyết như thế nào, giải pháp ra sao? Đây
là vấn đề lớn và cần được nghiên cứu,
xem xét kỹ - kể cả vấn đề vi phạm pháp
luật và tội phạm ngày càng gia tăng. Do
vậy, cần có những giải pháp hữu hiệu,
triệt để với vấn đề này. Bên cạnh đó,
nhiều người dân không am hiểu về pháp
luật, dẫn đến khiếu kiện không phù hợp
với quy định của pháp luật. 

Mặt khác, cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền cũng chưa giải quyết triệt để khiếu
kiện của người dân, dẫn đến tình trạng
nhiều vụ việc kéo dài. Trong đó, có một

phần xuất phát từ một số cán bộ có hành vi
tham nhũng, tiêu cực nhưng chưa bị phát
hiện, xử lý gây mất niềm tin của nhân dân
với đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Cùng với đó là thể chế,
kinh tế - xã hội phát triển rất nhanh, dẫn
đến một số quy định pháp luật hiện hành
không theo kịp với sự phát triển…

Từ thực tế trên, Luật sư Đỗ Ngọc
Thịnh đề nghị, cần xác định công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
người dân là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm, xuyên suốt và tương xứng với
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
nhân dân, của tổ chức và của Nhà nước,
qua đó góp phần tháo gỡ, thúc đẩy sự
phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian
đại dịch kéo dài, giữ gìn an ninh trật tự,
ổn định xã hội trong thời gian tới. 

Thể chế phòng chống tham nhũng
phải minh bạch, công khai

Đồng tình với Dự thảo báo cáo, bà Hà
Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho
rằng, nội dung của Dự thảo báo cáo đã có
sự tổng hợp toàn diện, phản ánh tâm tư,
nguyện vọng của tầng lớp nhân dân… Tuy
nhiên, bà Nga đề nghị, dự thảo cần phản
ánh đậm nét hơn sự lo lắng của cử tri trước
những sự việc bạo lực gia đình, xâm hại
phụ nữ, trẻ em trong thời gian vừa qua. Cử
tri rất mong muốn các cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các
cá nhân có liên quan đến vấn đề này; đồng
thời đề nghị các cấp ủy chính quyền địa
phương phải có giải pháp cụ thể để vận động
xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng,
chống, phát hiện sớm các vụ việc, tránh tình

trạng các việc, vụ việc kéo dài dẫn đến hậu
quả nghiêm trọng, gây nhiều hệ lụy.

Cho rằng cử tri, nhân dân rất phấn khởi
khi Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công tác
phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu
cực… Tuy nhiên, theo bà Hà Thị Liên -
nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt
Nam - cử tri cũng vô cùng bất bình với vụ
nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19
tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đó
là điều không thể chấp nhận. Bên cạnh đó,
người dân rất bức xúc về việc nhiều cán bộ
cấu kết với doanh nghiệp lợi dụng chính

sách để làm giàu từ đất đai. Nguồn lực đất
đai chưa được sử dụng đúng mục đích, đây
là vấn đề lớn cần được xử lý. Ngoài ra,
các vụ án liên quan đến thao túng thị
trường chứng khoán, vi phạm pháp luật
trong mua bán trái phiếu doanh nghiệp…
cũng cần được xử lý nghiêm, nhân dân
không chấp nhận các doanh nghiệp lớn
lại làm ăn phi pháp.

Đánh giá cao các ý kiến tại Hội nghị,
ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ
MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo tiếp thu tối
đa các ý kiến để hoàn thiện Báo cáo gửi
tới Kỳ họp thứ 3 sắp tới của Quốc hội.
Đồng thời, “phải đề cao hơn nữa trách
nhiệm đầu tư trí tuệ, tập trung cho Báo
cáo này để làm sao thể hiện được đúng
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử
tri cả nước, kiến nghị những vấn đề xác
đáng, giải quyết những vấn đề sát sườn
liên quan đến quyền lợi của nhân dân”,
ông Chiến nhấn mạnh...

VÂN THANH

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN:

Kiến nghị, giải quyết những
vấn đề xác đáng, sát sườn

Liên quan đến vấn đề vấn đề PCTN, tiêu cực, ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ
tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại với hiện

tượng các bị can trốn ra nước ngoài vẫn tiếp diễn và ngày càng khó khăn hơn. Do đó, trong
Báo cáo cần có cách thể hiện vấn đề này như thế nào để giải quyết được những dấu hiệu
khó khăn trong PCTN, tránh để tiếp diễn tình trạng này trong thời gian tới. 

Còn ông Thạch Dư, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị, cần có cơ chế, cách thức
để ngăn ngừa tham nhũng; phải rõ từng đối tượng, lĩnh vực để phòng tham nhũng, nếu
không sẽ chỉ chạy theo để chống tham nhũng. “Thể chế phải bảo đảm minh bạch, công
khai, không để cho người ta tham nhũng thì mới hiệu quả”, ông Thạch Dư nói.

l Quang cảnh Hội nghị.

l Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến
phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đây là nội dung của “Hội thảo quốc tế
về nông nghiệp hiệu quả cao năm

2022” do Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt
Nam - Australia tổ chức ngày 8/5, dưới sự
bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt
Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) Lê Minh Hoan cho biết, Thủ
tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược
phát triển nông nghiệp và nông thôn bền
vững, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050. Đây là lần đầu tiên nông nghiệp
Việt Nam có một chiến lược mang tầm dài
hạn, tích hợp cả nông nghiệp và nông thôn.
Chiến lược đặt ra mục tiêu kế thừa thành tựu
của nông nghiệp Việt Nam qua 30 năm Đổi
mới; giải quyết những vấn đề nội tại của
nông nghiệp Việt Nam trước sự thay đổi
toàn cầu; trước thời đại mà các nhà khoa học
gọi là “biến động, phức tạp và mơ hồ”; thích
ứng với xu thế biến đổi khí hậu (BĐKH),
biến động thị trường, biến chuyển xu thế
tiêu dùng, nhất là kinh tế xanh, tiêu dùng
xanh; tích hợp được những giá trị của cuộc
Cách mạng 4.0 đối với nền nông nghiệp…

Nhấn mạnh sự trăn trở đối với nền
nông nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Lê
Minh Hoan cho biết thêm, Hội nghị lần thứ
5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá
XIII đã thảo luận về chiến lược, tạm gọi là
chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn ở tư duy tiếp cận với xu thế toàn cầu,
trong đó nhấn mạnh tới mục tiêu tri thức
hóa người nông dân, hình thành hệ sinh
thái nông nghiệp tiếp cận những giá trị như
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số, Cách mạng 4.0…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ, tài
nguyên nông nghiệp là hữu hạn, bởi trong
quá trình phát triển, đất đai dành cho nông
nghiệp cũng phải giảm dần để chuyển cho
khu vực công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng…
Do đó, nền nông nghiệp chạy theo sản
lượng không còn bền vững. “Tài nguyên
là hữu hạn, nếu khai thác thái quá sẽ ảnh
hưởng tới BĐKH, làm biến dạng môi
trường sinh thái, làm mất đi đa dạng về
sinh học, nhất là những sản phẩm nông
nghiệp sẽ không tiếp cận được xu thế tiêu
dùng xanh, tiêu dùng sinh thái…”, ông
Hoan nhấn mạnh. 

Đề cập đến việc tại Hội nghị lần thứ 26
Các bên tham gia Công ước khung của
Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu
(COP26), Thủ tướng Việt Nam đã đưa ra
thông điệp đến năm 2050, Việt Nam cam
kết đưa phát thải về bằng 0, Bộ trưởng Lê
Minh Hoan cho rằng, nền nông nghiệp
phải vận động nhanh hơn, tiếp cận những
xu thế mới hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong
quá trình biến đổi, phát triển; nguồn ngân
sách là hữu hạn, lại phải chi cho nhiều
mục tiêu kinh tế - xã hội, miền núi, hải
đảo…, Bộ trưởng NN&PTNT nhấn mạnh
về sự cần thiết phải có cách tiếp cận thông
minh đối với các phát kiến, sáng kiến có
giá trị của các chuyên gia, nhà khoa học
trong và ngoài nước để tạo nguồn lực cho
sự phát triển của đất nước, nông nghiệp,
nông dân Việt Nam.

Khẳng định vai trò hết sức quan trọng
của nông nghiệp đối với nền kinh tế Việt
Nam, đặc biệt phát huy giá trị trong việc
phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo an
sinh xã hội cũng như bảo vệ môi trường,
tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư (KH&ĐT) Trần Duy Đông cho
hay, về phía Bộ KH&ĐT, thời gian qua, Bộ
cũng đã chủ động thúc đẩy các hoạt động

kết nối thông qua mạng lưới đổi mới sáng
tạo Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới
nhằm tạo diễn đàn trao đổi về thực tiễn
phát triển nông nghiệp, ứng dụng công
nghệ và đổi mới sáng tạo trong các hoạt
động nông nghiệp của các nước tiên tiến. 

Tại Hội thảo, với hai phiên tọa đàm, các
đại biểu là các đại diện bộ, ngành tại Việt
Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Aus-
tralia, các viện, trường, nhà khoa học,
chuyên gia đầu ngành, hiệp hội doanh
nghiệp trong nước và quốc tế và mạng lưới
Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam tại Nhật Bản,
Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức và
châu Âu đã tập trung bàn về các vấn đề và
giải pháp nâng cao hiệu quả nông nghiệp
Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề về bảo
quản thực phẩm, chuỗi cung ứng, hậu cần. 

Cùng với đó, các đại biểu cũng bàn về
những thách thức và cơ hội mà công nghệ
nông nghiệp thông minh phải đối mặt tại
thị trường Việt Nam nhằm hỗ trợ các
doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng
lực sản xuất, thương mại. Thông qua hội
thảo, các doanh nghiệp và chuyên gia
hàng đầu trong việc phát triển và thúc đẩy
các sáng kiến về nông nghiệp và chuyển
giao công nghệ cũng đã được kết nối với
nhau, mở ra triển vọng hợp tác trong thời
gian tới. MINH NGỌC

Kết nối các nguồn lực, thúc đẩy nông nghiệp 
hiệu quả cao
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Hội đồng Phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật Trung ương
ban hành Kế hoạch kiểm tra
năm 2022

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó
Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ

biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương
vừa ký ban hành Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH về
kiểm tra của Hội đồng năm 2022. 

Theo đó, trong năm 2022, Hội đồng sẽ tổ chức
4 Đoàn kiểm tra tại một số bộ, địa phương: Bộ Tài
chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Lạng Sơn, Quảng
Ninh trong quý II-III/2022. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật
PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết
luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số
1521/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết
luận số 80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/QĐ-
TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của
Hội đồng phối hợp PBGDPL và các văn bản hướng
dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng; tình hình
hoạt động của Hội đồng; việc triển khai thực hiện
các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL;
kinh phí cho công tác PBGDPL; việc thực hiện
chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia
hoạt động này; những mô hình hay, cách làm hiệu
quả, gương người tốt, việc tốt; đồng thời xác định
tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn
chế trong công tác PBGDPL và hoạt động của Hội
đồng, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả
công tác.

Tùy tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra
quyết định cụ thể về nội dung, cách thức kiểm tra
(trực tiếp, trực tuyến hoặc báo cáo), thời gian, địa
điểm kiểm tra. P.V

LONG AN: 
Hội nghị trực tuyến triển khai
các văn bản pháp luật

Nhằm triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản
pháp luật mới để quán triệt đầy đủ những tư

tưởng, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp
luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản
pháp luật mới điều chỉnh cho đội ngũ làm công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa
bàn tỉnh Long An, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh đã tổ
chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản
pháp luật theo Kế hoạch 391/KH-UBND ngày
09/02/2022 của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo
viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật,
Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính
phủ như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
luật Tố tụng Hình sự, Luật có hiệu lực thi hành từ
ngày 1/12/2021; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia
của Luật Thống kê, Luật có hiệu lực thi hành từ
ngày 1/01/2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương
thức đối tác công - tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở,
Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp,
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án
dân sự…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung,
Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các đại
biểu tham dự, cán bộ được giao làm nhiệm vụ
PBGDPL của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các
huyện, thị xã và thành phố, các xã, phường, thị trấn
về tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa
phương mình tổ chức triển khai lại cho cán bộ và
nhân dân trên địa bàn theo nội dung và hình thức
phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn được
giao theo dõi, quản lý đảm bảo thiết thực và hiệu
quả theo tinh thần Kế hoạch số 391/KH-UBND
ngày 9/2/2022 của UBND tỉnh.T.TRÀ

Bị làm khó khi đi đăng ký giấy
khai sinh cho con?

Sự việc cá biệt này xảy ra tại một
làng ở ngoại thành Hà Nội, thuộc địa
phận xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ.

Theo tìm hiểu, năm 2018, qua
mai mối, anh Nguyễn Văn Thiêm
(SN 1993, quê ở xã Ngọc Tảo, huyện
Phúc Thọ, TP Hà Nội) quen và nảy
sinh tình cảm với chị Bùi Thị Dựng
(SN 1990, quê ở xã Định Cư, huyện
Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Sau một
thời gian tìm hiểu, cả hai sống chung
với nhau như vợ chồng nhưng không
đăng ký kết hôn.

Hai năm sau, chị Dựng sinh được
một bé trai đặt tên là Nguyễn Trường
An (sinh ngày 19/5/2020) tại Bệnh
viện Đa khoa huyện Phúc Thọ.
Khoảng tháng 3/2021, cuộc sống ổn
định hơn, anh Thiêm và chị Dựng
mới ra UBND xã Ngọc Tảo để đăng
ký kết hôn.

Khi chính thức là vợ chồng, anh
chị tiến hành làm đăng ký khai sinh
cho con. Tuy nhiên, do cháu Nguyễn
Trường An sinh trước khi 2 vợ chồng
làm thủ tục đăng ký kết hôn nên việc
đăng ký khai sinh gặp nhiều khó
khăn.

Theo tìm hiểu, trước đó, vào năm
2014, anh Thiêm lấy vợ cùng làng và
có một con chung. Sau khi sinh con,
cuộc sống của hai vợ chồng thường
xuyên mâu thuẫn đến mức không thể
hàn gắn. Cả hai sống ly thân, sau đó
một thời gian anh Thiêm gửi đơn yêu
cầu ly hôn.

Ngày 13/1/2021, TAND huyện
Phúc Thọ mở phiên tòa về việc tranh
chấp ly hôn. Bản án số
02/2021/HNGĐ-ST chấp nhận đơn
khởi kiện về việc yêu cầu ly hôn của
anh Nguyễn Văn Thiêm được ly hôn
với vợ là chị T.T.G. 

Về con chung, Tòa án quyết định
giao cháu N.K.L (SN 2016) cho
người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng.

Trong khi đó, chị Bùi Thị Dựng
cũng đã trải qua một đời chồng và có
một người con chung. Cụ thể, năm

2011, chị Dựng kết hôn với anh
B.V.T. (SN 1988 người cùng huyện).
Một năm sau, chị Dựng sinh con trai
là cháu B.H.H (SN 2012). Sinh con
được vài năm, hai vợ chồng bất đồng
quan điểm, mâu thuẫn thường xuyên,
sống ly thân từ năm 2018 cho đến
khi có quyết định ly hôn.

Quá trình thụ lý, TAND huyện
Lạc Sơn mở phiên tòa xét xử vụ án
tranh chấp hôn nhân và gia đình. Tại
biên bản xác minh ngày 27/4/2020
của TAND huyện Lạc Sơn với chính
quyền địa phương nơi cư trú của
anh B.V.T và chị Bùi Thị Dựng xác
định trong quá trình chung sống,
anh T. và chị Dựng có 1 con chung
là cháu B.H.H (SN 2012), hiện chị
Dựng đang trực tiếp nuôi dưỡng. Về
tài sản chung, công nợ chung cả hai
đều không có và không tranh chấp
nên không đề cập giải quyết trong
vụ án.

Bản án số 13/2020/HNGĐ-ST
ngày 12/6/2020 của TAND huyện
Lạc Sơn đã quyết định chị Bùi Thị
Dựng được ly hôn với anh B.V.T.
Đồng thời giao con chung là cháu
B.H.H cho chị Dựng trực tiếp trông
nom, chăm sóc nuôi dưỡng.

Hiện nay, anh Nguyễn Văn
Thiêm và chị Bùi Thị Dựng đã chính
thức là vợ chồng, có đăng ký kết
hôn, thế nhưng việc đăng ký khai
sinh cho bé Nguyễn Trường An bị
UBND xã Ngọc Tảo từ chối.

Chị Dựng cho biết: “Ban đầu cán
bộ xã yêu cầu phải có xét nghiệm
ADN để xác định huyết thống mới
tiến hành làm khai sinh cho cháu.
Sau đó, xã giới thiệu người đến trực
tiếp gia đình tôi để lấy mẫu giám
định. Tổng chi phí xét nghiệm ADN
hết hơn 6 triệu đồng, gia đình đã thực
hiện theo yêu cầu của xã, nhưng khi
có kết luận khẳng định cháu Nguyễn
Trường An có quan hệ huyết thống
với bố cháu là Nguyễn Văn Thiêm
thì xã vẫn không làm”. 

Nhiều lần khác, gia đình đến
UBND xã đăng ký khai sinh cho con

nhưng cũng đều bị từ chối. Lúc này,
cán bộ xã lại đòi hỏi phải có xác
nhận của Tòa án huyện Lạc Sơn về
việc cháu Nguyễn Trường An không
phải là con của anh B.V.T. mới giải
quyết. Kết quả là, 5 lần 7 lượt ra xã
đăng ký khai sinh cho con đều không
được, gia đình anh Thiêm có đơn gửi
lãnh đạo xã Ngọc Tảo và đề nghị trả
lời bằng văn bản, tuy nhiên UBND
xã không trả lời.

Yêu cầu máy móc, gây khó khăn,
phiền hà cho công dân

Qua theo dõi vụ việc, ThS. LS
Nguyễn Thị Kiều Trang, Đoàn Luật
sư thành phố Hà Nội nêu quan
điểm: Điều 30 Bộ luật Dân sự năm
2015 quy định “Cá nhân khi sinh ra
có quyền được khai sinh” và Điều
11 Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo
dục trẻ em năm 2004 quy định “Trẻ
em có quyền được khai sinh và có
quốc tịch”.

Khoản 4 Điều 16 Thông tư
04/2020/TT-BTP ban hành ngày
28/5/2020 quy định: Con do người
vợ có thai và sinh ra trong thời kỳ
hôn nhân nhưng vợ hoặc chồng
không thừa nhận là con chung thì
Toà án nhân dân xác định theo quy
định của pháp luật. UBND xã Ngọc
Tảo đã căn cứ vào quy định này để
yêu cầu gia đình anh Thiêm, chị
Dựng liên hệ với Toà án.

Tuy nhiên, yêu cầu này của
UBND xã Ngọc Tảo là máy móc và
chưa hiểu đúng tinh thần của pháp
luật. Bởi khi chị Dựng nộp đơn lên
Toà án yêu cầu xin ly hôn, Tòa án đã
xác minh cùng chính quyền địa
phương xác định cả hai chỉ có một
con chung là B.H.H. Toà án huyện
Lạc Sơn đã ra phán quyết công nhận
điều đó.

Mặt khác, bản án công nhận ly
hôn của Toà án Lạc Sơn mặc dù
không nhắc đến tên cháu Nguyễn
Trường An nhưng về bản chất, mọi
người đều hiểu, cháu An không được
anh T. thừa nhận là con chung, việc
này Toà đã có phán quyết. Do đó,
việc yêu cầu gia đình chị Dựng phải
đi xin ý kiến của Toà án một lần nữa
về vấn đề này là thủ tục không cần
thiết, máy móc, gây khó khăn, phiền
hà cho nhân dân.

“Bản án ly hôn của chị Dựng với
anh T. và kết luận giám định ADN
của cháu An là đủ căn cứ để giải
quyết hai thủ tục hành chính đăng
ký khai sinh và thủ tục nhận cha cho
con theo quy định tại Điều 15
Thông tư 04/2020/TT-BTP ban
hành ngày 28/5/2020”, Luật sư
Trang nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên về vụ
việc trên, ông Kiều Trọng Sỹ, Phó
Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ
cho biết, ngay sau khi tiếp nhận
thông tin báo chí phản ánh, UBND
huyện đã yêu cầu xã báo cáo sự việc.
Đồng thời giao lãnh đạo xã phối hợp
với Phòng Tư pháp huyện làm việc
với gia đình để đảm bảo cho quyền
khai sinh cho cháu nhanh nhất.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin
về vụ việc. HÀ AN 

HÀ NỘI:

Làm nhiều thủ tục, bé trai 2 tuổi
vẫn chưa được đăng ký khai sinh
Kết luận ADN khẳng định cháu Nguyễn Trường An (SN
2020) có quan hệ huyết thống với anh Nguyễn Văn Thiêm
nhưng đến nay đã gần 2 năm cháu bé vẫn không đăng ký
được khai sinh theo quy định.

lVợ chồng anh Thiêm, chị Dựng trao đổi với PV.
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Ông Trương Thanh Đức - luật sư
được người dân tin tưởng

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN, TÔN VINH “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT” 

Trong giới luật sư (LS), nhắc đến LS
chuyên về mảng doanh nghiệp (DN), một
số người nghĩ ngay tới LS Trương Thanh
Đức, Giám đốc Cty Luật ANVI.  

Từ cơ duyên đến đam mê 
Cho đến bây giờ, LS Trương Thanh

Đức vẫn cho rằng đến với ngành luật chỉ
là cơ duyên chứ chẳng tính toán gì. Nơi
làm việc đầu tiên là một DN thuộc loại
“hot” nhất một TP cũng là một cơ may.
Công việc thì “đa hệ”, theo dõi hợp đồng
kinh tế, vật giá, thống kê và kiêm cả… bốc
xếp hàng hoá. Tuy nhiên, cũng có lúc nhàn
nhã, nên ông cặm cụi nghiên cứu tài liệu,
theo học đủ thứ từ ngoại ngữ, tốc ký, đánh
máy, kế toán, tin học, quản trị DN…

Khi đó chưa có mạng intenet, việc tiếp
cận thông tin tài liệu nói chung và văn bản
quy phạm pháp luật nói riêng khá khó
khăn. Ông đã đặt mua Công báo của Văn
phòng Chính phủ, có trong tay bộ Công
báo từ năm 1945, đầy đủ hơn cả của một
Thư viện cấp tỉnh, do cơ may đã mua được
của một cơ quan Bộ khi sáp nhập. Việc kỳ
công nhất của ông là tự viết tay danh mục
văn bản quy phạm pháp luật trên giấy 1
mặt, sau đó thể hiện bằng máy chữ, rồi
chuyển sang máy vi tính. Tập danh mục
giấy này một thời phát huy tác dụng tích
cực trong việc giải đáp pháp luật trên một
Tổng đài, từng được đặt vấn đề in thành
sách để phục vụ công tác tra cứu…

Vừa đi làm, ông đã đến Hội Luật gia
TP để làm quen, học hỏi các luật gia lão
thành. Ông say sưa với việc sáng lập và
lãnh đạo Chi hội Luật gia trẻ của một địa
phương và là người trẻ nhất khi được kết
nạp luật gia, LS và Trọng tài viên kinh tế
trong những năm 1980 – 1990.

Trong câu chuyện với chúng tôi, LS
Trương Thanh Đức nhắc đến tên tuổi các
“cây đa, cây đề” mà ông may mắn được
học hỏi như các LS Vũ Trọng Khánh (cố
Bộ trưởng Tư pháp), Đinh Thúc Giang,
Trần Văn Lâm…

Trong hơn 30 năm hành nghề, LS
Trương Thanh Đức đã có rất nhiều lần
“nhảy việc”, trải qua nhiều vị trí khác nhau,
từ nhân viên, chuyên viên, phó, trưởng
phòng, phó, trưởng ban đến phó giám đốc,
giám đốc, phó tổng giám đốc, Chủ tịch Hội
đồng thành viên. Lại may mắn là những
lần “nhảy việc” đó đều do được mời chào,
lôi kéo. 

Dấu ấn ở vị LS có dáng dấp thư sinh
này sau 6 lượt làm việc ở ngân hàng, với
gần 20 năm “thâm canh” chuyên nghề
pháp chế, đã dành rất nhiều thời gian, tâm
huyết để xây dựng hệ thống quy chế, quy
định, quy trình, mẫu biểu nghiệp vụ trọng
yếu cho một số ngân hàng… Những sản
phẩm này đã được sử dụng trong nhiều
năm và được “nhân bản” sang một số ngân
hàng khác.

Bước ngoặt và cũng là quyết định khó
khăn nhất đó là khi ông rời bỏ cương vị
Phó Tổng giám đốc một ngân hàng mà ông
đã có duyên nợ 3 lần được mời về làm

việc, để mở Cty luật cho riêng mình. Ở lần
“tự nhảy” này, mặc dù thu nhập không
bằng “sếp” ngân hàng, song đây mới chính
là giai đoạn định vị “LS doanh nghiệp”,
được tự do sống và cống hiến cho nghề.

Thấu hiểu và sẻ chia 
Là gương mặt quen thuộc trong các

diễn đàn xây dựng pháp luật của Liên đoàn
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI), sự cuốn hút trong các phát biểu
của vị LS gốc Hải Phòng không chỉ bởi sự
nhẹ nhàng, dí dỏm và có phần “đanh đá”,
mà chính là sự thấu hiểu DN. Ông nói, với
vai LS, ông được cất lên tiếng nói trăn trở
của DN và “mổ xẻ” pháp luật, mà chẳng
phải e dè “nhìn trước, ngó sau”.

Đã có lần được một ngân hàng mời
chào với vị trí hấp dẫn, nhưng lại kèm theo
điều kiện “không được lên diễn đàn, hội
thảo phát biểu ý kiến, quan điểm cá nhân”.
Ông cũng thử “nhịn” được hơn một tháng
cho đến khi một người bạn là Phó TGĐ
ngân hàng nói: “Ông Đức mà không được
nói thì chẳng còn gì là ông Đức nữa”. Và
thế là ông lại trở về với sở trường đam mê
xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật,
tiếp tục cất tiếng nói cho cộng đồng DN.

Còn nhớ, trong một lần góp ý sửa đổi
Luật DN 2005, sau nhiều phát biểu “đỏ
mặt, tía tai”, LS Đức nhẹ nhàng mở đầu bài
góp ý rất ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục:
“Một trong những điều quan trọng nhất khi
sửa đổi Luật DN là phải phân định được
một cách rõ ràng những hoạt động nào là
hợp pháp và khi nào là phạm pháp. Nếu
không làm được điều này thì toàn thể giới
doanh nhân vẫn tiếp tục bị rơi vào tình
trạng như “cá nằm trên thớt”, như “tù nhân
dự bị”, vì không biết thế nào là đúng, sai;
chẳng rõ khi nào là quan hệ dân sự, kinh tế
và lúc nào là tù tội hình sự”.

Chính từ sự thấu hiểu đó nên trong các
ý kiến, ông luôn đứng từ góc độ thực tế của
DN kết hợp với lý lẽ của LS để đóng góp
xây dựng văn bản pháp luật. “Mục tiêu và
thế mạnh của ANVI là LS tư vấn cho DN,
ngân hàng và các định chế tài chính, nhưng
chúng tôi cũng luôn làm tốt vai LS tranh
tụng trong các vụ án lớn nhỏ trong nhiều
lĩnh vực”, LS Đức nói. Ông cũng được biết
đến với vai trò LS bảo vệ DN trong một số
vụ án có tiếng. 

Ông bảo, chỉ riêng về pháp lý thì còn
nhiều Cty mạnh; về kinh tế, ngân hàng thì
cũng vậy; nhưng kết hợp tốt nhất được cả
hai yếu tố đó, thì ông tự tin rằng rất ít đối
thủ “qua mặt” được ANVI. Vì vậy, khi có
vướng mắc, nhiều DN, Hiệp hội DN lại
tìm tới LS Đức. Đến nay, ông đã tham gia
nhiều hoạt động để bảo vệ các DN nói
chung, các hội viên nói riêng của nhiều
Hiệp hội DN.

Lẽ thường tình tìm đến LS là mất phí,
nhưng với LS Đức và Cty Luật ANVI,
thấu hiểu và chia sẻ là mục tiêu hàng đầu.
Bất cứ ai điện thoại, nhắn tin hay “chát”
hỏi về một vấn đề nào đó, ông đều sẵn sàng
trả lời. Thậm chí có người chẳng quen biết
gì, hễ có việc là nhắn tin hỏi, suốt mấy năm
trời ông vẫn vui vẻ trả lời.

Chuyên mục “Mỗi ngày 1 luật” 
Năm 2019, khi gửi thư cho Facebook

để được cấp tích xanh, LS Trương Thanh
Đức chỉ ghi mỗi dòng lý do ngắn gọn: “Để
chia sẻ kiến thức pháp luật thông qua
chuyên mục “Mỗi ngày 1 luật!”. Trên
Facebook của ông giờ đây chỉ có mỗi tên
“Trương Thanh Đức”, mà không còn cụm
từ đính kèm “LS” hay “LS DN”, vì cái tên
này dường như đã được định vị thương
hiệu “LS DN”. 

Từ năm 2016 đến nay, ngày nào cũng

vậy, kể cả mùng 1 Tết, LS Đức đều có 1
tin bài “Cúng Phây” mà chủ yếu là pháp
luật kinh doanh, với “đặc sản” ấn tượng
“Mỗi ngày 1 luật!”. 

Với cách viết ngắn gọn, nhẹ nhàng, dí
dỏm, tin bài đề cập đến đủ vấn đề pháp lý
trong cuộc sống như một hình thức tuyên
truyền, phổ cập, đóng góp hoàn thiện pháp
luật; và đón nhận nhiều like, bình luận chia
sẻ…  Ngoài ra, trước đây, LS Đức còn có
mấy trăm bài chuyên mục “tám luật” hằng
tuần mà Báo Nhân Dân cuối tuần ngày
08/01/2016 đã nhận định, đây là “một dạng
bản tin ngắn lưu hành nội bộ về pháp luật
rất thú vị. Trong đó, mục “Bình luận Luật”
vừa giới thiệu, vừa “nhặt sạn” văn bản
pháp luật một cách ngắn gọn, dễ hiểu và dí
dỏm được đông đảo người theo dõi”.

Với tư cách LS, ông cũng tham gia phổ
biến, nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy pháp
luật và các kỹ năng khác cho DN, từ văn
thư, báo cáo, soạn thảo văn bản, hợp đồng
cho đến giải quyết tranh chấp. Một trong
những sản phẩm có ý nghĩa nhất của ông
là 3 cuốn sách dành cho DN: “Kinh doanh
sành luật”, “Cẩm nang Pháp luật ngân
hàng” và “9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ
hợp đồng”, đã được tái bản nhiều lần.

Điều đặc biệt là, khách hàng của LS
không chỉ là các DN cụ thể, mà là cả cộng
đồng DN. Với hơn 7.000 lượt bài vở xuất
hiện trên các phương tiện thông tin đại
chúng, LS Đức là cái tên quen thuộc của
báo chí pháp luật kinh tế - ngân hàng – tài
chính, luôn lên tiếng kịp thời về các vấn đề
và vụ việc vướng mắc pháp lý mà dư luận
quan tâm.

Vinh dự được Bộ Tư pháp trao tặng
danh hiệu “LS vì cộng đồng” năm 2012 và
“Gương sáng Tư pháp” năm 2015, LS
Trương Thanh Đức vẫn đang miệt mài
nâng cao thương hiệu ANVI để cống hiến
nhiều hơn cho cộng đồng DN.

THANH THANH 

“Pháp luật là sự bó buộc, khuôn khổ,
cứng nhắc. Còn kinh doanh là sự tự do,
sáng tạo, linh hoạt. LS đóng vai trò là
“nhịp cầu” nối giữa pháp luật và kinh
doanh: Biến bó buộc thành tự do, đổi
khuôn khổ thành sáng tạo, chuyển cứng
nhắc thành linh hoạt của thiên biến vạn
hoá tự do kinh doanh…”.

(Luật sư Trương Thanh Đức -
Công ty Luật ANVI)

LS Trương Thanh Đức SN 1964, Cử nhân Đại học Luật Hà Nội, kỹ sư kinh tế
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông hiện là Giám đốc điều hành Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên, thành viên Hội
đồng Khoa học tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC. Ủy viên Thường vụ,
Trưởng Ban Tư vấn và Phản biện chính sách, Hội các Nhà Quản trị DN Việt Nam
(VACD); Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia; Phó Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn LS TP Hà Nội…

l Luật sư Trương Thanh Đức trò chuyện cùng tác giả.

l Luật sư Đức nói, với vai LS, ông được cất lên

tiếng nói trăn trở của DN và “mổ xẻ” pháp luật, mà

chẳng phải e dè “nhìn trước, ngó sau”.

Đã có lần được một ngân hàng mời chào với vị trí hấp dẫn, nhưng lại kèm theo điều kiện “không
được lên diễn đàn, hội thảo phát biểu ý kiến, quan điểm cá nhân”. Ông cũng thử “nhịn” được hơn
một tháng cho đến khi một người bạn là Phó Tổng giám đốc ngân hàng nói: “Ông Đức mà không
được nói thì chẳng còn gì là ông Đức nữa”. Và thế là ông lại trở về với sở trường đam mê xây
dựng, phản biện chính sách, pháp luật, tiếp tục cất tiếng nói cho cộng đồng doanh nghiệp.
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Ngoài công tác thực hiện thủ
tục mua sắm vật tư y tế phòng
chống dịch COVID-19 trên địa
bàn không hợp lý, Thanh tra
tỉnh Bình Phước còn chỉ ra
những bất cập tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh và CDC tỉnh.

Ngày 8/5, Thanh tra tỉnh Bình Phước
đưa ra tại kết luận thanh tra việc mua sắm
trang thiết bị, vật tư y tế, bộ sinh phẩm xét
nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn.

Theo Thanh tra tỉnh Bình Phước, nhìn
chung trình tự, thủ tục, thẩm định và phê
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được các
đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định.
Phần lớn các đơn vị mua sắm vật tư y tế
thấp hơn hoặc bằng giá do UBND tỉnh quy
định. Các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư
y tế trong thời gian này đều áp dụng hình
thức chỉ định thầu rút gọn, mua sắm trong
trường hợp cấp bách. Tuy nhiên, công tác
thực hiện thủ tục mua sắm lại không hợp lý.

Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết, hiện
nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an
tỉnh Bình Phước đang xác minh tình hình
mua sắm vật tư y tế, bộ sinh phẩm xét
nghiệm trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo
Quyết định ủy thác số 13 của Bộ Công an;
năm 2020 có đơn vị được Kiểm toán Nhà
nước kiểm tra về mua sắm vật tư y tế; về
test nhanh COVID-19 cũng được Tổ kiểm
tra theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND
của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra nên Đoàn
thanh tra chỉ ghi nhận số liệu, không kiểm
tra chi tiết nhằm tránh trùng lặp trong hoạt
động thanh tra và vừa có số liệu báo cáo
theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Qua thanh tra cho thấy, phần lớn các gói
thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế trong thời
gian này đều áp dụng hình thức chỉ định
thầu rút gọn theo quy định tại điểm a khoản
1 Điều 22 Luật Đấu thầu. Các gói thầu này
được xác định là mua sắm trong trường hợp
cấp bách, tuy nhiên công tác thực hiện thủ
tục mua sắm lại không hợp lý.

Cụ thể, khi xác định là cấp bách, thì chủ
đầu tư cần phải lựa chọn nhà thầu có đủ
năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay
gói thầu nhằm cung cấp kịp thời vật tư, thiết
bị để phục vụ công tác phòng, chống dịch
sau đó mới hoàn thiện thủ tục sau. Trong
thực tế, các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên
môn lại làm ngược lại là hoàn thiện thủ tục
xong rồi mới ký hợp đồng với nhà thầu để

họ cung cấp vật tư, thiết bị dẫn đến việc thời
gian mua sắm kéo dài. Qua thống kê, thời
gian kể từ thời điểm có nhu cầu cần mua
sắm đến khi hoàn thiện xong thủ tục, tiến
hành ký kết hợp đồng ở cấp tỉnh là từ 20-
43 ngày; ở cấp huyện là từ 5-15 ngày.

Như vậy, giữa việc xác định là cấp bách
nhằm mục đích thực hiện gói thầu theo hình
thức chỉ định thầu với việc tổ chức thực
hiện hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Nếu là cấp
bách thì phải mời ngay (chỉ trong khoảng
1-3 ngày) nhà thầu vào thực hiện gói thầu,
sau đó mới hoàn thiện thủ tục thì thực tế là
ngược lại.

Điều này cho thấy, việc xác định gói
thầu thuộc trường hợp cấp bách là không
phù hợp mà điển hình là gói thầu mua sắm
trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virus Corona do Sở Y tế
Bình Phước làm chủ đầu tư với giá trúng
thầu là hơn 7,8 tỷ đồng có thời gian làm thủ
tục là 41 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng
là 45 ngày (tổng thời gian từ lúc có nhu cầu
đến lúc mua sắm xong là 86 ngày).

Đối với các đơn vị cấp tỉnh, trong thời
gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021
đã thực hiện 90 gói thầu mua sắm trang thiết
bị, vật tư y tế với tổng số tiền gần 130 tỷ
đồng (trong đó ngân sách là 121,5 tỷ đồng,
nguồn vận động, tài trợ là 8,5 tỷ đồng); tại
thời điểm thanh tra 2 đơn vị (Bệnh viện Đa
khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- CDC) còn nợ 11 gói mua sắm chưa thanh
toán với số tiền hơn 60,5 tỷ đồng.

Đối với việc mua sắm của CDC tỉnh

Bình Phước, năm 2020 đã được Kiểm toán
Nhà nước kiểm tra; năm 2021 thực hiện 18
gói mua sắm với số tiền gần 59,5 tỷ đồng (đã
thanh toán 8 gói thầu, 8 gói chưa thanh toán).

Kinh phí thực hiện chống dịch của tỉnh
Bình Phước trong 2 năm (2020 -2021) là
hơn 277,8 tỷ đồng, nguồn kinh phí thực
hiện chủ yếu từ nguồn dự phòng ngân sách
(gồm dự phòng cấp tỉnh hơn 128,2 tỷ đồng
và cấp huyện hơn 140,2 tỷ đồng), nguồn
huy động hơn 9,3 tỷ đồng.

Kinh phí mua sắm được các đơn vị sử
dụng hiệu quả, một số đơn vị thực hiện mua
sắm thấp hơn hoặc bằng đơn giá đã được
phê duyệt, không có đơn vị nào thực hiện
mua sắm vượt định mức đã phê duyệt.

Thanh tra tỉnh Bình Phước đề nghị Sở Y
tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham
mưu đề xuất hướng xử lý đối với 11 gói
thầu mua sắm vật tư, thiết bị và test nhanh
do Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC tỉnh còn
nợ chưa thanh toán nhà cung cấp.

Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề
xuất hướng xử lý 3 gói thầu mua sắm thiết
bị và sinh phẩm xét nghiệm do Bệnh viện
còn nợ 19,5 tỷ đồng chưa thanh toán cho
nhà cung cấp.

Chỉ đạo CDC tỉnh đề xuất hướng xử lý
8 gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị,
sinh phẩm và test nhanh do CDC còn nợ số
tiền hơn 41 tỷ đồng chưa thanh toán nhà
cung cấp; rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại
phương pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động
và công tác phối hợp giữa các phòng, ban
chuyên môn của đơn vị theo quy định. 

DIỆU THẢO

Khán giả theo dõi SEA Games 31
không phải xét nghiệm 
COVID-19
Để Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA

Games 31) tổ chức thành công trong bối cảnh thích
ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19, UBND TP Hà Nội đã xây dựng phương án phòng,
chống dịch COVID-19 phục vụ SEA Games 31 trên địa
bàn TP.

Theo đó, về nguyên tắc, các trường hợp có xét nghiệm
virus SARS-CoV-2 dương tính hoặc mắc COVID-19 sẽ
không tham gia thi đấu, phục vụ SEA Games 31 và thực
hiện việc cách ly, điều trị theo hướng dẫn. Những trường
hợp có xét nghiệm âm tính thi đấu, làm việc theo chương
trình và thực hiện theo hướng dẫn. 

Các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 có vận
động viên, thành viên nhập viện điều trị sẽ tự trả tiền viện
phí cho cơ sở điều trị. Phương án cũng nêu rõ về yêu cầu
phòng dịch đối với người nhập cảnh. Cụ thể, đối với khách
mời cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên, Trưởng,

Phó Trưởng đoàn thể thao tham dự SEA Games 31, không
bắt buộc phải có giấy xác nhận xét nghiệm hoặc xét
nghiệm SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh.

Đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cần
có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo
phương pháp RT-PVR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ hoặc
được lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-
CoV-2 trong vòng 24 giờ trước khi thi đấu (đối với các
nội dung có khoảng thời gian thi đấu cách nhau trên 3
ngày thì phải xét nghiệm ít nhất 3 ngày/lần). Chỉ lấy mẫu
xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 cho người
có dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc
có tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2/người mắc
COVID-19. Khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu
không phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. BẢO AN 

Bình Dương tạm ngừng 
hoạt động 162 trạm y tế lưu động
Kể từ ngày 30/6, tỉnh Bình Dương đã thành lập hơn

162 trạm y tế lưu động ở các huyện, thị và tại
những khu công nghiệp. Trong thời gian dịch COVID-

19 diễn biến phức tạp, các trạm y tế lưu động đã hỗ trợ
tư vấn sức khỏe cho hàng ngàn F0 điều trị tại nhà, cấp
phát thuốc tại nhà; sơ cứu, chuyển viện các trường hợp
nặng; tiêm vaccine…

Theo bác sỹ Huỳnh Minh Chín, sau khi dịch COVID-
19 được kiểm soát trên địa bàn, ngành Y tế thống nhất sẽ
tạm ngừng hoạt động của các trạm y tế lưu động và thành
lập trạm y tế cố định theo quy mô 15.000 dân/1 trạm y tế.
Qua đó, sẽ chuyển đổi mô hình trạm y tế lưu động thành
trạm y tế cố định để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ,
chăm sóc sức khỏe nhân dân cho phù hợp.

Sở Y tế đã đề xuất 3 phương án y tế cơ sở để các đại
biểu tham dự thảo luận gồm: tăng biên chế cho trạm y tế
xã, phường, thị trấn; tại các xã, phường có quy mô dân số
lớn hơn 50.000 dân, thành lập các cơ sở của trạm y tế để
tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ; thành lập thêm
trạm y tế xã, phường, thị trấn trên cơ sở đã có các trạm y
tế cố định. Hiện các đơn vị thống nhất tăng biên chế thêm
cho các trạm y tế cố định để đảm bảo các điều kiện hoạt
động đối với y tế cơ sở đang còn hạn chế trên địa bàn. 

DƯƠNG THẮNG 

Hải Phòng công bố
và trưng bày 

12 bảo vật quốc gia

Ngày 8/5, UBND TP Hải Phòng
tổ chức Lễ công bố và trưng

bày bảo vật quốc gia ngay trước
thềm Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2022.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê
Khắc Nam, 12 bảo vật quốc gia được
Chính phủ công nhận gồm: Thanh
Long đao; Tượng Thái tổ Mạc Đăng
Dung; Phù điêu Thái hoàng Thái hậu
Vũ Thị Ngọc Toàn và Bộ sưu tập
gốm men trắng An Biên là những
hiện vật được lưu truyền có giá trị
đặc biệt, quý hiếm, tiêu biểu của đất
nước về lịch sử - văn hóa, là những
hiện vật gốc độc bản liên quan đến
những sự kiện trọng đại của đất
nước, của danh nhân, đó cũng là
những sản phẩm tinh hoa minh
chứng cho tài năng, trí tuệ và phẩm
chất con người Việt Nam.  

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng
Đạo Cương khẳng định công tác
bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn
hóa của Hải Phòng trong thời gian
qua đã đạt được những thành tựu
quan trọng. 12 bảo vật được công
nhận đợt này đều là những di sản vô
giá của Việt Nam. 

Thứ trưởng cũng Hoàng Đạo
Cương đã trao quyết định công nhận
bảo vật Quốc gia cho đại diện Ban
Quản lý di tích Khu tưởng niệm
vương triều Mạc (đơn vị lưu giữ, bảo
quản bảo vật Long đao - PV); Ban
Quản lý di tích chùa Trà Phươn (đơn
vị lưu giữ, bảo quản bảo vật Tượng
Thái tổ Mạc Đăng Dung; Phù điêu
Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc
Toàn - PV) và ông Trần Đình Thăng,
chủ sở hữu các bảo vật thuộc Sưu tập
gốm men trắng An Biên.

Để tôn vinh các tập thể, cá nhân
đã trực tiếp phát huy vai trò của mình
trong công cuộc bảo tồn di sản văn
hóa dân tộc, nhân dịp này, UBND TP
Hải Phòng tặng Bằng khen cho 2 tập
thể và 3 cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác bảo tồn và phát
huy giá trị các bảo vật quốc gia. Hội
Di sản văn hóa Việt Nam tặng Bằng
khen và Kỷ niệm chương vì sự
nghiệp di sản văn hóa Việt Nam cho
các tập thể và cá nhân có nhiều đóng
góp quan trọng trong công tác bảo
tồn và phát huy di sản văn hóa. 

AN THI – HẢI ANH

Bất hợp lý trong mua sắm vật tư y tế 
ở Bình Phước

lThời điểm bùng dịch, Bình Phước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19.
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Các đơn vị chức năng của
Bộ Giao thông Vận tải đang
khẩn trương thực hiện công
tác chuẩn bị đầu tư 12 dự
án thành phần thuộc cao
tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.
Cơ bản đáp ứng đúng tiến độ

Dự án xây dựng công trình đường bộ
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025
được triển khai trong bối cảnh dự án giai
đoạn 1 đang thực hiện thi công còn ngổn
ngang nhiều công việc. Bởi vậy, khối
lượng công việc các đơn vị thuộc Bộ
Giao thông Vận tải (GTVT) phải làm là
rất lớn, không ít áp lực. Tuy nhiên, theo
đại diện Bộ GTVT, đến nay dự án giai
đoạn 2 cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu
tại Nghị quyết 18 của Chính phủ.

Liên quan đến thủ tục thỏa thuận
với các địa phương và Bộ Quốc phòng,
đại diện Bộ GTVT cho biết, hiện 12/12
tỉnh đã có văn bản thỏa thuận hướng
tuyến; 9/10 dự án đã có ý kiến Bộ
Quốc phòng, chỉ còn dự án Hậu Giang
- Cà Mau chưa có ý kiến của Bộ Quốc
phòng về hướng tuyến đi qua các khu
vực đất quốc phòng do quá trình bàn
giao cọc giải phóng mặt bằng (GPMB)
mới phát hiện 2,79ha đất quốc phòng
quản lý đang nuôi trồng thủy sản. Dự
kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2022.

Cũng theo đại diện Bộ GTVT, công
tác khảo sát hiện trường địa hình, địa
chất, thủy văn đã hoàn thành 12/12 dự
án. Công tác lập hồ sơ khảo sát vật liệu
và bãi đổ thải đang được các đơn vị tư
vấn hoàn thiện, dự kiến hoàn thành
trước ngày 15/5/2022. 

Việc lập hồ sơ thiết kế cắm cọc
GPMB, đến nay Cục Quản lý xây
dựng và chất lượng công trình giao
thông đã thẩm định, trình Bộ GTVT
chấp thuận 619,6km/729km (đạt 85%).
Các đoạn còn lại khoảng 109,4km đơn
vị này sẽ trình Bộ GTVT chấp thuận
trước ngày 30/6/2022.

Ngoài ra, theo Bộ GTVT, công tác
khảo sát, lập báo cáo tác động môi
trường (ĐMT); lập khung chính sách
GPMB; thẩm duyệt phòng cháy, chữa
cháy… đã cơ bản được các đơn vị chức
năng của Bộ này hoàn thành.

Đại diện Bộ GTVT cho biết, dự án
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 hoàn
thành tiến độ tốt như hiện nay một
phần do đã có kinh nghiệm từ việc thực
hiện giai đoạn 1. Theo đó, đại diện Bộ
GTVT phân tích, dự án cao tốc Bắc -
Nam giai đoạn 1 là dự án quan trọng

quốc gia, đầu tư 11 dự án thành phần
với tổng chiều dài 654km, đi qua địa
phận 13 tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng
118.716 tỷ đồng. Tổng kinh phí GPMB
dự án này khoảng 12.401 tỷ đồng, diện
tích thu hồi khoảng 4.835ha, số hộ dân
bị ảnh hưởng là 28.183; tái định cư
khoảng 3.690 hộ dân và di dời các
công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong
phạm vi GPMB. 

“Nhìn vào những con số đó để thấy
công tác GPMB là công việc có khối
lượng, số lượng hộ dân bị ảnh hưởng
lớn, tính chất phức tạp trên phạm vi rất
rộng, liên quan đến nhiều chủ thể khác
nhau” - đại diện Bộ GTVT nói và cho
biết, dù đã chủ động công tác GPMB
nhưng cho đến nay sau 3 năm triển
khai thực hiện cao tốc Bắc Nam giai
đoạn 1 vẫn còn khoảng 0,1% chiều dài
tuyến vướng mặt bằng và một số công
trình hạ tầng kỹ thuật, hoặc một số
hạng mục công trình đã được bồi
thường nhưng chưa được di dời.

Sẽ đồng loạt khởi công 
nhiều gói thầu vào cuối năm

Theo Bộ GTVT, từ kinh nghiệm
thực hiện dự án giai đoạn 1, ở giai đoạn
2 này, công tác GPMB đã được các
đơn vị của Bộ này thực hiện một cách
“thần tốc”. 

Cụ thể, Bộ GTVT cho biết, dự án
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2021 - 2025 được Quốc hội thông qua
chủ trương đầu tư ngày 11/01/2022,
tổng chiều dài khoảng 729km, đi qua
địa phận 12 tỉnh, thành phố với tổng
mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng
theo hình thức đầu tư công. Nhu cầu sử
dụng đất của dự án khoảng 5.481ha, số
hộ dân bị ảnh hưởng là 14.983 hộ, số hộ

tái định cư khoảng 11.905 hộ; tổng khối
lượng vật liệu đắp nền đường cho 12 dự
án khoảng 85,94 triệu m3, được chia
thành 12 dự án thành phần vận hành độc
lập. Theo kế hoạch, các dự án này sẽ
triển khai thi công trong năm 2022, cơ
bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào
khai thác vận hành từ năm 2026. 

Để đảm bảo tiến độ, Chính phủ đã
ban hành cơ chế cho phép triển khai
đồng thời một số công việc liên quan
đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư ngay từ trong giai đoạn chuẩn bị dự
án. Bộ GTVT đã rà soát, tổ chức lập,
phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm
cọc GPMB cho các địa phương theo
từng giai đoạn tùy theo mức độ phức tạp
về kỹ thuật của từng đoạn tuyến, cơ bản
hoàn thành trước ngày 30/6/2022. 

Các địa phương thực hiện công tác
liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư, đảm bảo bàn giao 70% diện
tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp
khởi công cuối năm 2022 và bàn giao
toàn bộ diện tích còn lại trong quý
II/2023. “Đến nay, các Ban Quản lý dự
án đã phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc
GPMB, bàn giao cho địa phương
424,8km/729km” - đại diện Bộ GTVT
thông tin.

Theo Bộ GTVT, tính từ thời điểm
Quốc hội có chủ trương đầu tư, thời
gian để Bộ GTVT hoàn thành bàn giao
hồ sơ, cắm cọc GPMB cho địa phương
là khoảng 5 tháng, thời gian chuẩn bị
đầu tư, khởi công dự án khoảng 10
tháng, công tác GPMB sẽ được hoàn
tất trong thời gian khoảng 1,5 năm.
“Đây có thể được coi là bước đột phá
về thời gian chuẩn bị thực hiện đầu tư
Dự án” - Bộ GTVT đánh giá.

MINH HỮU

Thống nhất đầu tư xây dựng
tuyến cao tốc Đồng Đăng -
Trà Lĩnh theo hình thức PPP
Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm

định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng
(tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) mới đây,
đại diện tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và đại diện các bộ,
ngành đều thống nhất cao về sự cần thiết đầu tư xây
dựng tuyến cao tốc này theo hình thức PPP (đối tác
công – tư); thống nhất với nội dung theo hồ sơ trình
và báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi Dự án được Vụ Giám sát và
Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(KH&ĐT) trình bày tại phiên họp. Bên cạnh đó, các
ý kiến cũng nhấn mạnh thêm về cơ chế ưu đãi đầu
tư; sự phù hợp của nội dung điều chỉnh theo quy định
tại Luật PPP; nhu cầu sử dụng đất; quy mô mặt cắt
ngang, hướng tuyến; đề nghị tiếp tục rà soát kỹ cơ
sở, căn cứ, văn bản liên quan; tính hợp lý của tổng
mức đầu tư;…

Chủ trì phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần
Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh,
đây là dự án quan trọng, đáp ứng nhu cầu vận tải kết
nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh miền núi
phía Đông Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia,
khu công nghiệp, phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an
ninh; kết nối giao thương hàng hóa, góp phần nâng
cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh
Cao Bằng... Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Bộ
KH&ĐT sẽ khẩn trương hoàn thiện Báo cáo; kết quả
thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, ký gửi
UBND tỉnh Cao Bằng hoàn thiện trình Thủ tướng
Chính phủ. MY MY

Hoa Kỳ chuẩn bị điều tra
phòng vệ thương mại 
với tủ gỗ xuất xứ Việt Nam
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại

(PVTM), Bộ Công Thương, Cục PVTM đã
nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa
Kỳ (DOC) đã nhận đơn đề nghị điều tra phạm vi
sản phẩm và chống lẩn tránh thuế PVTM với sản
phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.
Cục đã có thông báo gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản
Việt Nam (VIFOREST) về cảnh báo Hoa Kỳ khởi
xướng điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM đối với
tủ gỗ nhập nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo nội dung cáo buộc, nguyên đơn đề nghị
DOC khởi xướng điều tra hai nội dung. Cụ thể, về
phạm vi sản phẩm, nguyên đơn đề nghị mở rộng
lệnh áp thuế hiện tại (đã áp dụng với Trung Quốc)
đối với cả tủ gỗ được lắp ráp tại Việt Nam và xuất
khẩu (XK) sang Hoa Kỳ. Trong trường hợp DOC
kết luận không mở rộng phạm vi sản phẩm thì
nguyên đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế
PVTM với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Nguyên
đơn cáo buộc rằng các nhà sản xuất/XK của Việt
Nam đã nhập tủ/bộ phận tủ từ Trung Quốc là đối
tượng bị áp dụng thuế PVTM sau đó lắp ráp hoàn
thiện tại Việt Nam và XK sang Hoa Kỳ.

Theo Cục PVTM, dự kiến thời gian DOC quyết
định khởi xướng điều tra là vào cuối tháng 5/2022.
Vì thế, Cục PVTM cũng đã có đề nghị VIFOREST
thông báo cho các DN thành viên và các Hiệp hội liên
quan có hoạt động kinh doanh, sản xuất tủ gỗ XK
sang Hoa Kỳ nắm thông tin và chuẩn bị ứng phó với
vụ việc.

Cục PVTM thông tin thêm, trong giai đoạn 2019-
2021, sau khi Hoa Kỳ áp thuế với Trung Quốc, nhập
khẩu sản phẩm bị đề nghị điều tra từ Trung Quốc vào
Hoa Kỳ giảm 54% (từ 2,5 xuống còn 1,6 tỷ USD),
trong khi đó XK từ Việt Nam sang Hoa Kỳ lại tăng
tới hơn 130% (từ 1,37 lên 2,7 tỷ USD). Đặc biệt,
lượng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng
tăng gần gấp 4 lần (từ 232 triệu lên 810 triệu USD). 

NHẬT THU

Bộ NN&PTNT vừa cho biết, tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng

nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm
2022 đạt khoảng 31,8 tỷ USD, tăng
7% so với cùng kỳ năm trước. Trong
đó xuất khẩu (XK) nông - lâm - thủy
sản đạt khoảng 17,9 tỷ USD, tăng
15,6%; nhập khẩu 13,9 tỷ USD, giảm
2,3%. Như vậy, đến thời điểm này,
toàn ngành nông nghiệp xuất siêu gần
4 tỷ USD, cao gấp 3,2 lần so với 4
tháng đầu năm trước.

Về XK, có 5 sản phẩm/nhóm sản
phẩm có giá trị kim ngạch đạt trên 1

tỷ USD (cà phê, gạo, nhóm rau quả,
tôm, sản phẩm gỗ). Một số mặt hàng
đạt giá trị XK cao hơn so với cùng kỳ
như: Cà phê (gần 1,7 tỷ USD, tăng
59,4%), cao su (khoảng 869 triệu
USD, tăng 10,9%), hồ tiêu (khoảng
367 triệu USD, tăng 29,6%), sắn và
các sản phẩm từ sắn (khoảng 574 triệu
USD, tăng 29,5%), cá tra (đạt 894
triệu USD, tăng 89,6%), tôm (trên 1,3
tỷ USD, tăng 38,6%), gỗ và các sản
phẩm gỗ (gần 5,5 tỷ USD, tăng
4,5%); mây, tre, cói thảm (đạt 339
triệu USD, tăng 22,7%). 

Về thị trường, ước giá trị XK nông
- lâm - thủy sản 4 tháng đầu năm của
Việt Nam tới khu vực châu Á chiếm
41,0% thị phần; châu Mỹ  chiếm
29,7%; châu Âu chiếm 12,8%; châu
Phi chiếm 1,8% và châu Đại Dương
chiếm 1,7%.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, đến
thời điểm kết thúc tháng 4/2022 đã có
2.033 mã sản phẩm nông sản, thủy
sản của Việt Nam được Tổng cục Hải
quan Trung Quốc cấp phép cho XK
sang thị trường Trung Quốc.

TÔ MY

4 tháng đầu năm, nông nghiệp xuất siêu gần 4 tỷ USD 

Gấp rút chuẩn bị đầu tư đại dự án
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

lKhẩn trương hoàn thiện thủ tục, mặt bằng để cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 khởi công
vào cuối năm nay. (Ảnh minh họa)
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2  tháng liên tiếp lập kỷ lục
Theo Cục Quản lý Đăng ký

kinh doanh (ĐKKD) - Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, trong tháng 4,
cả nước có 15.000 doanh nghiệp
(DN) thành lập mới với số vốn
đăng ký là 164,1 nghìn tỷ đồng và
số lao động đăng ký gần 104,8
nghìn lao động, tăng 4,9% về số
DN, giảm 15,3% về vốn đăng ký
và tăng 11,7% về số lao động so
với tháng 3/2022. So với cùng kỳ
năm trước, tăng 0,9% về số DN,
giảm 8,8% về số vốn đăng ký và
tăng 10,7% về số lao động.

“Với 15.000 DN, tháng
4/2022 trở thành tháng có số
lượng DN gia nhập thị trường đạt
kỷ lục từ trước đến nay, cao hơn
mức trung bình 13.043 DN thành
lập mới trong tháng 4 của giai
đoạn 2017-2021...” - ông Bùi
Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản
lý ĐKKD nhận định. 

Cùng với 7.034 DN quay trở
lại hoạt động (tăng 22,4% so với
cùng kỳ năm 2021), số DN gia
nhập và tái gia nhập thị trường
trong tháng 4/2022 cao gấp hơn
2 lần so với số DN rút lui khỏi
thị trường.

Với liên tiếp 2 tháng lập kỷ

lục, số DN thành lập mới trong 4
tháng đầu năm 2022 là 49.591
DN, mức cao nhất trong giai đoạn
4 tháng đầu năm từ trước đến nay
và tăng 12,3% so với cùng kỳ
năm 2021. Số DN quay trở lại
hoạt động trong 4 tháng đầu năm
2022 là 30.919 DN, tăng 60,6%
so với cùng kỳ năm 2021, cũng là
mức kỷ lục về số DN tái gia nhập
thị trường trong 4 tháng đầu năm,
cao gấp 2 lần mức bình quân 4
tháng đầu năm giai đoạn 2017-
2021 (15.506 DN). Đáng chú ý,
số DN quay trở lại hoạt động tăng
ở 17/17 lĩnh vực, trong đó, mức
tăng cao nhất ghi nhận ở một số
lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ (tăng
214,5%); Sản xuất phân phối,
điện, nước, gas (tăng 198,7%);
Bán buôn; bán lẻ (tăng 74,6%);
Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng
74,0%); Kinh doanh bất động sản
(tăng 73,2%) và Giáo dục và đào
tạo (tăng 67,4%)…

Khôi phục niềm tin
Lý giải về con số DN gia nhập

thị trường trong tháng 4 tiếp tục
có kết quả ấn tượng, Cục trưởng
Cục ĐKKD Bùi Anh Tuấn cho
rằng nguyên nhân là do khả năng

thích ứng linh hoạt và tinh thần
khởi sự kinh doanh mạnh mẽ của
cộng đồng DN trong bối cảnh
dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
trên cả nước, cùng với đó là hiệu
ứng tích cực lan tỏa từ Chương
trình phục hồi và phát triển kinh
tế - xã hội của Chính phủ. 

“Những con số kỷ lục liên tục
bị phá vỡ cho thấy niềm tin của
DN vào môi trường kinh doanh đã
trở lại. Minh chứng không chỉ
dừng lại ở những con số mà còn
được thể hiện qua những đánh giá
và phản hồi tích cực từ phía cộng
đồng DN trong và ngoài nước…”
- ông Tuấn khẳng định.

Báo cáo về chỉ số môi trường
kinh doanh (MTKD) của Việt
Nam do Hiệp hội DN châu Âu tại
Việt Nam (EuroCham) công bố
mới đây, những cụm từ như “sự
phục hồi đang ở rất gần” hay
“bình thường mới, tương lai xán

lạn” là những từ khóa nổi bật.
Cùng với đó, Quyết định khôi
phục các đường bay quốc tế và
mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế
vào tháng 3 vừa qua cũng được
cộng đồng các DN châu Âu hoan
nghênh khi hơn 2/3 số DN được
hỏi tin rằng nền kinh tế Việt Nam
có nhiều khả năng ổn định và cải
thiện trong quý II/2022.

Theo Liên đoàn Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI), cộng đồng DN đánh giá
các nhóm giải pháp đưa ra tại
Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính
phủ rất toàn diện, có ý nghĩa hết
sức tích cực, như một “liều
thuốc” hữu hiệu giúp DN phục
hồi, cơ bản đáp ứng được mong
muốn của cộng đồng DN và
người dân.

Tại Báo cáo Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021,
VCCI cũng đánh giá trong 5 năm

trở lại đây, những nỗ lực cải cách
của Chính phủ thời gian qua đã
đem lại thay đổi tích cực đến chất
lượng MTKD tại Việt Nam, qua
cảm nhận của cộng đồng DN.
Trong đó, với 76,8% DN đánh
giá tích cực, lĩnh vực “Thành lập
DN” được DN đánh giá có sự cải
thiện lớn nhất trong giai đoạn
2017-2021.

“Với tốc độ tăng trưởng được
dự báo, niềm tin về triển vọng
kinh doanh gia tăng, tình hình DN
những tháng cuối năm nhiều khả
năng sẽ tiếp tục khả quan...” –
Cục trưởng Cục ĐKKD dự báo.

LINH LINH

Mặc dù đã chính thức
mở cửa đón khách du
lịch quốc tế từ
15/3/2022 nhưng số
lượng khách quốc tế đến
Việt Nam trong tháng 4
chưa bằng 10% so với
năm 2019. Do đó, để đạt
mục tiêu 5 triệu khách
quốc tế trong năm 2022,
cần phải mạnh mẽ thay
đổi nhiều quy định. 
Vì sao khách quốc tế 
chưa đến?

Dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, có
khoảng 5 triệu khách Việt Nam du
lịch nội địa nhưng chỉ có khoảng
vài chục nghìn khách quốc tế du
lịch Việt Nam, đưa tổng số lượng
khách quốc tế đến Việt Nam trong
tháng 4 đạt hơn 100.000 người.
Con số này đã tăng 15-16 lần so
với năm 2021 nhưng lại chưa bằng
10% so với năm 2019. Dù Việt
Nam đã tuyên bố chính thức mở
cửa đón khách du lịch từ ngày
15/3/2022 nhưng có nhiều lý do để
lý giải cho việc số lượng khách
quốc tế đến Việt Nam còn thấp
trong dịp nghỉ lễ vừa qua.  

Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám
đốc VietFoot Travel cho biết,
ngoài lý do khách quan là mùa du
lịch inbound (khách quốc tế đến

Việt Nam) thường rơi vào từ
tháng 9 đến tháng 4 năm sau thì
còn có một số lý do chủ quan, cần
phải khắc phục. Trước hết, để có
thể đón được khách quốc tế trở
lại, trước mắt, Việt Nam phải
truyền đi thông điệp sẵn sàng đón
khách quốc tế mà không vướng
bất cứ rào cản gì liên quan đến
COVID-19. Tiếp đến cần phải
truyền thông mạnh mẽ các hình
ảnh Việt Nam bình thường mới.
Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác
với các đối tác du lịch nước ngoài
để xây dựng các tour du lịch mới,
đảm bảo thu hút khách hơn các
quốc gia trong cùng khu vực. 

Một số đánh giá mới đây của
các chuyên gia du lịch cũng cho
thấy, sau gần 2 tháng thực thi chủ
trương mở cửa lại du lịch quốc tế,
các DN gặp không ít khó khăn.
Trong đó có việc thiếu sự chuẩn
bị cần thiết trước đó (cần vài

tháng) để thu hút và xây dựng
niềm tin cho các thị trường khách
mục tiêu nên hiệu ứng thu hút
khách quốc tế chưa thể bộc lộ rõ
ngay sau khi công bố quyết định
mở cửa; Khâu truyền thông, xúc
tiến, quảng bá chính sách mở cửa
du lịch tới các thị trường khách
mục tiêu cũng còn hạn chế

Cụ thể, các hoạt động truyền
thông và xúc tiến cho du lịch Việt
Nam ở nước ngoài chưa được
quan tâm đúng mức. Việc truyền
thông và cung cấp thông tin cho
các đối tác quốc tế đang chủ yếu
do các DN tư nhân thực hiện một
cách riêng lẻ, phụ thuộc vào năng
lực và mối liên hệ của từng DN.
Các trang web và các trang mạng
xã hội được du khách và các đối
tác quốc tế theo dõi, tương tác
nhiều, như vietnam.travel hay
trang web của Đại sứ quán Việt
Nam tại các nước trên thế giới

thiếu cập nhật thường xuyên,
trình bày khó hiểu.

Đáng chú ý, mặc dù các quy
định về y tế của Việt Nam đã có
những thay đổi, thích ứng với bối
cảnh mới nhưng chưa thật sự theo
kịp tình hình, chưa thuận lợi cho du
khách nên một số khách quốc tế ưu
tiên lựa chọn điểm đến là các nước
khác trong khu vực có quy định
thuận lợi hơn. Cùng với đó, chính
sách thị thực nói chung chưa thực
sự được vận hành như trước khi
xảy ra đại dịch. Những ưu đãi về
miễn thị thực chưa đáp ứng được
các xu hướng du lịch sau dịch. 

Tận dụng giai đoạn
trước mùa cao điểm

Mới đây, Ban Nghiên cứu Phát
triển kinh tế tư nhân thuộc Hội
đồng Tư vấn và Cải cách hành
chính của Thủ tướng Chính phủ
(Ban IV) và Hội đồng Tư vấn Du
lịch (TAB) đã có văn bản đề xuất
các giải pháp để có thể đạt được
mục tiêu đón được trên 5 triệu lượt
khách quốc tế tới Việt Nam năm
2022. Theo đó, Ban IV và TAB
mong muốn Thủ tướng Chính phủ
xem xét, cân nhắc chỉ đạo các bộ,
ngành, địa phương, các đại sứ
quán Việt Nam tại nước ngoài…
phối hợp, lên kế hoạch đồng bộ
đẩy mạnh truyền thông quốc tế và
tiếp thị du lịch ra quốc tế.

Bên cạnh đó, cần chủ động,
đổi mới hình thức, đa dạng hóa
các thị trường nguồn để tiếp thị,
quảng bá du lịch; Chú trọng hợp

tác công - tư trong các chiến dịch
truyền thông quốc tế, đặc biệt tìm
cơ chế phát huy mạnh mẽ vai trò
của các Văn phòng xúc tiến du
lịch Việt Nam tại một số nước.
Trước mắt cần tăng cường hoạt
động marketing trực tuyến và gắn
kết các sự kiện có ý nghĩa như
SEA Games 31 trong các chiến
dịch truyền thông để lan tỏa hình
ảnh, văn hóa, giá trị nổi bật của
Việt Nam tới du khách các nước.

Ngoài ra, cần sớm giảm thiểu
các rào cản, yêu cầu đối với
khách du lịch quốc tế đến Việt
Nam, như bỏ yêu cầu khách du
lịch quốc tế xét nghiệm trước khi
xuất cảnh, chỉ cần test nhanh tại
cửa khẩu nếu khách có các triệu
chứng như sốt, ho…; liên quan
đến bảo hiểm cho khách du lịch,
bỏ yêu cầu “bao gồm nội dung
dành cho điều trị COVID-19”.

Đáng chú ý, Ban IV, TAB
cùng cộng đồng DN du lịch đề
xuất, trong giai đoạn cao điểm
chuẩn bị cho mùa du lịch inbound
2022, Thủ tướng xem xét thành
lập một Tổ công tác đặc biệt đa
thành phần (bao gồm đại diện của
khu vực công, khu vực tư nhân và
một Ban Thư ký hỗ trợ tích cực).
Tổ này sẽ điều hành trực tuyến
dựa trên các số liệu, dữ liệu thực
tế, thường xuyên cập nhật tình
hình để đưa ra đề xuất cải thiện
các quy định cho mở cửa du lịch
quốc tế được thông thoáng và
thuận lợi hơn. HOÀNG TÚ

Khôi phục niềm tin, doanh nghiệp
gia nhập thị trường đạt mốc kỷ lục
Vượt mốc 15.000 doanh nghiệp, tháng 4/2022
đạt kỷ lục về số doanh nghiệp đăng ký thành lập
mới. Đây là dấu hiệu đáng mừng khẳng định niềm
tin của doanh nghiệp sau một thời gian dài căng
mình trong đại dịch…

90% DN rút lui khỏi thị trường
là DN có quy mô nhỏ

Cùng với số DN gia nhập
và tái gia nhập thị trường cao
kỷ lục, số DN rút lui trong
tháng 4/2022 cũng đã giảm
11,6% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó, số DN giải thể
và chờ làm thủ tục giải thể
giảm mạnh so với cùng kỳ
năm ngoái. 

Theo Cục trưởng Cục
Quản lý ĐKKD Bùi Anh
Tuấn, phần lớn các DN rút lui
khỏi thị trường có quy mô nhỏ,
thời gian hoạt động ngắn
(khoảng 90%) và chủ yếu lựa
chọn hình thức tạm ngừng
kinh doanh trong ngắn hạn.
Ngoài ra, các DN giải thể và
chờ làm thủ tục giải thể có xu
hướng giảm ở cả 17/17 ngành
kinh doanh. Điều này cho thấy
sức chống đỡ của DN đã tăng
lên rất nhiều, DN đã tìm thấy
các cơ hội kinh doanh tốt hơn
để tiếp tục hoạt động sản xuất,
kinh doanh của mình.

Cần nhiều thay đổi để hút khách du lịch quốc tế

lCần thay đổi nhiều hơn để hút khách quốc tế trở lại.
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TP HỒ CHÍ MINH:
Nguồn cung nhà ở giảm mạnh

UBND TP HCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về số
liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn trong quý

I/2022. 
Theo UBND TP, trong quý I/2022, thị trường bất động sản tại

TP không có biến động trên diện rộng. Thị trường đang có xu thế
lệch về phân khúc bất động sản cao cấp nên cần có sự điều chỉnh.  

Nguồn cung nhà ở tại các dự án mới hạn chế do TP hiện có
nhiều dự án đang trong quá trình thanh, kiểm tra, kiểm toán, rà soát
lại thủ tục pháp lý, thậm chí bị điều tra. 

Điều này dẫn đến việc các sở, ngành có liên quan chậm phối
hợp cho ý kiến hoặc giải quyết thủ tục pháp lý dự án. Đặc biệt là
các DN có liên quan đến vốn Nhà nước hoặc dự án có nguồn gốc
đất công. 

Nguyên nhân dẫn đến thị trường bất động sản không có biến
động trên diện rộng, UBND TP cho rằng do dịch COVID-19 vẫn
còn phức tạp và tình hình kinh tế còn một số khó khăn.

Trong quý đầu tiên của năm 2022, Sở Xây dựng TP đã xác nhận
đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai
cho 5 dự án, với tổng số 1.172 căn nhà. Nguồn cung này giảm
84,66% so với quý IV/2021 và giảm 66,01% so với quý I/2022. 

Hiện trên địa bàn TP có 118 dự án nhà ở thương mại đang triển
khai, với quy mô 53.239 căn. Trong quý I/2022, có 2 dự án hoàn
thành với quy mô 3.988 căn. Có 3 dự án được cấp phép với quy
mô 2.480 căn. 

Thị trường nhà ở TP tiếp tục “vắng bóng” nhà giá rẻ khi
không có dự án nhà ở xã hội và dự án nhà ở cho công nhân nào
được cấp phép. 

Trong quý I/2022, có 5 dự án nhà ở xã hội đang triển khai,
nguồn cung dự kiến 3.367 căn. Có 1 dự án hoàn thành xây dựng
nhưng quy mô chỉ có 260 căn. 

Để có thể phục hồi nhu cầu giao dịch nhà ở trong thời gian tới,
UBND TP kiến nghị cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo
hướng liên thông, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ
sơ, chi phí thực hiện trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án bất
động sản.

Bên cạnh đó, cần xem xét, điều chỉnh chính sách vĩ mô để kịp
thời hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ bất động sản
gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Cụ thể, bổ sung nhóm ngành
bất động sản vào nhóm đối tượng được hoãn, giãn thời hạn nộp các
khoản thuế; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giãn tiến độ nộp tiền
sử dụng đất dự án nhà ở thương mại theo lộ trình… 

THANH KHANG

ĐÀ NẴNG:
Phát hiện một số “khu du lịch 
sinh thái” trái phép

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị
HĐND TP Đà Nẵng cho biết đã gửi Thường trực HĐND,

UBND huyện Hòa Vang thông báo kết luận giám sát chuyên đề
do Ban chủ trì về tình hình quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp
thuộc địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Theo đó, qua giám sát của Ban Đô thị HĐND TP với đất nông
nghiệp trên địa bàn xã Hòa Bắc, xuất hiện một số mô hình phát
triển du lịch sinh thái, tự ý dựng các lều sạp, trang trí các tiểu cảnh
trên đất nông nghiệp nhằm phục vụ cho việc tổ chức sinh hoạt vui
chơi, trải nghiệm và có cả lưu trú.

Trong đó gồm: khu A Lăng Như tại thôn Giàn Bí do ông A Lăng
Như xây dựng; khu Heart Organic Farm tại thôn Phù Nam do ông
Võ Quang Hùng xây dựng; khu Làng Coco tại thôn Lộc Mỹ do ông
Nguyễn Đức Vinh xây dựng; khu Làng Mê tại thôn Nam Yên do
ông Ngô Quốc Bình xây dựng; khu Yên Retreat tại thôn Nam Yên
do ông Bùi Đức Tuấn xây dựng… Việc xây dựng các khu du lịch
sinh thái trên chưa phù hợp với các quy định pháp luật.

Đối với đất lâm nghiệp, có một số khu vực chuyển đổi từ đất
rừng sản xuất sang hình thức tự phát theo mô hình phát triển du lịch
sinh thái dọc theo tuyến đường từ Tà Lang, Giàn Bi đến đèo Mũi
Trâu... chưa đúng quy định.

Trước tình hình này, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng kiến nghị
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hòa Vang; Đảng ủy, HĐND,
UBND xã Hòa Bắc chấn chỉnh, xử lý, chấm dứt việc sử dụng đất
không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông
nghiệp để hình thành các cơ sở dịch vụ du lịch trái phép trên địa
bàn huyện.

Kịp thời chấn chỉnh, định hướng thông tin dư luận, người dân
biết về các hành vi tung tin đồn không có cơ sở của đối tượng “cò
đất” liên quan đến việc đồn, “thổi” giá đất, tạo hiện tượng "sốt giá
đất" nhằm đẩy giá đất lên cao để trục lợi.

Ngoài ra, còn đề nghị UBND huyện Hòa Vang rà soát, báo cáo
Thường trực HĐND TP về tình hình giao đất, giao rừng cho Cty
CP Vinafor Đà Nẵng trên địa bàn xã Hòa Bắc… VĂN SƠN

Hai cú đá kỷ lục?
Như PLVN đã từng thông tin,

Võ Ngọc Tuấn bị VKSND huyện
Triệu Sơn cáo buộc về tội “Cố ý
gây thương tích” (hậu quả chết
người) do đã đá ông Lê Cảnh
Hiền (cùng trú tại xã An Nông)
hai cái sau khi phát hiện ông này
trộm cắp vịt của gia đình vào đêm
30/8/2019, tại cánh đồng thôn Đô
Thịnh (xã An Nông). 

Theo cáo trạng thì Tuấn đá 1 cái
vào trúng vùng cổ và 1 cái trúng
vào vùng miệng ông Hiền khiến
nạn nhân ngã vào bờ mương bê
tông, gây tổn thương, sưng nề tụ
máu nặng vùng cổ và đa chấn
thương vùng miệng, cằm, mắt phải
vùng mặt (làm xương hàm, mặt
biến dạng). Nạn nhân sau đó lần
lượt được đưa đi cấp cứu tại trạm y
tế xã, Bệnh viện Đa khoa huyện
Triệu Sơn và Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Thanh Hóa nhưng đến ngày

31/8 thì tử vong do bị hôn mê, trào
ngược thức ăn vào đường thở, dẫn
đến suy hô hấp.

Trong suốt giai đoạn điều tra,
truy tố, bị cáo Tuấn luôn khẳng
định mình bị oan vì chỉ đá ông Hiền
hai cái. Trong khi đó, nguyên nhân
dẫn đến ông Hiền suy hô hấp là do
bị các vết thương ở rất nhiều vị trí
khác nhau trên cơ thể mà không
xuất phát từ hai cú đá của bị cáo. Vì
vậy, cần làm rõ ai là người đã gây
nên những thương tích nghiêm
trọng đến mức làm xương hàm và
mặt của bị hại biến dạng như bệnh
án và kết luận giám định đã thể
hiện. Cụ thể như vết bầm tụ máu
6,5x4,5cm vùng dưới núm vú phải;
vết rách da đuôi mắt phải (4x2cm);
vết rách ra cung đuôi mày phải
(5x1cm); Vết thương rách da
3x2cm và vết bầm giập, sưng nề
vùng môi dưới; Vết bầm tím vùng
cổ trước đến vùng cổ bên trái; Vết

sưng nề, bầm tím vùng cằm dưới;
Vết sưng nề, bầm tụ máu vùng hố
mắt phải; Gẫy răng số 1 hai bên
hàm trên; Vết xây xước da vùng má
phải; Vết xước da mặt trong đùi
phải, mặt ngoài giữa đùi phải và
mặt ngoài đầu gối trái…

Tuy Cơ quan điều tra đã tiến
hành thực nghiệm điều tra nhưng bị
cáo Tuấn cho rằng hoạt động tố
tụng này chỉ làm “cho có” vì được
tiến hành ở địa điểm không phải ở
hiện trường, không có mặt bị cáo,
luật sư và quan trọng nhất là chưa
làm rõ được sự vô lý khi bị hại chỉ
ngã 1 lần nhưng đã bị cả chục vết
thương tích ở các vị trí khác nhau
trên cơ thể. Đặc biệt, hồ sơ vụ án
không thể hiện việc bị hại sau khi
bị đánh đã bò, trườn từ ruộng lúa
lên mặt thành mương và khu vực ao
nước mặt trát xi măng cát nhưng
việc thực nghiệm điều tra vẫn cho
“diễn” các động tác này ở nơi

VKSNDTC vừa hoàn tất
cáo trạng truy tố bị can
Phùng Anh Lê, cựu
Trưởng Công an quận
Tây Hồ (Hà Nội) về tội
"Nhận hối lộ". Lê bị truy
tố theo khoản 2 Điều
354 BLHS, khung hình
phạt 7 - 15 năm tù.

Trước đó, cựu Đại tá Phùng
Anh Lê bị khởi tố về tội "Tha trái
pháp luật người bị bắt, người đang
bị tạm giữ tạm giam, người đang
chấp hành án phạt tù" nhưng bị
CQĐT VKSNDTC đổi tội danh
sang "Nhận hối lộ".

Cũng trong vụ án này, 3 thuộc
cấp của Lê gồm: Nguyễn Đức
Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát
hình sự - CAQ Tây Hồ), Vũ Công
Ngọc (cựu Đội phó Đội CSHS -
CAQ Tây Hồ) và Lê Đình Trung
(cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành
án hình sự và hỗ trợ tư pháp - CAQ
Tây Hồ) bị truy tố tội "Tha trái
pháp luật người bị bắt, người đang
bị tạm giữ tạm giam, người đang
chấp hành án phạt tù".

Theo cáo trạng, ngày
22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài đến

Công an quận Tây Hồ đầu thú về
hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và
đánh anh Nguyễn Công Thành xảy
ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên
Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).

Khoảng 21h10 cùng ngày, Tài
bị đưa vào Nhà tạm giữ Công an
quận. Do lo sợ Tài bị xử lý, người
nhà của Tài đã nhờ người quen của
Lê kết nối giúp cho Tài được hòa
giải với bị hại, không bị xử lý.
Người này đã đặt vấn đề và được
Lê đồng ý giúp với yêu cầu phải

đưa cho Lê 110 triệu đồng để hòa
giải, bồi thường.

Trong tối ngày 22/9/2016, tại
khu vực vỉa hè đối diện trụ sở Công
an quận Tây Hồ, người nhà của Tài
đã đưa bọc tiền 103 triệu đồng cho
người họ hàng của Lê. Người này
cho mượn thêm 7 triệu đồng rồi
cầm trên tay bọc tiền 110 triệu đồng
một mình đi vào phòng làm việc
của Lê tại trụ sở Công an quận Tây
Hồ, đưa cho Lê 110 triệu đồng theo
yêu cầu của Lê để hòa giải bồi

CÁO TRẠNG TRUY TỐ CỰU TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN TÂY HỒ (HÀ NỘI):

Chuyển tội danh từ “Tha người 
trái pháp luật…” sang “Nhận hối lộ”

lCQĐT VKSNDTC khám nhà Lê ở Hà Nội vào tối 21/9/2021.

TIẾP “VỤ HAI CÚ ĐÁ CHẾT NGƯỜI” TẠI THANH HÓA: 

Cả bị cáo lẫn bị hại 
đều phản đối cáo trạng 

vì dấu hiệu lọt tội
Theo dự kiến, TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
vụ án “Cố ý gây thương tích” với bị cáo Võ Ngọc Tuấn  (SN 1970, ở tại xã An
Nông, huyện Triệu Sơn) vào ngày 11/5 tới đây. Nhưng ngay trước phiên xử này, cả
bị can Tuấn lẫn đại diện phía bị hại đều phản đối Cáo trạng vì cho rằng vụ án có
dấu hiệu bỏ lọt tội khi không làm rõ ai là người đã gây ra hàng loạt thương tích
nghiêm trọng, dẫn đến cái chết của bị hại.



thường và không xử lý với Tài.
Sau khi nhận tiền, Lê đã chỉ

đạo Châu gọi Ngọc mang hồ sơ
đến báo cáo Lê việc tạm giữ Tài.
Sau đó, Lê chỉ đạo Trung bàn giao
Tài cho Ngọc để tha cho về không
có căn cứ, không có quyết định
hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ
tục tố tụng hình sự.

Theo cáo trạng, Lê không
thành khẩn khai báo về hành vi
phạm tội, ngoan cố chối tội, đổ lỗi
cho cấp dưới; không thừa nhận
việc chiếm hưởng số tiền 110 triệu
đồng để tha Tài trái pháp luật.

Khi Công an Hà Nội phát hiện
và điều tra, xử lý vụ án Nguyễn
Hữu Tài cùng đồng phạm "Cướp
tài sản", nhằm che giấu hành vi
nhận tiền để tha người trái pháp
luật của mình, Lê cùng vợ đã chủ

động đến gặp ông Nguyễn Lê
Tuân (thời điểm đó là Phó Đội
trưởng Đội điều tra tổng hợp,
Công an quận Tây Hồ) và người
đưa tiền.

Cáo trạng nêu, mục đích Lê
gặp 2 người trên để trao đổi về nội
dung vụ việc liên quan đến Tài,
qua đó chủ động đưa vào cuộc nói
chuyện các thông tin làm mờ hành
vi của mình rồi ghi âm lại.

Ngoài ra, theo cơ quan tố tụng,
Lê còn yêu cầu người đưa tiền viết
thư xin lỗi để nộp cho CQĐT
nhằm chứng minh mình không
phạm tội. Tuy nhiên, nội dung các
tài liệu này không có tính khách
quan, không phù hợp với các
chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ
sơ nên không có cơ sở xem xét.

VKSNDTC khẳng định, kết

quả điều tra có đủ căn cứ xác định
Lê đã lợi dụng chức vụ, quyền
hạn, vị trí công tác, chủ động gợi
ý nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng
và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực
hiện tha trái pháp luật với Tài khi
đang trong thời gian thi hành quyết
định tạm giữ.

Sau đó, Lê chỉ đạo cấp dưới
dừng việc giải quyết nguồn tin về
tội phạm khi Công an quận Tây Hồ
đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo
thủ tục tố tụng hình sự và cho hòa
giải, bồi thường giữa Tài với bị hại.

Trong vụ án này, Lê giữ vai trò
chính, là chủ mưu, có động cơ vụ
lợi, đã lợi dụng chức vụ, quyền
hạn chỉ đạo toàn bộ vụ việc tha trái
pháp luật và không xử lý hình sự
với người phạm tội.

NGUYỄN HÀ
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HÀ NỘI:
Sắp xử vụ vi phạm tại TCty VEAM  

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 18/5 tới sẽ mở phiên
tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại TCty Máy động

lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Phiên tòa dự kiến
diễn ra trong 1 tuần.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Ngọc Hà (SN 1964, nguyên
Chủ tịch HĐTV, nguyên TGĐ VEAM), Lâm Chí Quang (SN 1954,
nguyên TGĐ VEAM), Vũ Từ Công (SN 1968, nguyên Kế toán
trưởng VEAM), Đào Quốc Việt (SN 1951, nguyên GĐ Cty CP Vận
tải & Thương mại VEAM – Vetranco), Trần Quang Tiến (SN 1970,
nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Đại Nam) và 12 bị cáo
khác. 17 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý,
sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, VEAM có đại diện chủ sở hữu là Bộ Công
Thương (trong đó vốn Nhà nước hơn 88%). Cty CP Vận tải &
Thương mại VEAM - Vetranco là Cty con của VEAM. Từ 2011 -
2013, Công tham mưu, đề xuất, soạn thảo văn bản trình Quang ký 5
chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho Vetranco vay tổng số
193 tỷ đồng.

Từ việc bảo lãnh của VEAM, Vetranco đã vay tiền tại các ngân
hàng để kinh doanh với các Cty CP Đầu tư Minh Quang, Cty CP
Thép Minh Quang, Cty CP Đầu tư Tương Lai và Cty TNHH Đầu
tư thương mại & Xuất nhập khẩu Hải Đăng. Hiện các Cty này đã
dừng hoạt động, không còn tài sản gì, không có khả năng trả nợ
cho Vetranco.

Do Vetranco không có nguồn tiền trả nợ ngân hàng nên VEAM
đã bị các ngân hàng yêu cầu trả nợ thay Vetranco gần 76 tỷ đồng. 

Ngoài ra, khi sử dụng nguồn tiền vay ngân hàng do VEAM bảo
lãnh, Việt đã cho Tiến vay để hưởng lãi theo lãi suất cho vay của ngân
hàng cộng với chênh lệch từ 0,8% - 1,25% giá trị tiền vay. Để che
giấu việc cho vay tiền trái quy định, Việt và Tiến thỏa thuận hợp thức
bằng cách lập các hợp đồng mua bán hàng hóa khống. Tiến không
hoàn trả được 15 khoản vay phát sinh từ tháng 5/2013 – 8/2013, gây
thiệt hại cho Vetranco gần 183 tỷ đồng.

Mặt khác, khi thực hiện dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh
hạng trung và ký kết và thực hiện 2 thỏa thuận VEAM-ZIBO đầu tư
phát triển xe ô tô tay lái bên phải của lãnh đạo VEAM, đã gây thiệt
hại cho Nhà nước hơn 66 tỷ đồng…

Liên quan đến vụ án, với một số cán bộ, cá nhân thuộc HĐTV
VEAM, Phòng Kỹ Thuật Đầu tư, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài
chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Vetranco, nguyên Ủy viên Hội đồng
Quản trị Vetranco… VKSND Tối cao xác định là có liên quan đến
sai phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự. Do đó, VKS kiến
nghị với cơ quan quản lý VEAM, Bộ Công Thương xem xét xử lý
kỷ luật theo thẩm quyền với những cán bộ, cá nhân này. 

HỒNG MÂY

BÌNH THUẬN:
Cựu nữ nhân viên quỹ tín dụng xã
lừa đảo 49 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa thi hành lệnh bắt
bị can để tạm giam với Lương Thị Hồng Châu (39 tuổi, ngụ

thị xã La Gi, Bình Thuận) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.

Khám xét chỗ ở hiện tại của Châu ở phường Tiến Thành, TP Đồng
Xoài, tỉnh Bình Phước, CQĐT thu giữ nhiều tài liệu liên quan và tiến
hành di lý bị can về trụ sở Công an Bình Thuận để phục vụ công tác
điều tra.

Theo điều tra, Châu trước đây từng làm việc tại Quỹ tín dụng
nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân nên có kinh nghiệm trong
việc làm hồ sơ vay vốn, tất toán các khoản vay.

Sau khi nghỉ làm tại Quỹ trên, với mối quan hệ của mình, Châu
liên hệ với nhiều người có nhu cầu để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.
Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1/2018 đến tháng 4/2019, Châu
đã vay tiền của 19 người để làm đáo hạn ngân hàng hưởng chênh
lệnh và kinh doanh bất động sản.

CQĐT xác định, trong thời gian trên, Châu đã vay của 16/19
người với số tiền hơn 144 tỷ đồng, trong đó đã trả tiền gốc và lãi hơn
113 tỷ đồng.

Quá trình vay như trên, mặc dù biết mình không còn khả năng
chi trả do làm ăn thua lỗ, vướng nợ nần nhưng từ tháng 3 - 4/2019,
Châu vẫn tiếp tục vay thêm hơn 34 tỷ đồng để sử dụng vào nhiều
mục đích khác như trả gốc, lãi cho người đã cho vay trước đó, sử
dụng cá nhân.

Trong tổng số tiền 34 tỷ đồng vay sau này, Châu đã chi trả được
hơn 15 tỷ đồng, bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi. Còn lại hơn 19 tỷ đồng,
Châu không giải trình được mục đích sử dụng và số tiền đang ở đâu.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bước đầu xác
định tổng số tiền mà Châu đã chiếm đoạt là hơn 49 tỷ đồng. Vụ án
đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. C.BẢN

không phải là hiện trường vụ án.
Liên quan đến việc thực hiện

thực nghiệm điều tra, bị cáo Tuấn
từng có đơn khiếu nại cho rằng, do
CQĐT tổ chức thực nghiệm điều
tra vào ngày 18/9/2021 (thời điểm
dịch COVID-19 diễn biến phức
tạp) nên cả bị cáo lẫn LS bào chữa
đều đề nghị tạm hoãn. Việc thực
nghiệm điều tra như trên có dấu
hiệu “gọt chân cho vừa giầy” vì
chỉ “diễn” theo hướng đến suy
diễn bất lợi cho bị cáo.

Bố bị hại: “Con tôi bị đánh
bằng gậy”

Đáng nói, không chỉ có bị cáo
Tuấn mà bản thân đại diện bị hại
cũng phản đối việc thực nghiệm
điều tra như trên. 

Trao đổi với phóng viên, ông
Lê Cảnh Học (bố đẻ bị hại Lê
Cảnh Hiền) cho biết: “Khi thấy
CQĐT dựng lại vụ án không đúng
địa điểm và “mượn người” (do
Tuấn không lên), tôi thấy không

chính xác nên không đồng ý. Thấy
tôi phản đối, thì một anh công an
nói “nếu bác không tham gia thì
mất quyền lợi”. Tôi liền nói, có
mất quyền cũng được vì con tôi
chết một nơi thì không thể dựng
hiện trường một nơi”.

Tuy nhiên, điều bức xúc hơn cả
đối với ông Học hiện vẫn là việc
Viện kiểm sát chưa làm rõ những
thương tích nghiêm trọng trên cơ
thể con ông là do ai, dùng vật gì
gây ra. 

Với kinh nghiệm bản thân, ông
Học khẳng định “hai cú đá của
Tuấn không thể gây nên vết
thương vùng thái dương, vùng
mặt, vùng mắt… của con tôi như
vậy. Tôi cho rằng những vết
thương này là do đánh bằng gậy
chứ không phải đánh bằng chân
tay không. Tôi đã từng phản đối
việc điều tra vì nếu cho rằng Tuấn
chỉ đá có hai cái; và chiếc gậy
Tuấn giao nộp không phải là hung
khí đánh người thì cần phải làm rõ

những vết thương trên người con
tôi là do ai đánh. Nhưng điều tra
lại cũng không làm rõ được. Vì
vậy, chắc chắc tôi sẽ tiếp tục có ý
kiến đề nghị làm rõ việc này tại
phiên tòa sắp tới”.

Cũng theo ông Lê Cảnh Học,
một điểm bất thường nữa trong vụ
án này là việc camera nhà ông
Hoàng Văn Nở (thể hiện hình ảnh
một phần đoạn đường từ hiện
trường vụ án về nhà bị hại) đã bị
xóa dữ liệu trong các ngày 29, 30,
31/8/2019 mà không thể phục hồi
được. Vì vậy, cần làm rõ ai là
người xóa dữ liệu này và xóa với
mục đích gì?

“Chỉ còn vài tháng nữa là
tròn 3 năm xảy ra vụ việc nhưng
hồ sơ vụ án vẫn chưa làm rõ
được nguyên nhân và những thủ
phạm đã tham gia đánh con tôi.
Vì vậy, tới đây tôi sẽ có đơn thư
gửi đến những cấp cao hơn để
đảm bảo công bằng” - ông Học
nêu quan điểm. K.LÂM

Nội dung cáo trạng thể hiện, hồi tháng 9/2021, khi Công an TP Hà Nội phát hiện và điều tra, xử lý vụ
án của Tài cùng đồng phạm về tội Cướp tài sản, Lê và vợ đã chủ động đến gặp ông Nguyễn Lê Tuân, ông
Phùng Văn Bảy (họ hàng của Lê, đồng thời là người nhờ Lê giúp đỡ Tài hòa giải với bị hại) nói chuyện nhằm
che giấu hành vi nhận tiền để tha người trái pháp luật của mình.

Tại buổi nói chuyện, vợ chồng Lê đã chủ động đưa vào cuộc nói chuyện thông tin làm mờ hành vi phạm
tội của mình rồi ghi âm lại.

Bên cạnh đó, vợ Lê bị xác định là người đọc cho ông Bảy viết thư xin lỗi chồng mình; hướng dẫn ông Bảy
trình bày theo hướng Công an TP Hà Nội "ép cung, mớm cung" khi điều tra vụ việc.

Làm việc với CQĐT, ông Bảy cho hay, xin lỗi Lê vì nhờ vả nhưng sau đó lại gây ảnh hưởng xấu cho ông
Lê; đồng thời cho biết, lá thư trên là do lo sợ các nội dung mình khai báo sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình, họ
hàng. Sau đó, ông đã xin giữ nguyên lời khai về việc nhờ, đưa tiền cho Lê để tha, không xử lý hình sự Tài.

VKSNDTC đánh giá, lá thư xin lỗi Phùng Anh Lê của ông Bảy không có tính khách quan, không phù
hợp chứng cứ, tài liệu khác nên không có cơ sở xem xét. Kết quả điều tra đủ căn cứ khẳng định Lê đã nhận
số tiền 110 triệu đồng.

Về phía Tài, năm 2021, Công an Hà Nội phát hiện hành vi phạm tội của Tài chưa bị xử lý nên đã khởi
tố, điều tra. Sau đó, tòa án tuyên phạt Tài 24 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản".

lHiện trường vụ án không có thay đổi nhiều nhưng CQĐT vẫn tiến hành thực nghiệm điều tra ở một địa điểm khác.
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Dự kiến tăng học phí từ 10-40%
Đại học (ĐH) Y khoa Phạm Ngọc

Thạch đã công bố học phí dự kiến với mức
tăng hơn 12 triệu đồng so với năm ngoái.
Theo đó, mức học phí chưa bao gồm 2 học
phần bắt buộc, Giáo dục thể chất và Giáo
dục Quôć phòng - An ninh được thu theo
quy định hiện hành. Trường dự kiến học
phí cả năm 2022 cao nhất khoảng 44,5
triệu đồng/sinh viên đối với ngành Y khoa,
Dược học, Răng Hàm Mặt. So sánh với
mức học phí 32 triệu đồng/năm/sinh viên
của năm 2021, năm nay, học phí của
trường tăng 40%.

Trường ĐH Hoa Sen có học phí năm
học 2022 với 33 ngành và 10 chương trình
đào tạo bậc ĐH chính quy sẽ dao động từ
80-85 triệu đồng/năm học. Riêng chương
trình song bằng sẽ có mức phí trung bình
85,5 triệu đồng/năm, Hoa Sen Elite sẽ có
mức học phí 115-120 triệu đồng/năm.

Năm 2022, học phí tại Trường ĐH Bách
khoa TP HCM, với chương trình chất lượng
cao, tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh), sẽ
được thu theo Đề án định mức Kinh tế - Kỹ
thuật của nhà trường. Dự kiến, học phí
chương trình chất lượng cao năm 2022-
2023 là 72 triệu đồng/năm và năm 2023-
2024 là 80 triệu đồng/năm. Đối với chương
trình chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật,
học phí dự kiến năm 2022-2023 là 55 triệu
đồng/năm và 2023-2024 là 60 triệu
đồng/năm.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến
học phí theo các mức: Chương trình Đào tạo
chuẩn, dao động từ 22 - 28 triệu đồng/năm;
Chương trình ELiTECH dao động từ 40 -
45 triệu đồng/năm. Các chương trình, học
phí dao động từ 50 - 60 triệu đồng/năm như:
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10,
IT-E10x); Công nghệ thông tin Việt - Pháp
(IT-EP, IT-EPx); Logistics và Quản lý chuỗi
cung ứng (EM-E14, EM-E14x). Chương
trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế dao
động từ 45 - 50 triệu đồng/năm; Chương
trình Đào tạo quốc tế dao động từ 55 - 65
triệu đồng/năm, Chương trình TROY (học
3 kỳ/năm) dao động từ 80 triệu đồng/năm. 

Trường ĐH Kinh tế (Đại học Quốc gia
Hà Nội) cũng dự kiến tăng học phí ở khóa
tuyển sinh năm 2022. Mức thu cho năm học
2022 - 2023 tương đương 42 triệu đồng,
năm học 2023 - 2024 là 44 triệu đồng, năm
học 2024 - 2025 là 46 triệu đồng và năm học
2025 - 2026 là 48 triệu đồng. Như vậy, mức
học phí năm học 2022 - 2023 so với năm
trước đã tăng thêm 24,5%.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã

đưa ra dự kiến mức học phí năm 2022 đối
với các ngành đào tạo giảng viên lý luận
chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa
học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng
sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh)
được miễn học phí; các ngành khác hệ đại
trà là 440.559 đồng/tín chỉ; hệ chất lượng
cao là 1.321.677 đồng/tín chỉ. Lộ trình tăng
học phí cho từng năm là tối đa 10%.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng
dự kiến tăng học phí. Cụ thể, học phí ngành
Răng Hàm Mặt chương trình tiếng Việt năm
2022 là 105 triệu đồng/học kỳ/sinh viên,
trong khi mức cũ là 91 triệu đồng/học
kỳ/sinh viên. Với chương trình đào tạo bằng
tiếng Anh, mức học phí tăng từ 110 triệu
đồng/học kỳ lên mức 125 triệu đồng/học
kỳ/sinh viên. Với các ngành học khác của
trường, mức tăng nhẹ hơn.

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà
Nội dự kiến tăng học phí đối với khóa tuyển
sinh năm 2022. Mức thu cho năm học 2022-
2023 là 42 triệu đồng/sinh viên, so với mức
35 triệu đồng/năm/sinh viên cho khóa tuyển
sinh năm 2021đã tăng thêm 24,5%.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), nhà trường
dự kiến tăng học phí ngành khoa học xã hội
từ 16 - 20 triệu đồng/sinh viên/năm học; học
phí nhóm ngành ngôn ngữ và du lịch từ 21
- 24 triệu đồng/sinh viên/năm học. Mức học
phí chương trình chất lượng cao (theo chi
phí thực tế) gấp 3 lần mức trần học phí
chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ ĐH,
dự kiến là 60 triệu đồng/sinh viên/năm…

Sẽ tăng học phí theo lộ trình
Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên

các trường ĐH thực hiện Nghị định 81 của
Chính phủ cho lộ trình tăng học phí mới từ
2022 đến 2026. Theo lý giải của các trường
ĐH, việc học phí tăng dựa theo Nghị định
số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học

phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, có hiệu
lực thi hành từ ngày 15/10/2021 (Nghị
định 81). Mức thu các năm sau có thể được
điều chỉnh trượt giá theo quy định. Học phí
được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, nâng
cao chất lượng đào tạo, thực hành và năng
lực ngoại ngữ.

Theo Bộ GD&ĐT các trường ĐH tăng
học phí theo Nghị định 81 là: Học phí năm
học 2021 - 2022 ở các cấp học không thu
vượt mức trần khung học phí năm 2020 -
2021. Từ năm học 2022 trở đi, học phí mới
sẽ áp dụng theo Nghị định 81. Mức trần
học phí đối với các chương trình đào tạo
đại trà trình độ ĐH tại các cơ sở giáo dục
công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi
thường xuyên và chi đầu tư (chưa tự chủ)
được áp dụng theo khối ngành, chuyên
ngành đào tạo.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, việc
tự chủ giúp các trường tự cân đối thu bù
chi và cân đối đầu tư trang thiết bị, cơ sở
vật chất để người học được tiếp cận với
khoa học kỹ thuật hiện đại, đáp ứng đòi hỏi
nguồn nhân lực cho tương lai. Đồng thời,
thúc đẩy các trường công nâng cao chất
lượng, cạnh tranh bình đẳng với các trường
ngoài công lập.

Bên cạnh đó, các trường đồng loạt tăng
học phí cũng cần chú ý đến các chính sách
hỗ trợ học bổng, vay tín chấp với lãi suất 0%
với sinh viên khó khăn, vùng sâu, vùng xa
để các em có tiền đóng học phí và trang trải
chi phí học tập. Các ngành đào tạo giảng
viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa
xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử
Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí
Minh) vẫn được được miễn học phí.

Các ngành khác hệ đại trà tăng từ
276.000 đồng/tín chỉ (chương trình toàn
khóa 143 tín chỉ) lên 440.559 đồng/tín chỉ;
hệ chất lượng cao tăng từ 771.200 đồng/tín
chỉ lên 1.321.677 đồng/tín chỉ.

Theo đó, từ năm học 2022, học phí

khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo
giáo viên là 12,5 triệu đồng/năm (tăng 2,7
triệu đồng); khối ngành nghệ thuật là 12
triệu đồng/năm (tăng 0,3 triệu đồng); khối
ngành kinh doanh và quản lý, pháp luật là
12,5 triệu đồng/năm (tăng 2,7 triệu đồng);
khối ngành khoa học sự sống, khoa học tự
nhiên 13,5 triệu đồng/năm (tăng 0,8 triệu
đồng); khối ngành toán và thống kê, máy
tính và Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ
thuật 14,5 triệu đồng/năm (tăng 2,8 triệu
đồng); khối ngành y dược 24,5 triệu
đồng/năm (tăng 10,2 triệu đồng); các khối
ngành sức khỏe khác 18,5 triệu đồng/năm
(tăng 4,2 triệu đồng); khối ngành nhân văn,
khoa học xã hội và hành vi, báo chí và
thông tin, dịch vụ xã hội 12 triệu đồng/năm
(tăng 2,2 triệu đồng).  

Theo cách tính mới này, mức học phí
của các cơ sở giáo dục ĐH chưa tự chủ của
7 khối ngành tăng từ 3 - 10,2 triệu
đồng/năm, tùy từng khối ngành. Tăng nhiều
nhất là khối ngành Y - Dược và các khối
ngành sức khỏe khác với mức tăng từ 4,2 -
20,2 triệu đồng/năm.  

Với cơ sở giáo dục ĐH công lập tự bảo
đảm chi thường xuyên (tự chủ), mức học
phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần
học phí với các cơ sở chưa tự chủ.  

Với cơ sở giáo dục ĐH công lập tự bảo
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (tự chủ
hoàn toàn), mức học phí được xác định tối
đa bằng 2,5 lần mức trần học phí với trường
chưa tự chủ. Trong khi đó, mức trần học phí
đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở
giáo dục ĐH công lập được xác định cao
hơn từ 1,5 - 2,5 lần so với học phí ĐH.
Nhiều trường ĐH công lập ở phía Nam hiện
đang có mức học phí lên đến gần trăm triệu
đồng/năm ở các chương trình chất lượng
cao, chương trình liên kết.

Học phí tăng, chất lượng có tăng?
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, việc

công khai học phí là yêu cầu bắt buộc trong
Quy chế tuyển sinh hằng năm. Năm nay, tuy
Bộ GD&ĐT chưa ban hành Quy chế tuyển
sinh nhưng các trường đã công khai thông
tin tuyển sinh và đã tổ chức xét tuyển. Vì
thế, thí sinh có quyền được biết học phí của
các trường áp dụng từ năm 2022. Tuy nhiên,
hiện không phải trường nào cũng công khai
lộ trình tăng học phí.  

Theo một số chuyên gia, việc không
công khai học phí sẽ mang đến nhiều rủi ro
cho thí sinh vì khoảng 70% sinh viên đến từ
các gia đình nông thôn, miền núi, nhiều gia
đình khó khăn. Thực tế, ở một số trường,
năm đầu, để thu hút thí sinh, học phí có thể
chỉ công bố ở mức vừa phải, nhưng những
năm sau, học phí tăng vọt. Hay có những cơ
sở giáo dục ĐH công bố mức học phí tính
theo đơn vị tín chỉ nhưng lại không công bố
tổng số tín chỉ sinh viên phải hoàn thành đến
khi ra trường. Do đó, nhiều sinh viên “đâm
lao, theo lao”, sẽ khó khăn thêm khó khăn
nếu không biết về lộ trình tăng học phí để
“lượng sức”.

Cùng với đó, câu hỏi cũng được đặt ra
khi hàng loạt trường ĐH công và tư điều
chỉnh tăng học phí trong năm 2022, liệu chất
lượng đào tạo có được tăng theo?

NGUYỄN MỸ

Tăng học phí đại học - 
chất lượng có tăng theo?

Để quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà
Nội với bề dày truyền thống văn

hoá, tiềm năng và những thành tựu kinh
tế - xã hội tới gần hơn với nhân dân
trong nước và bạn bè quốc tế nhân sự
kiện Việt Nam đăng cai SEA Games 31,
Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức chuỗi các
hoạt động của ngành Du lịch Hà Nội
chào đón, phục vụ SEA Games 31.

Cụ thể, xác định đây là cơ hội tuyệt
vời để quảng bá tại chỗ, công tác truyền
thông, quảng bá du lịch Thủ đô dịp SEA
Games 31 đã được Sở Du lịch đẩy
mạnh. Sở đã triển khai cụ thể các hoạt
động tuyên truyền quảng bá, xuất bản
ấn phẩm - sản phẩm quà tặng - công cụ
quảng bá về du lịch Hà Nội phục vụ
việc giới thiệu, quảng bá du lịch Thủ đô

như: Tái bản 3.500 bản đồ du lịch Hà
Nội; 4.000 Sách “Hà Nội – Điểm đến
An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn” bằng
02 ngữ Việt – Anh. Sản xuất quà tặng
lưu niệm phục vụ tuyên truyền, quảng
bá du lịch Thủ đô tới các đoàn đại biểu,
vận động viên và phóng viên quốc tế.

Sở Du lịch phối hợp Đài Truyền hình
Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình Hà Nội
(HTV) xây dựng và phát sóng chương trình
quảng bá du lịch “Hà Nội – Đến để yêu”
phát sóng theo 2 giai đoạn (Giai đoạn 1: từ

tháng 4 – tháng 8/2022; Giai đoạn 2: từ
tháng 9 – tháng 12/2022). Phối hợp kênh
truyền hình CNN Quốc tế xây dựng và
phát sóng phim quảng cáo 30s về hình ảnh
du lịch Hà Nội có lồng ghép logo SEA
Games 31. Đồng thời, tăng cường quảng
bá hình ảnh văn hoá, du lịch, con người Hà
Nội trên trang thông tin điện tử Sở Du lịch,
Website du lịch Hà Nội và các nền tảng
mạng xã hội. Duy trì tổ chức chương trình
FM du lịch Hà Nội và đường dây hỗ trợ
khách du lịch. N.K

Quảng bá du lịch Hà Nội có logo SEA Games 31 
trên CNN

Theo thông tin từ các trường đại
học, học phí từ năm học 2022-
2023 tới dự kiến tăng. Dẫn đầu
vẫn là khối trường Y - Dược, có
trường dự kiến tăng 40%...

lHọc phí đại học tăng, chất lượng có tăng? 
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Khi trẻ con yêu
Mới đây, chuyện về cậu bé

13 tuổi đạp xe từ TP HCM đi
Cần Thơ thăm bạn gái mới
quen qua mạng đã khiến dư
luận sửng sốt. Thông qua một
ứng dụng hẹn hò trên mạng, cậu
làm quen với một cô bé sinh
năm 2010 ở huyện Phong Điền,
Cần Thơ. Một ngày đầu tháng
3, cậu bé theo lời hẹn, đi xe đạp
xuất phát từ TP HCM đến Cần
Thơ, trong túi vỏn vẹn có 500
ngàn. Đạp xe suốt 2 ngày trời,
đến được địa phận nhà “bạn gái
qua mạng” thì công an địa
phương phát hiện, liên hệ với
người nhà đón cậu bé về. Trong
hai ngày đó, gia đình em đã đổ
xô đi tìm con trong hoảng loạn.
Rất may không có chuyện gì
xảy ra trên chuyến hành trình
đầy nguy hiểm của cậu bé.

Thực tế, hiện nay, chuyện
những cô bé, cậu bé “hẹn hò”
qua mạng không còn là chuyện
quá lạ lẫm. Ở tuổi mới lớn đầy
tò mò, cộng với sự phát triển
của mạng xã hội khiến mối
quan hệ của các em rộng mở bất
tận. Các trang web hẹn hò lại
quản lý hết sức lỏng lẻo, thế
nên, nếu người lớn có thể lên
mạng tìm “nửa kia” thì các em
nhỏ cũng thế.

Trên mạng xã hội, có không
ít em nhỏ dưới 15 tuổi sử dụng
các trang cá nhân như Face-
book, TikTok và thoải mái đăng
tải những hình ảnh ôm ấp, hôn
môi nhau trên mạng như
“chuyện bình thường”. Phần
bình luận có không ít bạn bè
đồng trang lứa vào cổ vũ.

Nhiều phụ huynh cũng ngỡ
ngàng khi phát hiện con mình
mới chỉ học cấp 1, đã có “người
yêu” cùng lớp, cùng trường,

còn hẹn hò nhau đi ăn uống,
nhắn tin, thậm chí gọi nhau là
“vợ, chồng” bằng ngôn ngữ tuổi
teen. Có không ít phụ huynh
phát hoảng, lên mạng xã hội
hoặc liên hệ bác sĩ tâm lý để tìm
ra phương pháp “xử lý” câu
chuyện yêu sớm của con mình.

Trước chuyện con yêu sớm,
phụ huynh bao giờ cũng thấy sợ
hãi, lo lắng, bất an. Nhiều phụ
huynh cuống cuồng tìm nhiều
cách khác nhau như doạ nạt,
ngăn cấm con quyết liệt, không
cho tiếp diễn mối quan hệ yêu
đương học đường quá sớm. Có
phụ huynh thì theo dõi, kiểm
soát con 24/24h... Tuy nhiên,
“cứng quá hoá dở”, nhiều biện
pháp quá khích, thiếu khéo léo,
tế nhị của phụ huynh lại càng
đẩy con xa khỏi vòng tay của
mình, khiến mọi chuyện ngoài
tầm kiểm soát hơn. 

Lo lắng con “vượt rào”
Một trong những hậu quả

khiến phụ huynh lo lắng trong
việc con yêu sớm chính là con
cái “vượt rào”, có hành vi quan
hệ tình dục khi ở độ tuổi vị
thành niên, thậm chí còn mang
thai ngoài ý muốn.

Mối lo này không phải là
không có cơ sở, khi xã hội hiện
đại ngày nay đời sống đủ đầy,
với sự phát triển của mạng xã
hội, nhiều hình thức giải trí,
giao lưu khiến trẻ nhanh
“trưởng thành” về thể xác và
tâm trí hơn trước. Trẻ cũng có
nguy cơ được tiếp xúc nhiều với
những văn hoá phẩm đồi truỵ
tràn lan trên mạng xã hội thông
quá các clip “nóng”, cảnh
“nóng”, phim hoạt hình, thậm
chí những sản phẩm âm nhạc
“rác” với ca từ thô tục… Những
điều này dễ kích thích trí tưởng

tượng, tò mò, mong muốn
khám phá của trẻ, cũng góp
phần khiến trẻ phát dục sớm. 

Chỉ cần lơi lỏng sự quan
tâm, uốn nắn của gia đình, cộng
thêm việc yêu sớm và có điều
kiện cùng “người yêu” bên
nhau, khả năng “vượt rào”
không khó để xảy ra. Ở lứa tuổi
vị thành niên, một khi có hành
vi quan hệ tình dục sớm, các em
thường không có đủ kinh
nghiệm, kiến thức để bảo vệ
bản thân an toàn. Vì thế đã xảy
ra biết bao hậu quả không hay
khi trẻ vị thành niên trót mang
thai ngoài ý muốn. 

Kết quả điều tra biến động
dân số và kế hoạch hóa gia đình
gần đây cho thấy, tỷ lệ phá thai
ở nhóm vị thành niên còn cao,
phá thai lặp lại khá phổ biến.

Tuy những hậu quả do yêu
sớm có thể thấy, nhưng để thay
đổi điều này, phụ huynh cần có
những kĩ năng nhất định trong
giao tiếp với con. Mọi sự ép
uổng, áp đặt đều có thể làm mọi
chuyện tồi tệ hơn.

Chị Lê Kim Lam, giảng
viên đại học, có con đang học
lớp 9 chia sẻ kinh nghiệm ứng
phó với chuyện con yêu sớm:
“Năm con học lớp 6, tôi nghe
chuyện lớp con tôi có bạn nữ
phải bỏ học ngang vì sinh con
với bạn trai mà bàng hoàng và
sợ hãi. Tôi kiểm tra kĩ con và
phát hiện cháu cũng có một bạn
nam cùng lớp rất thân, có thể

gọi là “bạn trai”. Phản ứng đầu
tiên là tôi định mắng chửi, cấm
cháu tuyệt đối không được có
mối quan hệ trai gái gì với bạn
học kia. Nhưng rồi tôi nghe
được thông tin, bạn học cùng
lớp có bầu nghỉ học sớm vốn
cũng bị gia đình phát hiện yêu
sớm càng đánh mắng, chửi bới
cháu càng giấu giếm, yêu quyết
liệt hơn nên hậu quả mới xảy ra.
Vì thế tôi mới đổi phương pháp,
tìm mọi cơ hội để mẹ con tâm
sự, bày tỏ sự ủng hộ với tình
bạn khác giới “thân hơn tình
bạn” của con. Đồng thời chia sẻ
những kinh nghiệm của mình
về tình yêu, tình dục một cách
thẳng thắn và khéo léo với con.
Tôi cũng bảo con nên thường
xuyên hẹn bạn đến nhà học bài
cùng nhau thay vì rủ nhau ra
quán nước học. Nhờ vậy, cháu
và bạn nam kia tuy có thân thiết
nhưng hiểu được giới hạn nên
có, các cháu cùng nhau học tập,
tiến bộ. Đến nay tuy không học
cùng nhưng các cháu vẫn là
những người bạn quý mến, giúp
đỡ nhau”. 

Con rung động, có cảm xúc
khác giới sớm có thể là chuyện
khó tránh trong xã hội ngày nay.
Nhưng điều quan trọng để
chuyện rung động sớm không
đem lại hậu quả xấu còn nằm ở
sự sát sao quan tâm, kĩ năng xử
lý vấn đề của các bậc phụ
huynh khi đối mặt cùng con.

TRÂN TRÂN 

“Em vui” nâng cao
nhận thức về tảo hôn
và mua bán người

Dự án “Tăng cường nhận thức của
trẻ em, thanh, thiếu niên dân tộc

thiểu số về mua bán người và tảo hôn
thông qua công nghệ số” (EMPoWR)
được triển khai từ tháng 7/2020 đến
hết tháng 6 năm 2023 tại 4 tỉnh, 11
huyện, 52 xã của Hà Giang, Lai Châu,
Quảng Bình, Quảng Trị do Viện
Nghiên cứu phát triển xã hội và Tổ
chức Plan International Việt Nam
cùng thực hiện, với sự đồng tài trợ của
Liên minh Châu Âu và Plan Interna-
tional Bỉ. 

Mục tiêu tổng quát của dự án là các
trẻ em gái, em trai, nam nữ thanh niên
các dân tộc thiểu số (từ 10 đến 24 tuổi)
sử dụng không gian kỹ thuật số để tìm
hiểu và tiếp cận quyền lợi của họ, tiếp
cận các dịch vụ hỗ trợ và đóng góp ý
kiến của mình cho các nhà hoạch định
chính sách. Đối tượng đích của dự án là
17.200 em thanh, thiếu niên dân tộc
thiểu số trong độ tuổi từ 10 đến 24 tuổi
được hưởng lợi trực tiếp từ những hoạt
động của dự án, cho đến khi kết thúc giai
đoạn thực hiện, Dự án kỳ vọng sẽ lan tỏa
thông tin tới hơn 57.400 em vùng dân
tộc nữa trên khắp 4 tỉnh dự án. 

Các đối tác của dự án là các cơ quan
Chính phủ như: Cục Trẻ em - Bộ LĐ-
TB&XH, Cục An toàn Thông tin - Bộ
TT&TT, Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban
Dân tộc, chính quyền địa phương, các tổ
chức đoàn thể Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh
niên, các cơ quan truyền thông, các
thành viên của Mạng lưới Ngăn ngừa và
Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam
(GBVNet) và nhóm các Tổ chức làm về
Quyền trẻ em (CRWG). 

Mới đây, tại Hội thảo “Truyền thông
thúc đẩy sử dụng nền tảng trực tuyến
“Em vui” nhằm nâng cao nhận thức cho
thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số phòng
chống tảo hôn và phòng chống mua bán
người” nhằm giới thiệu nền tảng “Em
vui” (là một hoạt động trong khuôn khổ
Dự án EMPoWR) tới các cơ quan báo
chí, truyền thông. Tiến sĩ Khuất Thu
Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Phát triển Xã hội (ISDS), Giám đốc Dự
án “Em vui”, chia sẻ: “Nền tảng “Em
vui” là không gian kỹ thuật số nhằm
trang bị cho thanh, thiếu niên nam nữ
dân tộc thiểu số kiến thức và kỹ năng để
các em có thể chủ động và tự tin phòng
tránh tảo hôn và nạn mua bán người.
Đây cũng là một diễn đàn đối thoại giữa
các em thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số
với các nhà hoạch định và quản lý thực
hiện chính sách từ các cơ quan của
Chính phủ. 

Nền tảng “Em vui” bao gồm 01
website tại: https://emvui.vn, 01 ứng
dụng điện thoại có thể tải về từ kho ứng
dụng CH Play và App Store, 06 kênh
mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo,
Youtube, Instagram và Twitter đều có
tên là Dự án “Em vui”. Trong 6 tháng
qua, trung bình mỗi ngày có gần 150
lượt truy cập, trong đó đa phần là các em
thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số tại các
địa bàn dự án. 

Em Hồ T. N., người Vân Kiều ở
Quảng Bình, cho biết: “Em và nhiều bạn
đang sử dụng ứng dụng “Em vui” hơn 2
tháng qua. Những phim truyện tranh
trên “Em vui” rất hay, dễ hiểu, giúp
chúng em dễ dàng học các kiến thức về
phòng chống tảo hôn, mua bán người và
nhiều kiến thức bổ ích khác”. H.MINH

Theo báo cáo tổng quan ngành truyền thông số tại Việt
Nam năm 2021 của We Are Social và Hootsuite, tính đến

tháng 1.2021, Việt Nam có khoảng 68,72 triệu người dùng
Internet (70,3% tổng dân số); số người dùng mạng xã hội là
khoảng 72 triệu người (tương đương 73,7% dân số), cùng với
đó, tình trạng quấy rối tình dục (QRTD) trên mạng, qua điện
thoại và các hình thức công nghệ cao khác đang ngày một gia
tăng. Đặc biệt, trong thời kỳ COVID-19, khi sự giao tiếp trực
tiếp giữa con người với nhau bị hạn chế, thì quấy rối qua
mạng xã hội dường như có điều kiện để phát triển. Mỗi sự
việc và thời điểm xảy ra câu chuyện QRTD sẽ qua đi, nhưng
sự tổn thương sâu sắc của nạn nhân thì kéo dài không biết đến
bao giờ mới có thể quên.

Nhằm góp phần phòng ngừa và ứng phó với tình trạng QRTD
trên không gian mạng, ba tổ chức xã hội gồm Trung tâm Nghiên
cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị
thành niên (CSAGA) cùng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển
bền vững (MSD) và Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh
sáng (LIGHT) đã khởi động chuỗi các hoạt động truyền thông
nhằm ngăn ngừa và ứng phó với tình trạng QRTD mang tên
“Ting ting Văn Minh”. 

“Để giải quyết vấn đề QRTD cần có sự tham gia và chủ động
của mỗi người. Các bạn thanh, thiếu niên chính là nhân tố quan

trọng trong thay đổi các định kiến, các chuẩn mực giới không
tốt, gây bất bình đẳng giới, bạo lực giới. Ở từng vị trí, vai trò
khác nhau, dù là học sinh hay sinh viên hay người lao động tại
doanh nghiệp, thì tất cả các bạn đều là những người có vai trò
rất lớn trong góp phần định hình lên các hành vi văn minh của
một quốc gia, của xã hội nói không với bạo lực giới, nói không
với QRTD”, bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện
LIGHT nói.

Theo đó, chuỗi hoạt động “Ting ting Văn Minh” sẽ giới thiệu
và lan tỏa tới học sinh, sinh viên từ các trường đại học, các trường
phổ thông và người lao động trẻ tại các doanh nghiệp trong khu
công nghiệp hưởng ứng tham gia, từ đó cung cấp thêm thêm kiến
thức, kỹ năng trong phòng ngừa QRTD để họ tránh được nỗi
đau, vết hằn không đáng có trong cuộc đời của mỗi người trẻ. 

“Các bạn thanh, thiếu niên là bộ phận tiên phong trong mọi
thay đổi tích cực của các hoạt động xã hội. Các bạn nhạy bén
với các trào lưu mới, nhạy bén và thông thạo về khoa học công
nghệ, thông tin và làm chủ mạng xã hội. Tôi tin rằng, khi các
bạn nhận thức đúng đắn và toàn diện về vấn đề QRTD, bao gồm
cả trong cuộc sống lẫn trên các phương tiện kỹ thuật số, các bạn
sẽ lan tỏa và góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh hướng
tới chấm dứt mọi hình thức quấy rối”, bà Nguyễn Phương Linh,
Viện trưởng Viện MSD nhấn mạnh. D.NHI 

“Ting ting Văn Minh” ngăn ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục

Nỗi lo con yêu sớm

lNhiều phụ huynh đau đầu vì trẻ yêu sớm. (Ảnh minh họa)

Con yêu sớm, “vượt rào” sớm là mối lo đau đáu
của các bậc phụ huynh ngày nay, khi xã hội
hiện đại có quá nhiều tác động khiến trẻ “lớn”
sớm. Thực tế cũng đã xảy ra biết bao câu
chuyện buồn.



Điều kiện để được vay vốn
Theo đó, đối tượng vay vốn để phục

hồi hoạt động gồm: Cơ sở giáo dục mầm
non, tiểu học ngoài công lập (nhóm trẻ
độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm
non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư
thục); Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường
mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục
(TMNTT); trường tiểu học tư thục theo
quy định của pháp luật. 

Theo Quyết định 11/2022/QĐ-TTg,
đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều
kiện vay vốn sau: Được thành lập và hoạt
động theo quy định của pháp luật; Phải
dừng hoạt động theo yêu cầu phòng,
chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng
tính đến thời điểm vay vốn; Có phương
án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động
theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm
theo Quyết định này và được Ngân hàng
Chính sách xã hội (NHCS) thẩm định; Tại
thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng
không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng
và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát
sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

Quyết định 11/2022/QĐ-TTg quy
định: NHCS thực hiện cho vay trực tiếp
đối với khách hàng vay vốn. Mục đích
vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất;
mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng
chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục
hồi, duy trì hoạt động. 

Về mức vốn cho vay, tối đa 80 triệu
đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân

lập, tư thục. Tối đa 200 triệu đồng/trường
mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư
thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi
trường hợp do NHCS xác định dựa trên
phương án vay vốn tại điểm c khoản 2
Điều 3 Quyết định này. Thời hạn cho vay
tối đa 36 tháng, lãi suất cho vay
3,3%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi
suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay
vốn.  

Khách hàng vay vốn theo quy định tại
Quyết định này không phải thực hiện bảo
đảm tiền vay đối với mức vay đến 100
triệu đồng. Khách hàng vay vốn theo quy
định tại Quyết định này có mức vay từ
trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo
đảm tiền vay theo quy định của NHCS. 

Cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?
Theo Quyết định của Thủ tướng,

nguồn vốn cho vay để thực hiện Quyết
định này tối đa 1.400 tỷ đồng được lấy

từ nguồn phát hành trái phiếu được
Chính phủ bảo lãnh của NHCS theo quy
định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Việc
sử dụng nguồn vốn thực hiện theo quy
định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15,
Nghị quyết số 11/NQ-CP và các văn bản
hướng dẫn liên quan. Thời gian giải ngân
nguồn vốn cho vay không vượt quá thời
điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm
hết nguồn vốn cho vay quy định, tùy
theo điều kiện nào đến trước.

Về hồ sơ, trình tự và thủ tục cho vay
vốn đối với cơ sở giáo dục mầm non,
tiểu học ngoài công lập, Quyết định
11/2022/QĐ-TTg quy định: 

Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: Phương
án vay vốn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục
ban hành kèm theo Quyết định này; Bản
sao các giấy tờ phù hợp với loại hình
hoạt động như: Quyết định cho phép
thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền; Quyết định cho phép hoạt động
giáo dục đối với TMNTT; Giấy tờ, tài
liệu chứng minh tư cách đại diện hợp
pháp của khách hàng; Giấy ủy quyền
(nếu có). 

Khách hàng vay vốn gửi hồ sơ đến
NHCS nơi cơ sở giáo dục mầm non
ngoài công lập đăng ký thành lập. Trong
thời hạn 05 ngày làm việc đối với mức
cho vay không phải bảo đảm tiền vay và
trong thời hạn 10 ngày đối với mức cho
vay phải bảo đảm tiền vay kể từ ngày
nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn
của khách hàng, NHCS phê duyệt cho
vay. Trường hợp không cho vay thì
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến
khách hàng vay vốn. 

Quyết định của Thủ tướng yêu cầu,
khách hàng vay vốn có trách nhiệm sử
dụng vốn vay đúng mục đích theo quy
định và trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn cho
NHCS. NHCS hướng dẫn hồ sơ vay vốn,
quy trình và thủ tục cho vay đối với các
đối tượng vay vốn theo quy định, đảm
bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, công
khai, minh bạch. Thực hiện cho vay các
chính sách tín dụng đảm bảo đúng đối
tượng, đúng mục đích theo quy định. 

Căn cứ tình hình triển khai thực tế,
trước khi hết nguồn vốn cho vay tối đa
quy định tại khoản 1 Điều 11 Quyết định
này 1 tháng, NHCS có trách nhiệm thông
báo công khai trên Cổng thông tin điện
tử và trụ sở của NHCS về thời điểm dự
kiến kết thúc giải ngân nguồn vốn, đồng
thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ
GD&ĐT về thời điểm dự kiến kết thúc
giải ngân nguồn vốn. Phối hợp với các
bộ, ngành, báo cáo cấp có thẩm quyền để
kịp thời xử lý những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình thực hiện cho vay
theo quy định tại Quyết định này.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo
UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận
điều kiện vay vốn quy định.  Đồng thời
nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá
nhân lợi dụng chính sách quy định tại
Quyết định này để trục lợi, vi phạm pháp
luật. Nếu xảy ra tùy theo tính chất, mức
độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý
kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy
định của pháp luật. GIA KHÁNH

14 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vnSố 129 (8.573) Thứ  Hai 9/5/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tư VấN - PHÁP LUậT
banbandocplvn@gmail.com

BạN CầN BIếT

Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư
quy định chế độ báo cáo trong quản lý
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính để lấy ý kiến đóng
góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo Thông tư, chế độ báo
cáo trong quản lý công tác thi hành pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính
(VPHC) được áp dụng đối với các cơ
quan, tổ chức quy định tại Điều 36, Điều
37 và Điều 39 Nghị định số
118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC. 

Các tổ chức thuộc cơ quan trung ương
được tổ chức theo ngành đóng trên địa bàn
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
gồm: Công an nhân dân; Bộ đội biên
phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Kiểm
ngư; Thuế; Quản lý thị trường; Cơ quan thi
hành án dân sự; Kho bạc Nhà nước; Chi
nhánh Ngân hàng Nhà nước; tổ chức
Thống kê tập trung; Bảo hiểm xã hội tỉnh,
huyện và các tổ chức khác thuộc cơ quan

Trung ương được tổ chức theo ngành dọc
theo quy định của pháp luật.

Dự thảo quy định thời gian chốt số
liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 của
năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng
12 của kỳ báo cáo. Bộ Tư pháp có trách
nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ về công tác thi hành pháp luật
về xử lý VPHC trong phạm vi cả nước
chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 của kỳ
báo cáo.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm
xã hội Việt Nam, TAND Tối cao, Kiểm
toán Nhà nước, Chủ tịch UBND cấp tỉnh
có trách nhiệm gửi báo cáo đến Bộ Tư
pháp chậm nhất vào ngày 21 tháng 12
của kỳ báo cáo.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các
cơ quan được tổ chức theo ngành dọc
đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, UBND cấp huyện,
UBND cấp xã báo cáo công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
Báo cáo được thể hiện bằng một

trong các hình thức sau: Báo cáo bằng
văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của
Thủ trưởng cơ quan báo cáo và đóng dấu
phát hành theo quy định) và gửi kèm
theo tệp dữ liệu điện tử. Các biểu mẫu
tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải
được đóng dấu giáp lai; báo cáo bằng
văn bản điện tử có chữ ký số.

Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận
báo cáo bằng một trong các phương thức
sau: Gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu
chính; gửi qua fax; gửi qua hệ thống thư
điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng
PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số;
phương thức khác theo quy định của
pháp luật.

Về nội dung báo cáo: Cơ quan lập
báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ,
trung thực, chính xác các nội dung trong
mẫu đề cương báo cáo và các biểu mẫu
số liệu báo cáo quy định tại Điều 2 của
Thông tư này.

Các tổ chức thuộc cơ quan Trung
ương được tổ chức theo ngành dọc đóng
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có trách nhiệm báo cáo đồng
thời, đầy đủ, trung thực, chính xác các
nội dung trong mẫu đề cương báo cáo và

các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định tại
Điều 2 của Thông tư này đến cơ quan
cấp trên quản lý trực tiếp và UBND cùng
cấp nơi tổ chức thuộc cơ quan Trung
ương đóng trụ sở. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ được tổ chức theo
ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương được quy
định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này có
trách nhiệm tổng hợp đầy đủ số liệu báo
cáo của các đơn vị trực thuộc vào báo
cáo gửi về Bộ Tư pháp.

Chủ tịch UBND các cấp không tổng
hợp số liệu báo cáo của các tổ chức
thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức
theo ngành dọc đóng trên địa bàn vào
báo cáo gửi đến cơ quan nhận báo cáo.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ
trường hợp phải chỉnh lý, bổ sung nội
dung, số liệu trong báo cáo, cơ quan lập
báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo đã
được chỉnh lý, bổ sung, kèm theo văn
bản giải trình rõ về việc chỉnh lý, bổ sung
và phải có chữ ký xác nhận, đóng dấu.

Trường hợp tự ý tẩy xóa, sửa chữa
làm sai lệch nội dung báo cáo, số liệu
trong báo cáo và các biểu mẫu số liệu
báo cáo kèm theo thì báo cáo, biểu mẫu
đó không có giá trị báo cáo. T.THỨ

CHÍNH SÁCH MỚI

Đề xuất quy định chế độ báo cáo trong
quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Được vay tối đa 200 triệu đồng 
để phục hồi hoạt động

Thủ tướng Chính phủ vừa ban
hành Quyết định số
11/2022/QĐ-TTg về tín dụng
đối với cơ sở giáo dục mầm
non, tiểu học ngoài công lập
bị ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19.

l Giáo viên mầm non trường tư thục là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch
COVID-19 (Ảnh minh họa)

TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP:
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Chỉ đạo sâu sát việc xác
minh, phân loại án chính
xác; kiên quyết tổ chức
thi hành những vụ việc
có điều kiện, nhất là
những vụ việc có liên
quan đến tổ chức tín
dụng, ngân hàng - đây là
một trong những giải
pháp mà Cục Thi hành
án dân sự Cần Thơ đề ra.

Theo đánh giá của Cục Thi
hành án dân sự (THADS) Cần
Thơ, kết quả công tác THADS 7
tháng năm 2022 của Cục về cơ
bản đã đạt theo yêu cầu đề ra.
Theo đó, đã thi hành xong 3.715
việc, đạt tỷ lệ 50,81% (so với
cùng kỳ năm trước giảm 1.054
việc, giảm 3,8% về tỷ lệ). Về tiền:
thi hành xong 540.747.439.000
đồng, đạt tỷ lệ 24,98% (so với
cùng kỳ năm trước tăng
142.143.773.000 đồng). 

Cục THADS thành phố đã ban
hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm
tra các đơn vị trực thuộc, theo đó
đã kiểm tra toàn diện 1 đơn vị,
phúc tra toàn diện 1 đơn vị và
kiểm tra chuyên đề 2 đơn vị (tất cả
đã có kết luận). Cục THADS
thành phố, Chi cục THADS các
quận, huyện đã tiến hành tự kiểm
tra toàn diện các mặt công tác và
ban hành Kết luận tự kiểm tra báo
cáo về Cục THADS thành phố
theo quy định. Tổ chức bộ máy
các cơ quan THADS từng bước ổn

định và hoạt động hiệu quả hơn;
công tác quản lý, chỉ đạo, điều
hành của lãnh đạo các đơn vị sâu
sát; việc chấp hành kỷ cương, kỷ
luật được thực hiện tốt… 

Có được kết quả như trên, theo
Cục THADS Cần Thơ là nhờ sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp
thời của Tổng cục THADS và của
cấp ủy, chính quyền địa phương,
sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của
các ban ngành có liên quan. Phần
đông công chức có trách nhiệm
cao trong công tác, quyết tâm khắc
phục khó khăn để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh các kết quả đạt được
trong 7 tháng năm 2022 vẫn còn
một số tồn tại, hạn chế như: một
số lãnh đạo Chi cục thiếu sự kiểm
tra, chỉ đạo một cách toàn diện,
năng lực điều hành còn hạn chế,
thiếu tập trung, chưa nỗ lực cao
trong quá trình giải quyết án nên
tỷ lệ về tiền đạt rất thấp. Nhiều vụ
việc chưa có điều kiện thi hành,
một số vụ việc phải thi hành định
kỳ kéo dài nhiều năm mới dứt
điểm; nhiều vụ việc do phải áp
dụng biện pháp cưỡng chế thi
hành án hoặc do quy định pháp
luật liên quan phải kéo dài thời
gian thi hành án; tài sản kê biên,
bán đấu giá nhiều lần không có
người mua,...

Nhiều nguyên nhân được chỉ
ra như một số án chủ động, đương
sự đang chấp hành hình phạt tù
không có tiền nộp, khi chấp hành
án xong đã bỏ đi nơi khác không

có địa chỉ cụ thể. Nhiều tài sản đã
kê biên, giảm giá nhiều lần để thi
hành án nhưng vẫn chưa bán
được; án phát sinh rất nhiều, giá trị
tài sản phải thi hành rất lớn (trên
100 tỷ/việc), người phải thi hành
án không có khả năng thi hành dứt
điểm. Ý thức tự giác tuân thủ pháp
luật của một số tổ chức, cá nhân có
liên quan đến việc thi hành án
(nhất là của người phải thi hành
án) chưa cao, nhiều trường hợp,
người phải thi hành án cố tình
chây ỳ, tẩu tán tài sản để trốn tránh
hoặc khiếu nại vượt cấp, khiếu nại,
tố cáo gian dối gửi nhiều nơi, kéo
dài nhằm mục đích gây khó khăn
cho hoạt động thi hành bản án.

Từ nay đến cuối năm, Cục
THADS Cần Thơ cho biết sẽ tăng
cường công tác giáo dục, thuyết
phục, tạo điều kiện cho các đương
sự thỏa thuận việc thi hành án; tiếp
tục chấn chỉnh, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác hướng

dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng
sâu sát, cụ thể, định rõ trách
nhiệm, thời gian hoàn thành; khắc
phục những vi phạm, thiếu sót về
chuyên môn, nghiệp vụ.

Cùng với đó, tiếp tục chấn
chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt
động THADS; Tiếp tục thực hiện
có hiệu quả việc phân công lãnh
đạo trực tiếp chỉ đạo công tác
THADS tại địa bàn có lượng án
phải thi hành nhiều, có nhiều án
lớn, phức tạp, những đơn vị còn
nhiều hạn chế, yếu kém. Chấm dứt
tình trạng chấp hành viên thiếu
tích cực, kéo dài việc thi hành bản
án, quyết định của Toà án. Những
vụ việc có điều kiện phải được thi
hành nghiêm túc; những vụ việc
phức tạp, khó khăn, vướng mắc
phải báo cáo kịp thời về Cục
THADS, sau khi được cho ý kiến
chỉ đạo phải thi hành ngay.

Ngoài ra, đổi mới và nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác kiểm

tra, tự kiểm tra, trong đó chú trọng
kiểm tra, đôn đốc hoạt động của
chấp hành viên, của các cơ quan
THADS quận, huyện; việc thực
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về
THADS, đảm bảo thi hành bản án
đúng quy trình, áp dụng đúng
pháp luật, rút ngắn thời gian giải
quyết, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác; tăng cường kiểm tra
đột xuất, kịp thời phát hiện và chấn
chỉnh, xử lý nghiêm đối với những
sai phạm.

Bên cạnh đó, kiện toàn công
tác tổ chức cán bộ, thực hiện việc
rà soát, điều chỉnh quy hoạch công
chức theo quy định; việc luân
chuyển, điều động chấp hành viên,
kế toán, công chức THADS trên
phạm vi toàn thành phố theo đề án
quy hoạch, luân chuyển cán bộ;
quan tâm đào tạo bồi dưỡng về
chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;
quan tâm giáo dục, rèn luyện đội
ngũ công chức về tinh thần trách
nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Thủ trưởng các cơ quan
THADS định kỳ trực tiếp tiếp
công dân; Tập trung giải quyết
triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền đúng thời hạn,
đúng trình tự, thủ tục và nội dung
theo quy định, hạn chế mức thấp
nhất các khiếu nại vượt cấp, làm
phức tạp tình hình; tiếp tục thực
hiện việc rà soát, lập danh sách và
tích cực tham gia, phối hợp giải
quyết xong cơ bản những vụ việc
phức tạp tồn đọng, kéo dài.

THANH NHÀN

Cục THADS tỉnh Bến
Tre cùng Sở Tài nguyên
và Môi trường vừa tổ
chức Hội nghị tổng kết
Quy chế phối hợp liên
ngành giữa Cục THADS
với Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh trong
công tác THADS. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả
phối hợp liên ngành trong thời
gian qua giữa cơ quan THADS và
Cơ quan Tài nguyên và Môi
trường (Văn phòng Đăng ký đất
đai tỉnh, phòng Tài nguyên và
Môi trường và Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai huyện)
trong việc cung cấp thông tin đất
đai, hạn chế giao dịch quyền sử
dụng đất (QSDĐ) và cưỡng chế
giao quyền sử dụng đất, cưỡng
chế kê biên, trích xuất họa đồ
thửa đất, mở lối đi, giao tài sản
cho người mua trúng đấu giá, cấp
giấy chứng nhận QSDĐ... thực
hiện phối hợp khá tốt, đã tạo điều

kiện cho các cơ quan THADS
trong tỉnh thực hiện tốt và kịp thời
công tác THADS liên quan đến
đất đai. 

Việc ban hành Quy chế là giải
pháp đúng đắn, kịp thời, là cơ sở
quan trọng để các ngành thực
hiện ngày càng nâng cao hơn, tốt
hơn nhiệm vụ của mình; đồng
thời, góp phần gắn kết trách
nhiệm phối hợp giữa các ngành
có liên quan trong công tác
THADS. Đảm bảo sự chỉ đạo
thống nhất, nâng cao chất lượng
và hiệu quả của công tác THADS
trên địa bàn tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được
trong công tác phối hợp liên
ngành, các ngành đã tích cực, chủ
động thực hiện chức năng, nhiệm
vụ của mình theo đúng quy định
của pháp luật và nội dung Quy
chế; theo Quy chế Lãnh đạo phân
công cán bộ chuyên môn giữ mối
quan hệ thường xuyên với cơ
quan tổ chức có liên quan; luôn
chủ động và tạo mọi điều kiện
thuận lợi để các cơ quan phối hợp

triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ
được phân công.

Bên cạnh những thuận lợi
trong công tác phối hợp vẫn còn
các hạn chế, vướng mắc như:
Trường hợp người phải thi hành
án có đứng tên QSDĐ nhưng Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai cung cấp là không đứng tên
QSDĐ, nhất là trong trường hợp
Chi cục THADS không cung cấp
được số thửa, tờ bản đồ của
QSDĐ chỉ cung cấp số Chứng
minh nhân dân của người phải thi
hành; Một số trường hợp Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai cung cấp chưa đầy đủ thông
tin theo đúng yêu cầu của cơ quan
Thi hành án.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả
công tác phối hợp liên ngành
trong công THADS. Cục
THADS tỉnh, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã thống nhất một số
nội dung. 

Đối với Cục THADS tỉnh:
Tiếp tục quán triệt đến toàn thể
cán bộ, công chức làm công tác

THADS trên địa bàn về chủ
trương của Đảng, Nhà nước về
lĩnh vực đất đai; triển khai thực
hiện có hiệu quả Quy chế phối
hợp và Thông báo liên ngành,
xem đây là một trong những giải
pháp quan trọng để thực hiện thi
hành án đạt hiệu quả; Chỉ đạo các
cơ quan THADS trên địa bàn,
chấp hành viên tăng cường công
tác phối hợp và chủ động phối
hợp thường xuyên với các cơ
quan quản lý đất đai khi tiến hành
xác minh, xác định thực tế tính
pháp lý, vị trí, diện tích, giá trị tài
sản tại thời điểm thi hành án, để
kịp thời giải quyết các vướng mắc
phát sinh nếu có.

Đối với từng vấn đề còn khó
khăn, vướng mắc liên quan đến
lĩnh vực đất đai, Cục THADS chủ
động phối hợp với cơ quan Tài
nguyên và Môi trường trao đổi,
thống nhất nội dung, giải pháp xử
lý vướng mắc; từ đó mỗi ngành
sẽ có chỉ đạo tổ chức thực hiện
theo hệ thống ngành; kịp thời
chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc phát sinh để tập trung
chỉ đạo thi hành có hiệu quả hơn
trong thời gian tới.

Đối với Sở Tài nguyên
và Môi trường: Chỉ đạo các cơ
quan quản lý đất đai trực thuộc
trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc

phối hợp với cơ quan THADS 2
cấp đối với toàn bộ các nội dung
do pháp luật THADS và đất đai
quy định và các điều khoản thống
nhất trong Quy chế phối hợp liên
ngành số 110/QCPH/CTHADS-
STNMT và Thông báo liên ngành
số:1541/TB-CTHADS&STNMT
ngày 23/10/2018: Cung cấp
thông tin lên quan QSDĐ của
người phải thi hành án người có
nghĩa vụ thi hành án trong thời
hạn 3 ngày làm việc, trường hợp
hồ sơ đăng ký QSDĐ lưu trữ
nhiều năm thời hạn không quá 7
ngày làm việc.

Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai các huyện,
thành phố kịp thời cung cấp họa
đồ đất sau khi phối hợp đo đạc
kê biên là 15 ngày kể từ ngày kê
biên, trong trường hợp chủ sử
dụng đất liền kề không ký giáp
ranh thì thời gian cộng thêm
không quá 15 ngày. Cơ quan
quản lý đất đai các cấp cần hệ
thống hóa hồ sơ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất kịp thời
cung cấp các thông tin liên quan
đến nguồn gốc đất có liên quan
của người có nghĩa vụ phải thi
hành án khi cơ quan THADS có
đề nghị phối hợp cung cấp
thông tin.

PHẠM TẤN KHÁNH 

THADS BẾN TRE:

Tăng cường phối hợp với các cơ quan
quản lý đất đai

CẦN THƠ:

Kiên quyết chấm dứt tình trạng 
chấp hành viên kéo dài việc thi hành bản án

lMột vụ cưỡng chế THADS ở Cần Thơ. (Ảnh minh họa)
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Nâng cao hiệu quả công tác
ATVSLĐ

Năm 2021, mặc dù gặp
nhiều khó khăn, nhất là ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19,
công tác an toàn, vệ sinh lao
động (ATVSLĐ), phòng, chống
bệnh nghề nghiệp trong toàn
quân tiếp tục được duy trì, tổ
chức hoạt động đạt kết quả tốt.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
chỉ huy, nhận thức, ý thức của
người lao động về công tác này
đã được nâng lên rõ rệt.

Các đơn vị lao động sản xuất
tiếp tục cập nhật, quán triệt
những quy định mới về công tác
ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác
huấn luyện, chủ động triển khai
nhiều biện pháp can thiệp, đầu
tư công nghệ mới, cải tạo nhà
xưởng, nâng cao hiệu quả công
tác ATVSLĐ.

Do thực hiện đồng bộ nhiều
biện pháp nên năm 2021, tình
hình tai nạn lao động trong toàn
quân giảm cả về số vụ, số người
bị nạn so với năm 2020. Cụ thể,
số vụ tai nạn giảm 16,4%; số
người bị nạn giảm 26,39%; số
người tử vong giảm 22,2%; số
người bị thương giảm 28,9%.

Trong năm 2021, số đơn vị
được quan trắc môi trường

trong toàn quân tăng 1,17 lần,
số mẫu được đo đạc tăng 2,42
lần so với năm 2020. Chất
lượng môi trường lao động
được cải thiện, ô nhiễm tiếng ồn
và hóa chất độc hại được giảm
đáng kể; sức khỏe người lao
động được chăm sóc ngày càng
tốt hơn so với trước.

Trong công tác khám, giám
định bệnh nghề nghiệp và tai
nạn lao động, năm 2021, Hội
đồng giám định y khoa bệnh
nghề nghiệp Bộ Quốc phòng đã
tổ chức hội chẩn 415 hồ sơ, xác
định 101 người bị bệnh thuộc 8
đơn vị. Đồng thời, đã tổ chức
giám định tổ chức giải quyết
chế độ cho 163 người mắc bệnh
nghề nghiệp thuộc 29 đơn vị.
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc
phòng đã thẩm định, giải quyết
đúng quy trình, thủ tục, nguyên
tắc và đầy đủ chế độ cho người
lao động mắc bệnh nghề nghiệp,
tai nạn lao động.

Bộ Quốc phòng đã kiện
toàn, ban hành Quy chế hoạt
động của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc
phòng và Chương trình hoạt
động về công tác ATVSLĐ,
phòng chống bệnh nghề nghiệp
trong Bộ Quốc phòng giai đoạn
2021-2025.

Gắn trách nhiệm của lãnh
đạo, chỉ huy khi để xảy ra
mất an toàn trong lao động

Ngày 16/2/2022, Chính phủ
ban hành Nghị quyết về
ATVSLĐ Chương trình quốc gia
về giai đoạn 2021 - 2025. Mục
tiêu của Chương trình nhằm
chăm lo cải thiện điều kiện làm
việc; phòng ngừa tai nạn lao động
và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc
sức khỏe người lao động; bảo
đảm an toàn tính mạng cho người
lao động, tài sản của Nhà nước,
tài sản của doanh nghiệp, của tổ
chức, góp phần vào sự phát triển
bền vững của quốc gia. 

Với chủ đề “Tăng cường các
biện pháp, giảm thiểu rủi ro về
ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao
động tại nơi làm việc, thích ứng
an toàn, linh hoạt và kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19”, năm
2022, toàn quân tăng cường công
tác kiểm tra, tự kiểm tra
ATVSLĐ; thực hiện nghiêm các
quy định, quy phạm về kỹ thuật
an toàn, bảo hộ lao động, phòng
chống cháy nổ; khắc phục hiệu
quả những hạn chế, loại bỏ kịp
thời nguy cơ gây mất an toàn lao
động. Bên cạnh đó, tăng cường
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật để giảm thiểu

tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp...

Ngoài ra, các đơn vị xây dựng
đồng bộ các kế hoạch phòng,
chống cháy nổ, bảo vệ đơn vị. Có
giải pháp, biện pháp trong đầu tư
chiều sâu công nghệ, cải thiện
điều kiện lao động như công nghệ
bảo quản, sửa chữa, sản xuất, bảo
đảm thông gió, chiếu sáng, giảm
ồn và nồng độ khí, hơi, bụi độc,
xử lý chất thải theo đúng tiêu
chuẩn; lắp đặt những thiết bị mới,
công nghệ tiên tiến, tăng cường tự
động hóa ở những khâu, những
công việc có thể để hạn chế tiếp
xúc trực tiếp môi trường độc hại,
nguy hiểm.

Để thực hiện tốt công tác
ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ,
bảo vệ và phát triển nguồn nhân
lực, góp phần củng cố quốc
phòng, an ninh, Thiếu tướng
Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ
nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng
cục Kỹ thuật đề nghị các cơ quan
đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ,
chiến sĩ toàn quân tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện Luật Phòng cháy,
chữa cháy; Luật Lao động; Luật
ATVSLĐ; các chỉ thị, nghị quyết
của Quân ủy Trung ương, Bộ
Quốc phòng về việc đẩy mạnh
công tác ATVSLĐ trong quân đội

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế.

Cùng đó là tập trung huấn
luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên
môn kỹ thuật, về ATVSLĐ và kỹ
năng làm việc; đặc biệt chú ý việc
huấn luyện thực hành cho người
lao động. Trong quá trình huấn
luyện phải tổ chức kiểm tra giám
sát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật
của vũ khí trang bị, trạng thái sức
khỏe, tâm lý, thao tác của người
lao động để kịp thời có các biện
pháp bảo đảm an toàn. Quá trình
thu gom bảo đảm an toàn trường
bắn, xử lý đạn bắn đến mục tiêu
không nổ, đạn kẹt nòng... phải
tuyệt đối tuân thủ quy định, quy
tắc an toàn.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh,
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng
Ban Chỉ đạo ATVSLĐ và phòng,
chống bệnh nghề nghiệp Bộ
Quốc phòng yêu cầu Ban Chỉ đạo
Bộ Quốc phòng phối hợp chặt
chẽ với cơ quan chức năng, tham
mưu, đề xuất ban hành các hướng
dẫn, quy định về công tác
ATVSLĐ, phòng, chống bệnh
nghề nghiệp phù hợp quy định
của pháp luật và đặc thù của môi
trường quân sự.

Các đơn vị tiếp tục đề xuất,
báo cáo Bộ Quốc phòng kiện toàn
cơ quan, cán bộ chuyên trách, bán
chuyên trách làm công tác
ATVSLĐ bảo đảm đồng bộ,
thống nhất và thành hệ thống
ngành dọc từ cơ quan cấp chiến
lược đến các đơn vị cơ sở. Đồng
thời, triển khai, phổ biến văn bản
quy phạm pháp luật về công tác
ATVSLĐ và phòng, chống bệnh
nghề nghiệp cho mọi cán bộ,
chiến sĩ, người lao động.

Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ
Quốc phòng đề nghị các đơn vị
trong quá trình triển khai thực
hiện nhiệm vụ phải tổ chức chỉ
huy chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, tuân
thủ đúng quy trình, quy định;
gắn trách nhiệm của lãnh đạo,
chỉ huy khi để xảy ra mất an toàn
trong lao động tại đơn vị mình
phụ trách. Đồng thời, thường
xuyên áp dụng các giải pháp
phòng, chống tác động của các
yếu tố có hại gây bệnh tật, làm
suy giảm sức khỏe của người lao
động; tổ chức đánh giá quản lý
rủi ro tại nơi làm việc nghiêm
túc, chặt chẽ. LAM HẠNH

Trước thực trạng giá xăng, dầu
liên tục biến động tăng,

nguồn cung của một số loại xăng,
dầu đặc chủng khó khăn, từ đầu
năm 2022 đến nay, Cục Xăng
dầu, Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo
các đơn vị toàn quân và kho xăng,
dầu chiến lược duy trì nghiêm dự
trữ xăng, dầu, phương tiện kỹ
thuật - vật tư xăng, dầu sẵn sàng
chiến đấu (SSCĐ), dự trữ quốc
gia cho quốc phòng. 

Nói về những giải pháp để
bảo đảm đủ và kịp thời xăng dầu
cho các nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn
Văn Lực, Cục trưởng Cục Xăng
dầu cho biết, Cục Xăng dầu và
ngành xăng dầu quân đội đã tích
cực, chủ động triển khai đồng bộ

các giải pháp để bảo đảm đủ, kịp
thời xăng dầu cho toàn quân thực
hiện nhiệm vụ cả thường xuyên,
đột xuất. 

Cục đã chỉ đạo các đơn vị toàn
quân và kho xăng dầu chiến lược
duy trì nghiêm dự trữ xăng dầu,
phương tiện kỹ thuật - vật tư xăng
dầu SSCĐ, dự trữ quốc gia cho
quốc phòng đủ về số lượng, đồng
bộ về cơ cấu, tốt về chất lượng,
phù hợp với từng loại hình đơn vị,
khu vực, vùng miền; nắm chắc
biến động giá xăng dầu thế giới
và trong nước, chỉ đạo ngành
triển khai tạo nguồn xăng dầu tại
thời điểm giá cả hợp lý. Đồng
thời, Cục tích cực khai thác, mua
sắm nguồn hàng trong nước để

nâng cao tính chủ động và tiết
kiệm ngân sách quốc phòng; chủ
động nhập khẩu xăng dầu,
phương tiện kỹ thuật - vật tư xăng
dầu trong nước chưa sản xuất
được; thường xuyên theo dõi,
nắm chắc tình hình mọi mặt,
chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ lực

lượng, phương tiện kỹ thuật - vật
tư xăng dầu, sẵn sàng cơ động
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ
chủ quyền biển, đảo, biên giới.

Đặc biệt, Cục Xăng dầu đã chỉ
đạo toàn ngành bảo đảm đủ, kịp
thời xăng dầu cho nhiệm vụ huấn
luyện, SSCĐ, phòng, chống dịch

COVID-19, tuyển quân và các
nhiệm vụ đột xuất, tăng thêm
khác... Ngoài ra, Cục còn chỉ đạo
các đơn vị quản lý chặt chẽ, sử
dụng hiệu quả ngân sách đầu tư
cho bảo quản, sửa chữa, nâng cấp
công trình xăng dầu; duy trì tốt
khả năng bảo đảm, chứa trữ, bảo
quản xăng dầu...

Thời gian tới, Cục tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
chức năng, dự báo, nắm chắc tình
hình, kịp thời tham mưu, đề xuất
chủ trương, phương thức tạo
nguồn mua sắm xăng, dầu phù
hợp; kết hợp giữa duy trì đối tác,
nguồn hàng truyền thống với tìm
kiếm đối tác, nguồn hàng mới
thay thế và đặt hàng sản xuất
trong nước để bảo đảm đủ, kịp
thời xăng, dầu trong mọi tình
huống. NHẬT TUẤN

Bảo đảm kịp thời xăng dầu cho các 
nhiệm vụ quốc phòng

lCông ty Xăng dầu Quân đội khu vực 1 luôn cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm

chất lượng xăng dầu phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đời sống dân sinh.

Quân đội hưởng ứng Tháng hành động 
về an toàn vệ sinh lao động 

lBinh chủng Đặc công trưng bày các sản phẩm ATVSLĐ của đơn vị. 

Hưởng ứng Tháng hành
động về an toàn, vệ sinh
lao động năm 2022, các
đơn vị trong toàn quân
đẩy mạnh tuyên truyền,
giáo dục nâng cao nhận
thức, ý thức trách nhiệm
của cán bộ, chiến sĩ và
người lao động làm tốt
công tác an toàn, vệ sinh
lao động, nhằm cải thiện
điều kiện làm việc, bảo
vệ môi trường, sức khỏe,
tính mạng người lao động
cũng như bảo vệ tài sản
của Nhà nước, quân đội
và nhân dân. 
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Hồi ức về một thời gian khó
Đứng trên đỉnh đèo Pha Đin,

phóng tầm mắt hướng về phía
Điện Biên, du khách thấy ngay
một con đường giao thông huyết
mạch trải nhựa láng mịn bám
sườn núi. Nếu ngược dòng lịch sử
năm 1954, nơi đây đóng vai trò
hết sức trọng yếu, là vị trí độc đạo
trên con đường huyết mạch vận
chuyển lương thực, vũ khí từ Hòa
Bình, Yên Bái qua Sơn La lên
Điện Biên.

Đặc biệt, đèo Pha Đin nằm
giữa 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên,
nơi cửa ngõ của Chiến dịch Điện
Biên phủ nên quân Pháp luôn tìm
cách để cắt đứt việc tiếp lương, tải
đạn của quân và dân ta ra mặt
trận. Chúng điên cuồng thả hàng
trăm quả bom phá, bom nổ chậm,
bom bi... xuống đèo. Nơi này
được ví như “túi bom” bởi có
ngày, địch ném xuống đây hơn
100 quả bom các loại... 

Mỗi dịp tháng 5, hình ảnh của
những ngày bom đạn chiến tranh
lại ùa về trong ký ức của ông Lầu
Sái Hừ, bản Hua Sa B (xã Tỏa
Tình, huyện Tuần Giáo, Điện
Biên). Một mình “lọ mọ” lên đỉnh
đèo Pha Đin, như là cách để ông
Hừ “khỏa lấp” nỗi nhớ về những
ngày xưa cũ.

Hướng mắt về thung lũng
phía xa, ông Hừ như cố gắng sắp
xếp lại những dữ liệu “lộn xộn”
trong ký ức còn sót của tuổi 92.
Ông bảo: “Tôi già rồi, một số thứ
chẳng còn nhớ nguyên vẹn,
nhưng có những điều thì đến chết
cũng không quên”. Đèo Pha Đin
ngày ấy gần như không một bóng
cây vì sức tàn phá của bom đạn.

Thực dân Pháp ngày đêm bắn
phá, nhất là ở các đoạn cua nhằm
cắt đứt và cản trở ô tô của quân
đội ta. Rồi cứ mỗi tối, dân quân,
bộ đội ta lại cùng nhau sửa đường
cho thông suốt.

“Cuộc sống người dân bởi vậy
nên khó khăn trăm bề. Nhà nào
cũng nghèo, cũng đói. Nhưng hễ
làm ra hạt gạo, chăm được con
gà, luống rau là lại dành ra một ít
gánh lên cho bộ đội. Khổ cực thế
mà chẳng ai rời bỏ quê hương”,
ông Hừ tâm sự.

Những ngày Pha Đin bị
đánh phá ác liệt nhất, ông Vàng
Giống Khứ, bản Lồng (xã Tỏa
Tình, Tuần Giáo) vẫn còn
thanh niên. Với sức khỏe của
tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, ông
Khứ cũng nhiều lần trực tiếp
tham gia đào đất, sửa đường
cho bộ đội. Ngày ấy trai tráng
trong bản có sức khỏe ai cũng
hăng hái tham gia giúp bộ đội.
Chẳng cần ai bảo đâu, cứ nhìn
nhau mà đi thôi. Một người có
khi 2 vai vác 2 tảng đá. Đói,

khổ nhưng không hiểu sao lại
khỏe thế.

Giờ đây, khi đã bước sang
những năm cuối của tuổi 80, ông
Khứ vẫn ngày ngày lên nương để
giữ cho mình sức khỏe ổn định.
Ông sống quây quần bên con
cháu và “bám trụ” nơi đỉnh đèo.
Hễ có dịp, nhất là những ngày
tháng 5 lịch sử, ông lại đưa bọn
nhỏ lên tấm bia di tích nằm giữa
ranh giới 2 ngã rẽ, như là cách để
nhắn nhủ thế hệ sau không được
quên lịch sử.

“Tấm bia khắc dòng chữ: Đây
là nơi hứng chịu nhiều nhất
những trận oanh tạc bằng máy
bay của thực dân Pháp nhằm

ngăn chặn đường tiếp vận vũ khí,
đạn dược, lương thực, thực phẩm
của ta phục vụ chiến dịch Điện
Biên Phủ. Tôi cho bọn trẻ học
thuộc lòng, để chúng nhắc lại cho
bạn bè, thậm chí con cháu về
sau”, ông Khứ bộc bạch.
Pha Đin hôm nay

68 năm đi qua, con đèo huyền
thoại được mệnh danh là “tứ đại
đỉnh đèo của Việt Nam” đã xóa đi
những tàn tích cũ của chiến tranh,
cũng không còn hiểm trở như
trước. Đặc biệt là vài năm trở lại

đây, con đèo như được khoác lên
mình tấm áo mới.

Tuyến đường 6 cũ đi qua xã
Tỏa Tình dẫu vẫn còn một số
khúc cua gấp, song đều trải thảm
nhựa, phục vụ đi lại thuận tiện
cho người dân giao thương, phát
triển kinh tế. Con đường mới
được hạ COS xuống thấp hơn,
mở rộng hơn để cho các loại xe
siêu trường, siêu trọng có thể đi
lại an toàn.

Ông Lầu A Dùa, Chủ tịch
UBND xã Tỏa Tình chia sẻ, nhờ
phát huy được những lợi thế của
tuyến giao thông trọng điểm này
mà diện mạo nông thôn mới, đời
sống kinh tế của địa phương đã có
nhiều đổi thay, khởi sắc hơn. Giao
thông thuận lợi, nông sản có được
hàng trăm héc ta cà phê, táo mèo,
dưa mèo… của người dân đã
không còn phải lo khâu vận
chuyển tiêu thụ. Các phương tiện
vận chuyển lớn có thể tập kết
ngay tại thôn, bản để thu gom
nông sản vận chuyển đi các tỉnh
miền xuôi tiêu thụ.

Cũng theo ông Dùa, những
năm qua người dân Tỏa Tình rất
tích cực chuyển đổi cơ cấu cây
trồng vật nuôi có giá trị để thực
hiện xóa đói giảm nghèo. Đặc
biệt là bà con đồng tình phát triển
kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ
các di tích lịch sử. Vài năm trở lại
đây, số hộ nghèo trong xã giảm
bình quân từ 1 – 2%/năm. Thu
nhập bình quân đầu người hiện
đạt khoảng 10 triệu đồng/năm.
Với khí hậu thời tiết ôn hòa và
việc dễ dàng trong tiếp cận thông
tin nên nhiều người dân địa
phương đã khai thác, phát triển
các mô hình du lịch gắn với di
tích đèo Pha Đin. Cấp ủy chính
quyền địa phương cũng khuyến
khích, tạo điều kiện để bà con đầu

tư, phát triển dịch vụ du lịch theo
hướng này.

“Mừng nhất là bọn trẻ không
chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn được
đến trường đúng độ tuổi. Trong
bản bây giờ còn có cử nhân đại
học, cao đẳng các ngành, nghề -
điều mà chỉ vài năm trước thôi
không ai nghĩ tới”, ông Lầu A
Dùa nói.

Còn theo ông Vàng Giống
Khứ, có nhiều thay đổi về chất
lượng cuộc sống chưa được
thống kê cụ thể, song từng người
dân đều cảm nhận rõ. Do các
điều kiện hạ tầng phục vụ đời
sống, như: điện, đường, trường,
trạm, hệ thống thông tin, dịch
vụ… đã vươn tới tận các bản xa
xôi. Ngoài việc dựng nhà kiên cố
thì các hộ đều đã có thóc, gạo
tích trữ và nhiều phương tiện
phục vụ cuộc sống như xe máy,
ti vi, điện thoại… 

Ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ
tịch UBND huyện Tuần Giáo,
tỉnh Điện Biên cho biết: “Đối
với Tuần Giáo, tuyến đường đèo
Pha Đin có ý nghĩa rất quan
trọng, vừa là di tích lịch sử, vừa
là con đường giao thương rất
phù hợp để phát triển du lịch
sinh thái, phát triển rừng. Đảng
bộ huyện cũng đã có Nghị quyết
về phát triển kinh tế cũng như du
lịch ở khu vực đèo Pha Đin.
Hiện nay huyện đang chú trọng
thu hút các nhà đầu tư đến
nghiên cứu, khảo sát với quy mô
khoảng 21ha làm du lịch trên
khu vực đỉnh đèo”.

Phát huy truyền thống cách
mạng, nhân dân các dân tộc sinh
sống bên đèo Pha Đin đang
chung sức, đoàn kết, đồng lòng,
thi đua phát triển kinh tế xây dựng
bản làng giàu đẹp, ấm no.

QUỐC ĐỊNH

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, khi khắp mọi miền
Tổ quốc đang hướng về ngày Kỷ niệm 68 năm Chiến
thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022),
chúng tôi có dịp trở lại đèo Pha Đin huyền thoại - nơi
ghi dấu lịch sử của chiến thắng “Lừng lẫy năm châu,
chấn động địa cầu”. Vùng đất một thời gian khó, nay
đang từng ngày “thay da, đổi thịt”, cuộc sống của
đồng bào đang ngày một ấm no…

lĐèo Pha Đin hôm nay.

lNgười dân địa phương tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no.

HẢI PHÒNG:
Nhiều hoạt động chào mừng
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng
2022, trong những ngày này, tại TP Hải Phòng đang

diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc…
Từ ngày 7/5 đến 15/5, tại khuôn viên Nhà triển lãm

TP, Hải Phòng tổ chức chương trình “Không gian văn
hóa và nghệ thuật Hải Phòng”, bao gồm: biểu diễn
nghệ thuật múa rối nước, biểu diễn cho múa rối cạn
và biểu diễn  nghệ thuật hát xẩm, ca trù, nhạc cụ dân
tộc...; không gian nghệ thuật sắp đặt và chế tác con rối.

Đến với “Không gian văn hóa nghệ thuật Hải
Phòng” người dân và du khách không chỉ được xem biểu
diễn múa rối nước, tìm hiểu về nghệ thuật múa rối  mà
còn được tham gia vào quá trình, các công đoạn tạo ra
một nhân vật rối nước.

Vào 20h các ngày 8/5, 15/5, 21/5 và 28/5,  Trung
tâm Văn hóa TP Hải Phòng tổ chức Festival âm nhạc
đường phố tại nhiều địa điểm quanh dải trung tâm TP.
Sự kiện quy tụ các ban nhạc đến từ Thủ đô Hà Nội,

Quảng Ninh và ca sĩ, vũ đoàn, câu lạc bộ nghệ thuật
dân gian của TP Hải Phòng. 

Đây là dịp để các ban nhạc, vũ đoàn, các câu lạc bộ
âm nhạc có dịp giao lưu gặp gỡ, hưởng ứng hoạt động
văn hóa nghệ thuật của TP Cảng, tham gia trực tiếp vào
chuỗi sự kiện chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải
Phòng 2022.  Đồng thời, góp phần nâng cao đời sống văn
hóa, tinh thần trong nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn
khởi, thúc đẩy lao động sản xuất, tích cực xây dựng đời
sống kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
kinh tế - văn hóa - xã hội của TP năm 2022.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2022 sẽ có hơn 70
hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch tiêu biểu. Trong đó,
trọng tâm của Lễ hội là Chương trình nghệ thuật là đêm
hội “Hải Phòng - điểm đến thành công” tổ chức vào 20h
ngày 13/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố (có bắn
pháo hoa tầm thấp). Dịp này, TP Hải Phòng cũng tổ chức
khởi công, khánh thành hơn 20 công trình, dự án lớn góp
phần làm thay đổi bộ mặt TP. THÙY LINH

lChương trình “Không gian văn hóa và nghệ thuật Hải Phòng” 

thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

DẤU ẤN THÁNG 5 - CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
(7/5/1954 - 7/5/2022):
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ 
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà

Nội.
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức, địa chỉ: Số 2 đường Đại Nghĩa, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức,

thành phố Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 
Tài sản đấu giá: Quyền cho thuê đất công ích do UBND xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản

tại các xã Hùng Tiến, Vạn Kim, Đốc Tín huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
Tài sản 1: 06 khu đất công ích tại UBND xã  Hùng Tiến, tổng diện tích là 117.945,0m2.
Tài sản 2: 04 khu đất công ích tại UBND xã Vạn Kim, tổng diện tích là 53.999m2.
Tài sản 3: 01 khu đất công ích tại UBND xã Đốc Tín, tổng diện tích là 3.538,0m2.
Giá khởi điểm áp dụng chung cho tất cả các khu đất: 540đ/m2/năm (Năm trăm bốn mươi đồng trên một mét vuông một năm).
Thời gian thuê áp dụng chung cho tất cả các khu đất: 05 năm.
(Thông tin chi tiết về diện tích, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ của các khu đất được nêu tại Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm dịch vụ

đấu giá tài sản ban hành).
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 Trung tâm phát

triển quỹ đất huyện Mỹ Đức từ ngày 09/5/2022 đến 17h00’ ngày 27/5/2022. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không bán và tiếp nhận các hồ
sơ sau 17h00’ ngày 27/5/2022.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/5/2022 đến 17h00’ ngày 27/5/2022. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước
trước kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được phục vụ.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Khu đất đấu giá ở xã nào thì chỉ có hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã đó được tham gia đấu
giá, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự, 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.

7. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 08h30’ ngày 30/5/2022 tại hội trường UBND xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức.
8.  Liên hệ: 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: ĐT: (84-24).3355.3359/ 0979.038.213 (bà Vũ Thị Hạnh - Nhân viên)
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức: ĐT: 0915.436.669 (bà Nguyễn Thị Phượng - Chuyên viên). (Thời gian làm việc trong giờ hành

chính)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 06 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI BÌNH
Địa chỉ: 80B đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: 
* Tài sản 01: 01 tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp và các ngư lưới cụ đi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số TB-030/16 do Chi cục

thủy sản - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cấp ngày 27/12/2016. 
* Tài sản 02: 01 tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp và các ngư lưới cụ đi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số TB-013/16 do Chi cục

thủy sản - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cấp ngày 01/08/2016. 
( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 

* Giá khởi điểm: 
- Tài sản 01: 2.904.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm linh tư triệu đồng chẵn).
- Tài sản 02: 2.687.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn).
* Tiền đặt trước: 
- Tài sản 01: 290.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn).
- Tài sản 02: 268.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 20/05/2022 (trong giờ hành chính)

tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà
Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:  Từ ngày 18/05/2022 đến ngày
20/05/2022 (trong giờ hành chính) tại:

- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi để tài sản: Cảng Hải đội 2 - Biên phòng Thái Bình, tổ dân phố số 1, thị trấn Diêm
Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/05/2022 đến ngày 20/05/2022 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 23/05/2022 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh

Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Mr Thắng ĐT: 0915551423          

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

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 112/2019/DSST ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Và Quyết định thi hành án số 574/QĐ-

CCTHADS ngày 02 tháng 01 năm 2020; Quyết định thi hành án số 572/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Bản án số 114/2019/DSST ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Và Quyết định thi hành án số 596/QĐ-
CCTHADS ngày 02 tháng 01 năm 2020; Quyết định thi hành án số 606/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Bản án số 105/2019/DSST ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Và Quyết định thi hành án số 614/QĐ-
CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2020; Quyết định thi hành án số 637/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Bản án số 116/2019/DSST ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Và Quyết định thi hành án số 615/QĐ-
CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2020; Quyết định thi hành án số 616/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Bản án số 125/2019/DSST ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Và Quyết định thi hành án số 618/QĐ-
CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2020; Quyết định thi hành án số 619/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Bản án số 111/2019/DSST ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Và Quyết định thi hành án số 621/QĐ-
CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2020; Quyết định thi hành án số 622/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Bản án số 113/2019/DSST ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Và Quyết định thi hành án số 1084/QĐ-
CCTHADS ngày 28 tháng 5 năm 2020; Quyết định thi hành án số 1085/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Bản án số 40/2021/DSST ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Quyết định thi hành án số 328/QĐ-CC-
THADS ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Bản án số 41/2021/DSST ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Quyết định thi hành án số 329/QĐ-CC-
THADS ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 09/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
Căn cứ kết quả thẩm định giá số: 22126/CT-TĐG ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo cho:
Người được thi hành án: gồm các ông (bà):

1/ Võ Bé Chị – sinh năm 1984. Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
2/ Chu Thị Hòa – sinh năm 1962; Lê Minh Quân – sinh năm 1959. Cùng địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
3/ Đặng Thị Thu Thúy – sinh năm 1980.  Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
4/ Huỳnh Thị Thu Vân – sinh năm 1963. Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
5/ Võ Thị Kim Trúc - sinh năm 1984. Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
6/ Võ Hồng Muội – sinh năm 1966. Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
7/ Nguyễn Thị Truyền - sinh năm 1939. Địa chỉ: 379, ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Người phải thi hành án: ông Bùi Phước Dũng – sinh năm 1972 và bà Bùi Thị Xa – sinh năm 1973; cùng địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp,

huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
Kết quả thẩm định giá các tài sản sau:
- Quyền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số: 1128 tờ bản đồ số 12 , diện tích 133,6m2, loại đất ONT (diện tích chỉ giới đường đỏ 19,9m2); thửa đất
số: 1129 tờ bản đồ số 12, diện tích trên giấy là 46m2, loại đất BHK (diện tích đo đạc thực tế là 44,1m2; diện tích chỉ giới đường đỏ 44,1m2); thửa
đất số: 1130 tờ bản đồ số 12, diện tích trên giấy là 46,5m2, loại đất BHK (diện tích đo đạc thực tế là 47,4m2). Vị trí các thửa đất tọa lạc tại ấp
Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo Mảnh trích đo địa chính số 19-2022 được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại
huyện Bến Lức cấp ngày 19/01/2022 có tổng giá trị là: 1.721.349.801 đồng (Một tỷ, bảy trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm bốn mươi chín nghìn,
tám trăm lẻ một đồng). 

- Tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất:
Căn nhà cấp 4, có kết cấu nhà: trệt, mái tôn, kết cấu nền gạch men, cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tôn; trần prima; mái

che: kết cấu khung kèo thép, mái lợp tôn thiếc; hàng rào: kết cấu cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, khung rào thép; cổng: trụ bê tông cốt
thép, móng bê tông cốt thép có xây gạch, cửa bằng thép hình toàn bộ. Có diện tích 155,54m2, xây dựng vào năm 2013 có tổng giá trị là
530.062.728 đồng (Năm trăm ba mươi triệu, không trăm sáu mươi hai nghìn, bảy trăm hai mươi tám đồng).

Tổng cộng giá trị tài sản là 2.251.412.529 đồng (Làm tròn: 2.251.413.000 đồng) (Hai tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm mười ba nghìn đồng).
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ Thông báo này, 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 người phải thi hành án, người được thi hành án biết./.

CHI CỤC THADS HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN 
ĐỂ THI HÀNH ÁN

Hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch đang thụ lý thi hành Bản án, Quyết định số: 169/2018/HSST ngày 21 tháng 05 năm
2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 15/QĐ-CCTHADS ngày 04/11/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về việc thi hành các khoản: 

- Buộc bà Trang Nhã Hiền, địa chỉ: 104C đường Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (chỗ ở: 392/20/18 đường Cao
Thắng, Phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) bồi thường cho bà Trần Thị Xuân Hoa, Địa chỉ: 9/2B đường 22, KP4, phường Hiệp Bình
Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh số tiền 7.310.000.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm mười triệu đồng) và lãi suất kể từ ngày có đơn yêu cầu thi
hành án 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch sẽ tiến hành kê biên tài sản bà Trang Nhã Hiền, địa chỉ chỗ ở: 392/20/18 đường Cao Thắng,
Phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai gồm các tài sản sau:

Diện tích đất 1.632 m2 và cây trồng trên đất thuộc thửa số 37 (thửa mới số 21) tờ bản đồ số 37 (Tờ mới số 80 ) xã Long Tân theo giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 662901 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 01/12/2006 cho bà Trang Nhã Hiền đứng tên chủ quyền
và tài sản trên đất.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này mà bà Trang Nhã Hiền và  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không liên hệ
với Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch để giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của mình, Thì Chi cục thi hành án sẽ tiến hành kê biên
tài sản nêu trên để đảm bảo thi hành án.

Thời gian thực hiện việc kê biên dự kiến: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 05 năm 2022.
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kê biên, Người phải thi hành án và người được thi hành án có quyền thỏa thuận về giá của tài sản đã

kê biên hoặc lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản đã kê biên.
Hết thời hạn nêu trên, Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch sẽ giải quyết theo quy định pháp luật .

CHI CỤC THADS HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Chi cục TTHADS huyện Gò Công Đông có các tài sản đấu giá, gồm:
44. Bà Đoàn Thị Lộc đứng tên tàu cá số đăng ký TG-93130-TS, hiệu MITSUBISHI, công suất 520. Giá khởi điểm

286.260.695 đồng, tiền đặt trước 57 triệu đồng; đăng ký đến 16 giờ 30, ngày 17/5/2022, đấu giá từ 08 giờ 30, ngày
20/5/2022.

45. Ông Võ Văn Hùng đứng tên 02 tàu cá số đăng ký TG-94618-TS, hiệu CUMMINS, số máy 11503237 (số mờ),
công suất 500. Giá khởi điểm 165.337.200 đồng, tiền đặt trước 32 triệu đồng và tàu TG-93917-TS, hiệu HINO F20C,
số máy A 12401, công suất 380. Giá khởi điểm 180.099.450 đồng, tiền đặt trước 37 triệu đồng; đăng ký đến 16 giờ,
ngày 17/5/2022, đấu giá từ 08 giờ 30, ngày 20/5/2022.

46. Ông Trần Thanh Phong đứng tên 02 tàu cá số đăng ký TG-93494-TS,  hiệu CUMMINS, công suất 410. Giá
khởi điểm 229.352.929 đồng, tiền đặt trước 45 triệu đồng và tàu cá số đăng ký TG-92332-TS, hiệu CUMMINS, công
suất 450. Giá khởi điểm 229.352.929 đồng, tiền đặt trước 45 triệu đồng; đăng ký đến 16 giờ 30, ngày 17/5/2022,
đấu giá từ 08 giờ 30, ngày 20/5/2022.

47. Ông Huỳnh Văn Lực đứng tên tàu cá số đăng ký TG-91114-TS, hiệu HINOF21C, công suất 400. Giá khởi
điểm 162.620.946 đồng, tiền đặt trước 32 triệu đồng; đăng ký đến 16 giờ 30, ngày 17/5/2022, đấu giá từ 08 giờ 30,
ngày 20/5/2022.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYỄN QUẾ 

THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU
Căn cứ Bản án số 77/2021/HS-PT ngày 01/03/2021, 25/2021/HS-PT ngày 14/01/2021, 104/2022/HS-PT ngày 22/3/2022,

18/2022/HSST ngày 21/01/2022, 97/2021/HSST ngày 15/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 762/QĐ- CCTHADS ngày 12/04/2022, 745/ QĐ- CCTHADS 04/04/2022, 791/QĐ- CCTHADS ngày

18/04/2022, 614/QĐ-CCTHADS ngày 14/3/2022, 408/QĐ- CCTHADS ngày 04/01/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận
Tân Phú.

Các khoản phải thi hành án:
I/. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian ba tháng tìm chủ sở hữu hợp pháp:
1/.  Xe gắn máy dạng Wave màu xanh biển số 68T4- 3346, có số khung, số máy nguyên thủy không xác định
II/. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian sáu tháng tìm chủ sở hữu hợp pháp:
2/. Xe máy hiệu Honda Wave α màu xanh, biển số 53R7- 8188 số khung: RLHHC08022Y121552, số máy: HC08E- 0121477
3/. Xe gắn máy hiệu PSMOTO biển số: 51N4- 3470, số khung: M71209420, số máy: FMH209420
4/. Xe gắn máy dạng Honda Dream biển số: 50S1-7820, số khung: C100M- 0039632, số máy: C100ME-039632
5/. Xe gắn máy dạng Honda Wave biển số: 59Y1-04430, số khung RRKWCHOUMAXP43520, số máy: VTTJL1P52FMH- N043520
6/. Chiếc xe gán máy hiệu Yamaha Luvias, số loại LUVIAS FI, biển số 71C1-161.99, số khung: RLCL1SK10DY008299, số máy: 1SK1-008256.
7/. Xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha, loại Utimo, màu đen, biển số: 59S3-148.82, số khung RLCM23B308Y012884, số máy 23B3-012884.
Ai là chủ sở hữu hợp pháp những tài sản nêu trên xin liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú- Địa chỉ: 320/21 Độc Lập,

phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết.
Hết thời hạn 03, 06 tháng kể từ ngày đăng báo lần hai, nếu không có chủ sở hữu hợp pháp đến nhận thì các chiếc xe trên sẽ

được tịch thu sung quỹ Nhà nước theo nội dung bản án.

CHI CỤC THADS QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ diện tích 63.4m2, TĐ: 29, TBĐ: 60 (BĐĐC) và nhà ở có DTXD 55.3m2, DTSD: 100.5m2 tọa lạc tại 37/2

Đoàn Hồng Phước (số cũ: 42/37A Huỳnh Thiện Lộc), P. Hòa Thạnh, quận Tân Phú,TP.HCM. GKĐ: 4.316.000.000đ,
TĐT: 431.600.000đ.

Người có TS: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV)-số 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP.HN-
Đại diện ủy quyền:BIDV -CN TP.HCM-số 134 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1,TP.HCM.

Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00ngày

27/05/2022.
Địa điểm bán hồ sơ: CTY ĐGHD Bến Thành hoặc BIDV-CN TP.HCM.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành 
Thời hạn nộp tiền đặt trước(trong giờ hành chính): các ngày 25,26,27/05/2022; trừ trường hợp tổ chức đấu

giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và
tiền đặt trước cho CTY ĐGHD Bến Thành theo quy định.

Mở phiên đấu giá: Lúc 15h30 ngày 30/05/2022 tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM,
Liên hệ:028.66820690;097.300.9390.Website:daugiabenthanh.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

THÔNG BÁO
1.Tên tổ chức đấu giá, người có tài sản: 
- Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
Địa chỉ: số 101, tầng 1, nhà 129 F1-2, TT 435a, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Người có tài sản: Công an thành phố Nam Định
Địa chỉ: Số 139 Võ Nguyên Giáp - phường Thồng Nhất - TP Nam Định. 
2. Tên tài sản đấu giá:
+ Xe ôtô cũ đã qua sử dụng nhãn hiệu LEXUS, mầu sơn Trắng, Sản xuất năm 2015; số loại GX460, dung tích 460 cm3, số khung:

JTJJM7FX2A5016496, số máy: 1UR0184541;
3. Thời gian đăng ký xem tài sản, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 09/05/2022 đến 13/05/2022 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm:  Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: Số 101, tầng 1, nhà 129 F1-2, TT 435a, đường Giải Phóng, phường Phương

Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
- Thời gian xem: Từ 16/05/2022 đến  ngày 17/05/2022 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm xem: Tại nơi có tài sản. 

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ : Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 17/05/2022 (trong giờ hành chính ).
- Địa điểm:  Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: Số 101, tầng 1, nhà 129 F1-2, TT 435a, đường Giải Phóng, phường Phương

Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:
-  Giá khởi điểm:100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).
Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí và lệ phí trong việc vận chuyển, lưu giữ, phí đường bộ từ khi

xe dừng đăng kiểm, đăng ký.
- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.
- Tiền hồ sơ: 150.000/1bộ hồ sơ.
- Bước giá: 5.000.000 đồng.
6. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian: Ngày 17,18/05/2022 và 19/05/2022. Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản: 19037098686012.Tại : Ngân hàng Thương mại

cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hội sở của Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia.
* Điều kiện đăng ký đấu giá: - Tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu mua tài sản và không bị cấm theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá

tài sản.
7. Thời gian, địa điểm buổi đấu giá: 
Vào hồi 09h00 phút ngày 20/05/2022 tại Tầng 2, Số 125 Đường Đặng Xuân Bảng, Phường Cửa Nam, TP Nam Định, T. Nam Định. Chi nhánh

Nam Định. Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu

giá mua tài sản.
Số điện thoại: 024.36210105

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

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

lCơ quan đại diện:
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM. 
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài,  Ninh Kiều,  Cần Thơ 
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen,  Lê Chân, Hải Phòng. 
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ,  Pleiku, Gia Lai. 
ĐT: (0269) 365 8888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: Số nhà 06, lô B2, đường D3, phố Cao Lỗ - TP. Lào Cai, tỉnh
Lào Cai. ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com; 
Quảng Ninh: 701 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long * ĐT: 0912181122;
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

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

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

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

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 đấu giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Hồ Tây tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, 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 tính đến ngày 24/03/2022 là: 53.534.086.374
đồng, trong đó dư nợ gốc là  16.602.720.000 đồng, dư nợ lãi là 36.931.366.374 đồng). 

Thông tin bên vay nợ: Công ty Cổ phần Hồ Tây, địa chỉ: 75 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. Người đại diện theo pháp
luật: Ông Lê Văn Hùng. GCNĐKKD số 4103000342 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/03/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 6
ngày 11/07/2006.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm: (1) Căn nhà thuộc thửa đất BK 103 khu II, tờ bản đồ 24, tại số 329 đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang,
Q.1, Tp. HCM. Theo Giấy phép công nhận quyền sở hữu nhà ở số 950/GP-CS do Sở nhà đất cấp ngày 27/4/1994; (2) 02 QSDĐ tại thửa đất số 299
và thửa đất số 300, TBĐ số 10 tọa lạc tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, Tp.HCM; (3) QSDĐ thửa đất số 504, TBĐ số 01 tại P. Tăng Nhơn Phú A,
Quận 9, Tp.HCM theo GCNQSDĐ số R957936 do UBND Quận 9 cấp ngày 29/01/2002 (Ngày 27/06/2003, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định
thu hồi đất và thu hồi GCN QSDĐ số R957936; Ngày 18/10/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận QSDĐ số
R957936; UBND Quận 9 đã ban hành quyết định bồi thường, tái định cư đối với chủ tài sản).

Giá khởi điểm: 48.180.677.737 đồng, tiền đặt trước 4.818.067.773 đồng
Nơi lưu trữ hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tân Bình địa chỉ 271-273-275 Cộng Hoà, P. 13, Q.

Tân Bình, TP.HCM.
Người có tài sản:  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam , địa chỉ: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm,

TP. Hà Nội
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 10/05/2022 đến 11h00 ngày 21/05/2022. Cách thức đăng ký:

Đăng ký trực tiếp 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 20/05/2022 đến 16h00 ngày 24/05/2022.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10h00 ngày 25/05/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú

Nhuận, TP.HCM. ĐT 028.38453169.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: 10 máy móc, thiết bị phục vụ trạm trộn bê tông bao gồm: Xe trộn bê tông nhãn hiệu CNHTC biển số

51E-038.81; Xe trộn bê tông HYUNDAI biển số 51E-038.03; Xe trộn bê tông HYUNDAI biển số 51E-038.07; Xe xúc lật bánh
lốp hiệu LIUGONG ZL50CN; Máy phát điện WECHAI 200; Trạm trộn bê tông HZS90; Máy làm lạnh DAIKIN; Trạm cân xe 50
tấn; Nhà thép tiền chế; Máy bơm bê tông tĩnh. 

Nơi có tài sản: Ấp kênh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
Giá khởi điểm: 3.930.338.619 đồng, tiền đặt trước 393.033.862 đồng. 
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên, địa chỉ: số 100 Đường Duy

Tân, phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 09/05/2022 đến 16

giờ 00 phút ngày 13/05/2022.
Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp 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, bỏ phiếu trả giá: Từ 08 giờ 30 phút  ngày 11/05/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày
13/05/2022.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 16/05/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần
Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT 028.38453169.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU
Căn cứ Điều 228 Bộ luật Dân sự năm 2015;
Căn cứ Bản án số 1736/HSPT ngày 19/10/2005 của Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh;
Căn cứ các Bản án: số 30/2020/HS-ST ngày 10/3/2020; số 05/2021/HS-ST ngày 07/01/2021; số 129/2020/HS-ST ngày 15/9/2020; số

69/2020/HS-ST ngày 18/6/2020; số 40/2020/HS-ST ngày 24/3/2020; số 64/2021/HS-ST ngày 06/4/2021; số 88/2021/HS-ST ngày 11/5/2021 của
TAND huyện Bình Chánh; Căn cứ Bản án số 50/2020/HS-ST ngày 12/5/2020 và Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định số 68/2021/TB-TA ngày
30/12/2021 của TAND huyện Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 12/QĐ-CĐ.THA ngày 26/12/2005 của Trưởng THADS huyện Bình Chánh (nay là Chi cục trưởng Chi cục
THADS huyện Bình Chánh);

Căn cứ các Quyết định thi hành án: số 2299/QĐ-CCTHADS ngày 19/5/2020; số 1951/QĐ-CCTHADS ngày 10/5/2021; số 669/QĐ-CCTHADS
ngày 13/11/2020; số 356/QĐ-CCTHADS ngày 16/10/2020; số 2297/QĐ-CCTHADS ngày 19/5/2020; số 152/QĐ-CCTHADS ngày 19/10/2021; số
142/QĐ-CCTHADS ngày 19/10/2021; số 354/QĐ-CCTHADS ngày 16/10/2020 và Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số
123/QĐ-CCTHADS ngày 15/02/2022 của Chi cục THADS huyện Bình Chánh,

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh thông báo hiện đang tạm giữ các tài sản sau:
1/ Xe máy biển số 62.899C7
2/ Xe mô tô biển số 50D1-6501;
3/ Xe mô tô biển số 66K2-2971;
4/ Xe mô tô biển số 62K1-031.73, số máy: RNRHD152FMH-103388, số khung: RNRKCHAUMB-1103388;
5/ Xe mô tô biển số 61F9-0169;
6/ Xe mô tô biển số 63B9-846.57;
7/ Xe mô tô biển số 61D1-57936;
8/ Xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, số máy: LC150FMG-01192550, số khung: LWAXCGL32YA192550 và 01 biển số xe 59S2-372.13.
9/ Xe mô tô biển số 51H2-7078;
Đề nghị chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp các tài sản nêu trên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, địa chỉ: 36

– 38 Đường số 8, khu phố 5, khu tái định cư 2ha, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại tài sản. Trong thời hạn
01 năm kể từ ngày đăng báo, nếu chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản nêu trên không đến nhận, Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Bình Chánh sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước.   

CHI CỤC THADS HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP HCM

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 278/2020/QĐST-DS ngày 31/8/2020 của Tòa án nhân dân quận 8, TP. Hồ Chí Minh; Về

việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Bị
đơn: bà Trần Thị Nhung, ông Trần Văn Ái, ông Trần Đức Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thu Yến; Cùng địa chỉ: 446/29 Phạm Thế
Hiển, phường 4, quận 8, TP. HCM; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 70/QĐ-CCTHADS ngày 23/11/2020 của Chi
cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, TP. HCM.

Do chưa xác định được người thừa kế của ông Trần Văn Ái (đã chết ngày 12/8/2021), để đảm bảo quyền nghĩa vụ thi
hành án của người thừa kế hoặc người quản lý di sản đối với tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: 446/29 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh (thuộc thửa 17 tờ bản
đồ số 6) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN:
CH03319 do UBND quận 8 cấp ngày 26/6/2015 cho bà Trần Thị Nhung và ông Trần Văn Ái. Tài sản này dùng để đảm bảo
khoản vay theo Hợp đồng thế chấp số 6220-LCL-201800189/HĐTC ngày 03/4/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam và bên thế chấp là bà Trần Thị Nhung, ông Trần Văn Ái đã được xác nhận đăng ký thế chấp tại
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 8 ngày 04/4/2018.Trong thời gian 03 (ba) tháng, kể từ ngày được thông báo
hợp lệ để các đồng thừa kế hặc người quản lý di sản của ông Trần Văn Ái biết, đến liên hệ Chấp hành viên Chi cục Thi hành
án dân sự quận 8, thỏa thuận, thực hiện nghĩa vụ thi hành án của ông Trần Văn Ái để lại; hết thời hạn 03 (ba) tháng mà
không có người khai nhận di sản thừa kế hoặc thực hiện quyền khởi kiện phân chia di sản thừa kế đối với Quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: 446/29 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP. Hồ
Chí Minh thì Chi cục Thi hành án dân sự quận 8 sẽ xử lý tài sản thế chấp nêu trên để thi hành án thu hồi nợ cho Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS QUẬN 8, TP.HCM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, Số 1 (Tầng 1), đường số 3, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tài sản đấu giá: 
- QSDĐ có diện tích: 114,9 m2, HTSD: Riêng, MĐSD: Đất ở tại đô thị, THSD: Lâu dài và Nhà ở riêng lẻ có DTXD: 67,5 m2; DT sàn: 236 m2,

HTSH: Riêng, Cấp (hạng): 3, THSH: Lâu dài thuộc TĐ số: 517, TBĐ số: 43 tại số 109A đường Chương Dương, KP.2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (nay là
TP.Thủ Đức), TP.HCM theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số CG 915987, số vào sổ cấp GCN: CS 01759 do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày
03/03/2017. 

- QSDĐ có DT: 21,5 m2, HTSD: Riêng, MĐSD: Đất ở tại đô thị,THSD: Lâu dài và Nhà ở riêng lẻ, DTXD: 21,5 m2, DT sàn: 43 m2, HTSH: riêng,
Cấp (hạng): 3 thuộc TĐ số: 53, TBĐ: 43 tại số 111 đường Chương Dương, KP.2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM GCN QSDĐ,
QSHNƠ và TSKGLVĐ số CL 118058, số vào sổ cấp GCN:CH 01933 do UBND Q.Thủ Đức cấp ngày 13/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/ sử
dụng ngày 28/08/2018. 

3. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Sài Gòn, 02 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM.
4. Giá khởi điểm: 11.980.116.802 đồng.
5. Tiền đặt trước: 1.198.011.680 đồng. 
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/05/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/05/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản).
7. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 16/05/2022 tại trụ sở công ty (trong giờ hành chính). (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.

8. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 16/05/2022 tại nơi có tài sản.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 18/05/2022, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên -

Số 1 (Tầng 1), đường số 3, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh – ĐT  0837.797.985.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CAO NGUYÊN 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức bán đấu giá tài số 49-

05/2021/ĐG/S1QG
Tài sản bán đấu giá: 01 hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính soắn ốc toàn thân 64 lát cắt theo Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000489 ngày

13/08/2014, số dãy đầu thu 32 dãy, số lát cắt/vòng quay 64 lát cắt, số kênh thu điện tử 64 kênh thu, thời gian xoắn ốc liên tục 100s, công xuất
nguồn 80kw, model: SOMATOM Definition AS64, hãng sản xuất Siemens, nước sản xuất: Cộng hòa liên bang Đức, năm sản xuất 2014, hệ thống
đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, TUV, CE, FDA (Các chi tiết và phụ kiện kèm theo có Bảng kê chi tiết). Tình trạng máy:

Gantry không khởi động được;
Mất nguồn vào bo mạch UMAS;
Máy tính ICS không khởi động được.
Giá khởi điểm: 3.713.033.925 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm mười ba triệu không trăm ba mươi ba nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng). 
Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân - Địa chỉ: Ngõ 27 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội.
Thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/05/2022 đến hết ngày 16/05/2022 (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 tháp B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP.
Hà Nội;

Ngày xem tài sản: ngày 11/05/2022 và ngày 12/05/2022 (trong giờ hành chính);(Khách hàng tự chịu mọi chi phí đi xem tài sản).
Địa điểm xem tài sản: Tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Số 1 đường Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành

phố Hà Nội.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 13/05, 16/05, 17/05/2022 (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: 700.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;
Thời gian bán đấu giá: 14h30’ ngày 18/05/2022.
Địa điểm bán đấu giá: Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, tòa tháp B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội;
Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; bước giá: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ:

Mười triệu đồng);
Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, tòa tháp B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Điện thoại: 02466 850 279.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Người có tài sản là: Trung Tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tài sản đấu giá là: Lô 1: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe

của Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - ấp Rẫy, thị trấn châu thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích cho
thuê: 165m2. GKĐ: 13.000.000 đồng/tháng, tương đương với tổng giá khởi điểm thuê 02 năm là: 312.000.000 đồng/ 02 năm.Tiền đặt
trước tham gia đấu giá: 31.000.000 đồng. 

Lô 2: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe của Phòng khám đa khoa Vĩnh Kim - Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành,
tỉnh Tiền Giang. Diện tích cho thuê: 179,55m2. GKĐ: 3.000.000 đồng/tháng, tương đương với tổng giá khởi điểm thuê 02 năm là:
72.000.000 đồng/ 02 năm. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 7.000.000 đồng. 

Lô 3: Đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe của Phòng khám đa khoa Dưỡng Điềm - Ấp Hoà, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh
Tiền Giang. Diện tích cho thuê: 98,01m2. GKĐ: 3.000.000 đồng/tháng, tương đương với tổng giá khởi điểm thuê 02 năm là: 72.000.000
đồng/ 02 năm. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 7.000.000 đồng. Mục đích: Phục vụ giữ xe cho thân nhân, bệnh nhân đến khám, chữa
bệnh.

Thời gian đăng ký đấu giá là: từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 25/05/2022 (trong giờ hành chánh); Thời gian tổ chức cuộc
đấu giá tài sản: 14 giờ 00  ngày 30/05/2022. 

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn châu thành, huyện Châu
Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện tham gia đấu giá thuê
theo quy định của pháp luật và phải không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11
năm 2016, của Quốc Hội về đấu giá tài sản.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản trong thời
hạn quy định.

- Địa điểm đăng ký đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam –chi nhánh Bến Tre. Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ ĐT:
0945.204593 (Ms Nguyên) để được cung cấp thông tin hoặc Website:dgts.moj.gov.vn.       

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY NAM –CHI NHÁNH BẾN TRE              



20 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
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dân nguyện
banbandocplvn@gmail.com

Với mức tham gia chỉ vài trăm
nghìn đồng/tháng, khi đủ điều
kiện theo quy định, người tham
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
sẽ được nhận lương hưu hàng
tháng góp phần ổn định cuộc
sống khi về già; đồng thời được
cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
trong suốt thời gian nhận lương
hưu để chăm sóc sức khỏe. 

Quyền lợi được hưởng khi tham gia
BhXh tự nguyện

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là
một trong những chính sách an sinh xã hội
của Đảng và Nhà nước, người tham gia được
lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù
hợp với thu nhập của mình. Đối tượng tham
gia là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở
lên, không thuộc nhóm người tham gia
BHXH bắt buộc, đều được tham gia BHXH
tự nguyện. Người tham gia khi có đủ các điều
kiện theo quy định, được hưởng các quyền
lợi sau:

Một là, chế độ hưu trí. Người tham gia
được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ 20
năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu
theo quy định. Kể từ ngày 1/1/2022, tuổi nghỉ
hưu cụ thể như sau: Nam đủ 60 tuổi 6 tháng,
sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng, tuổi nghỉ
hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm
2028; Nữ đủ 55 tuổi 8 tháng, sau đó, mỗi
năm tăng thêm 4 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao
động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào 2035.

Với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu,
nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20
năm thì được đóng một lần cho những năm
còn thiếu (tối đa 10 năm) để đủ điều kiện
hưởng lương hưu.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ
lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình
quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng
tháng của người lao động (NLĐ) được tính
bằng 45% tương ứng với số năm đóng
BHXH: Lao động nam là 20 năm; lao động
nữ 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng

BHXH, NLĐ cả nam và nữ được tính thêm
2%, mức tối đa 75%. 

Hai là, BHXH một lần. Người tham gia
có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần
nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Đủ
tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng
BHXH mà không tiếp tục tham gia
BHXH; Ra nước ngoài để định cư; Bị mắc
một trong những bệnh nguy hiểm đến tính
mạng theo quy định của Bộ Y tế; Sau một
năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa
đủ 20 năm đóng BHXH và có yêu cầu nhận
BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần tính theo số
năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được 1,5
tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng
BHXH cho những năm đóng trước năm
2014; 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng
đóng BHXH cho những năm đóng từ năm
2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng
BHXH chưa đủ 1 năm, mức hưởng bằng số
tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức
bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Ba là, chế độ tử tuất. Trường hợp
người tham gia có thời gian đóng BHXH
từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người đang
hưởng lương hưu khi chết, người lo mai
táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10
lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, nếu người tham gia BHXH
chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất
một lần. Cụ thể, người đang đóng BHXH tự
nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng

BHXH chết thì thân nhân được hưởng trợ
cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng
BHXH, cứ mỗi năm tính bằng: 1,5 tháng
mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH
cho những năm đóng BHXH trước năm
2014; và 2 tháng mức bình quân thu nhập
tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm
2014 trở đi.

Trường hợp người tham gia BHXH tự
nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ
một năm, chết; thì thân nhân được hưởng trợ
cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa
bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng
đóng BHXH. Còn người tham gia BHXH tự
nguyện có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc
và tự nguyện, chết; thì thân nhân được hưởng
trợ cấp tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân
tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Ngoài ra, người đang hưởng lương hưu,
chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì
thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần
tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Trợ
cấp tính bằng 48 tháng lương hưu đang
hưởng. Trường hợp chết vào những tháng
sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì
mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Bốn là, người tham gia BHXH tự
nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế
(BHYT) miễn phí trong suốt quá trình
hưởng lương hưu, với mức quyền lợi
hưởng chi phí khám chữa bệnh là 95%
(mức hưởng của người tham gia BHYT
theo hình thức hộ gia đình là 80%).

Mức đóng khi tham gia BhXh 
tự nguyện

Theo khoản 2 Điều 87 Luật BHXH 2014,
mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức
thu nhập tháng. Trong đó, mức thu nhập
tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện tối
thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo với khu vực
nông thôn (mức chuẩn hộ nghèo hiện hành
là 1.500.000 đồng/người/tháng) và tối đa
bằng 20 lần lương cơ sở (mức lương cơ sở
hiện hành là 1.490.000 đồng).

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2022, mức đóng
BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000
đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng); mức
đóng BHXH tự nguyện tối đa là: 6.556.000
đồng/tháng (22% x 29.800.000 đồng). 

Sau khi được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng,
mức đóng của người tham gia BHXH tự
nguyện cụ thể như sau:

Người dân có thể đóng định kỳ, hàng
tháng; 3 tháng/lần; 6 tháng/lần; 12 tháng/lần;
Nhiều năm/lần (không quá 5 năm/lần). Hoặc
người dân có thể đóng 1 lần cho những năm
còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều
kiện hưởng lương hưu.

Để tham gia BHXH tự nguyện, người lao
động tự do có thể thực hiện các thủ tục đăng
ký tại cơ quan BHXH nơi mình cư trú (tạm
trú hoặc thường trú) hoặc các đại lý thu
BHXH, BHYT (UBND cấp xã, bưu điện,
Hội đoàn thể,…).

Với ý nghĩa nhân văn và lợi ích thiết
thực, chính sách BHXH tự nguyện đang
dần trở thành sự lựa chọn tối ưu với NLĐ
tự do. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát
triển người tham gia BHXH tự nguyện
năm 2022, BHXH Việt Nam cho biết, thời
gian tới, tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng
bộ các giải pháp để khai thác, phát triển
người tham gia.

Bùi anh

Đoạn đường Mai Lão Bạng, TP
Vinh, tỉnh Nghệ An dài khoảng
1km dù chưa chính thức bàn
giao nhưng đã bắt đầu có dấu
hiệu xuống cấp nghiêm trọng,
chi chít những hố sâu, gây khó
khăn và nguy hiểm cho người
tham gia giao thông. 

Được biết, đoạn đường này do BQLDA
xây dựng các công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh Nghệ An làm đại diện chủ đầu
tư, Cty CP Hưng Phát JSC thi công. 

Theo thông tin công bố, tuyến đường
nằm trong gói thầu số 5 gồm toàn bộ phần
xây lắp đường Mai Lão Bạng và tuyến
đường Nguyễn Gia Thiều đến đường
Nguyễn Viết Xuân thuộc dự án Hệ thống
thoát nước (Giai đoạn 1) khu vực phía Bắc
đường Nguyễn Sỹ Sách. Gói thầu này

được khởi công xây dựng từ 29/10/2019,
thời gian thực hiện hợp đồng 14 tháng, giá
trị hợp đồng 17 tỷ đồng. Cty Hưng Phát bị
cho là thi công dang dở, vi phạm tiến độ
khi dự án vẫn chưa được bàn giao để đưa
vào sử dụng theo cam kết. 

Dự án chưa được bàn giao nhưng tuyến
đường Mai Lão Bạng đã hư hỏng, xuống cấp
nặng. Theo quan sát, đoạn đường dài
khoảng 1km xuất hiện nhiều điểm xuống

cấp, bong tróc, vỡ bê tông, sụt lún. Xe hơi
khi đi ngang đoạn đường này phải đi chậm
tránh những đoạn sống đường nhô lên
chạm gầm xe. Xe máy cũng không dám đi
nhanh vì đường đá dăm lởm chởm rất dễ
tai nạn. Mặt đường toàn tuyến hư hỏng, có
những chỗ lõm xuống sâu.

Một người dân sinh sống tại khu vực cho
biết: Tuyến đường được đưa vào sử dụng
một thời gian đã cho thấy hiệu quả thoát nước
không cao; ngày nắng bụi bay mù mịt, ngày
mưa mặt đường trở thành những ao nước.
Một số vụ tai nạn đã xảy ra tại đây. “Chúng
tôi thấy quá nguy hiểm nên đã dùng bao cát
để chắn lại cảnh báo người tham gia giao
thông tránh xa. Chỉ mong con đường này

sớm được tu sửa để tránh tai nạn, giúp việc
lưu thông hàng hóa, đi lại thuận tiện hơn”,
người này nói. 

Theo ông Võ Thanh Nhã, Phó Chủ tịch
UBND xã Nghi Phú, sau khi tuyến đường
xuất hiện các hố sụt, lún, xã đã nhiều lần liên
hệ trực tiếp với chủ đầu tư đề nghị khắc
phục, nhưng sau khoảng hơn 1 năm chủ
đầu tư vẫn chưa đôn đốc được nhà thầu xử
lý, các vị trí sụt lún ngày càng sâu và mở
rộng hơn. “Mới đây nhất, ngày 10/3/2022
xã tiếp tục có công văn gửi lên BQLDA đề
nghị khắc phục nhưng cũng chưa có kết
quả”, ông Nhã thông tin. 

Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc
BQLDA xác nhận, cơ quan này đã nhận
được phản ánh và đang chỉ đạo kiểm tra xử
lý. Theo ông Dũng, nguyên nhân ban đầu xác
định có lý do về mặt địa chất. Tuyến đường
bị sụt lún còn do hiện tượng cát chảy, phần
đường bị rộp do bị ngập nước mưa. “Lưu
lượng giao thông di chuyển qua đoạn đường
tương đối lớn, cộng thêm việc tu bổ, khắc
phục không được thường xuyên khiến con
đường xuống cấp ngày càng trầm trọng.
Chúng tôi đã kiểm tra và làm văn bản gửi nhà
thầu yêu cầu khắc phục”, ông Dũng nói. 

Vinh Long Trang

tP Vinh (nghệ An):

Tuyến đường Mai Lão Bạng
chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

lTuyến đường chưa bàn giao nhưng đã xuất hiện
nhiều hố sụt lún.

lMột đoạn đường Mai Lão Bạng.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: 

Tích lũy khi trẻ, vui khỏe khi già

lCán bộ BHXH tỉnh Đắk Nông tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn. 

lCông thức tính mức hưởng lương hưu 
hàng tháng.

l Mức đóng khi người dân tham gia 
BHXH tự nguyện. 


